RENDEROVACÍ PROGRAM
V-RAY PRO FOTOREALISTICKÉ
VIZUALIZACE
Kurz je určen pro ty z vás, kteří
již pracujete v programu SketchUp a rádi byste svým klientům
nabízeli i fotorealistické vizualizace, nejen lineální výstupy;
třeba již umíte některé základní funkce programu V-Ray, ale
přesto vaše výstupy nejsou realistické;
chcete vysvětlit pokročilé funkce renderu (mapování, bump, fur,
práce s HDRI);
si chcete vylepšit vaši webovou prezentaci a mít na webových
stránkách profesionální portfolio.

Obsah kurzu
1. DEN
Vytvoření zjednodušené interiérové
a exteriérové scény
Nastavení základních materiálů a jejich typů
(sklo, dřevo, lesklý a matný kov, plast, omítka,
textilie, beton)
Základní nastavení svítidel
Nastavení základních pohledů
Základní nastavení renderu
Otázky a praktické úkoly

2. DEN
Nastavení konkrétní scény pro interiér
Materiály – opakování a prohloubení poznatků
o jejich vlastnostech (Fur, Bump, Maps)
Úprava světel
Úprava nastavení renderu (HDRI)
Otázky a praktické úkoly

Lektor
Ing. arch. Peter Horák, PhD.

Zakladatel a CEO CREATE.works
Architektura a design – praxe od 2012
Lektor od roku 2014
Certifikovaný lektor AutoCAD
Doktorát na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě na fakultě Architektury a designu (ve spolupráci
s Technische Universität Wien a Newcastle University ve Velké Británii)

Organizační informace
Počet míst je omezen na 10 účastníků ve skupině.
Výuka bude probíhat na vlastních noteboocích (nabíječku a myš s sebou),
příp. na vlastním PC.

Cena kurzu:

7.999 Kč
(322 EUR)

Je nutné mít nainstalovaný program V-Ray (nejlépe verze Next, 5 a vyšší)

Délka kurzu je 2 dny (9:00 do 16:30)

Půlhodinová přestávka na oběd (možnost stravování v hotelové restauraci,
obědy si každý účastník hradí sám).

Termín kurzu: 24. - 25. 2. 2022

Po celou dobu školení bude k dispozici káva, čaj, voda.

Jak se přihlásit:
V případě zájmu o školení pošlete přihlašovací email na
novodesign@seznam.cz a uveďte prosím Vaše fakturační údaje vč. IČ/DIČ.
Fakturujeme ze dvou různých IČ. Plátcům DPH bude k ceně připočtena
daň. Neplátci budou mít na faktuře cenu bez DPH uvedenou na této
pozvánce.

Místo konání kurzu: Hotel Vista,
Hudcova 72, Brno (www.vista-hotel.cz)
Ubytování: Každý, kdo potřebuje
ubytování, zajišťuje si ho sám.
V případě, že se rozhodnete pro
hotel Vista, kontaktujte přímo paní
Polákovou, která Vám nabídne lepší
ceny než na internetu (v případě, že
ji sdělíte, že jdete na kurz pořádaný
společností NOVOdesign). Těm, kteří jsou
z velké dálky, doporučujeme ubytovat
se v Brně den předem. Ráno bývají
příjezdové cesty či dálnice u Brna
hodně frekventované a hrozí zpoždění
příjezdu.

