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1.

PRESENTACIÓ

Lightroom és una eina molt valuosa de GESTIÓ d’IMATGES i de REVELAT. És freqüent
que en un software com Lightroom hi hagi infinites opcions que podran servir a uns
fotògrafs i a altres no, però el que sempre s’hauria de conèixer són les opcions
bàsiques que de forma segura ens permetin saber ràpidament on tenim les fotos,
quines han estat revelades i quines no, i també què puc esborrar i què no sense por a
perdre ni les imatges ni els ajustos de revelat.
El curs està destinat a tothom qui es vulgui iniciar en el revelat digital de forma segura i
té com a doble objectiu deixar les fotos revelades a punt per publicar o preparades
per a ser editades en Photoshop.
Els continguts estan dividit en cinc blocs:
BLOC 1. REVELAT EXPRESS.
-

-

-

Importar sense duplicar.
Tipus de previsualitzacions: standard, 1:1, intel·ligents.
Revelat bàsic en RAW o revelat no destructiu.
Mòdul de detall:
 Enfocament. Ús de la màscara de control.
 Reducció de soroll.
Mòdul d’efectes. Acabat creatiu.
 Vinyetejat.
 Granulat.
Exportació de fotos i d’ajustos de revelat.

BLOC 2. CONCEPTES FOTOGRÀFICS APLICATS AL REVELAT.
-

-

OPTIMITZAR LA CAPTURA
o Derechear el histograma.
o Cal·libració del monitor. Mètode no professional.
o Apunts de COMPOSICIÓ.
 Regla de terços.
 Resaltar el motiu principal.
DOMINÀNCIES DE COLOR I SATURACIÓ.
REVELAT ACURAT.
o Anàlisi de la fotografia.
o Per què no revelem en JPEG.

o Més enllà del revelat inicial.
 Mòdul Curva de tonos.
 Mòdul HSL. To, Saturació i Lluminància.
 Mòdul Dividir Tonos. Revelats en SÈPIA.
 Mòdul Correción de lente.
 Mòdul Calibración de cámara.
BLOC 3. REVELAT HDR. REVELAT en BLANC I NEGRE. AJUSTOS LOCALS.
-

FOTOGRAFIA HDR. CONCEPTE.
HDR i BLANC/NEGRE: Teoria del color aplicada al revelat en BN.
AJUSTOS LOCALS.

BLOC 4. GESTIÓ DE BIBLIOTECA I GESTIÓ DE REVELATS. AUTORIA.
-

Metadades i filtres.
Col·leccions i col·lecció ràpida (B).
Diferència i utilitats de les instantànies, còpies virtuals i ajustos de l’usuari.
Canviar d’ordinador sense perdre la feina. Exportar com a catàleg.
Revelar sense les fotos.
Drets d’autor. Copyright.

BLOC 5. CRITERIS DE REVELAT.
-

CLAU ALTA i CLAU BAIXA.
PICTORIALISME. CLAROBSCURS I TEXTURES.
IMPRESIONISME.
RETRAT. Desenfocament selectiu.
NATURA MORTA. Detall i atmosfera.
PAISATGE. Nitidesa i contrast. Adaptació a la natura (boira, pluja, ...).
ALTRES.

IMPORTANT: RECORDEU PORTAR EL VOSTRE PORTATIL AMB EL PROGRAMA
INSTAL.LAT

