ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE - MUZEUM
REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

Archiwum kursów

19 marca – 13 czerwca 2016 r.
19 marca 2016 r. – Tajemnice aparatu
Na warsztatach zajmiemy się aparatem fotograficznym oraz funkcjami rejestracji obrazu cyfrowego. Poruszymy
zagadnienia dotyczące procesu naświetlania, czułości matrycy, doboru czasu i liczby przysłony do rejestrowanego
obrazu, a także ustawień parametrów rejestrowanego zdjęcia, takich jak: rozdzielczość, format zapisu i jego kompresja,
tryb koloru, tryb ekspozycji czy temperatura barwowa. Zadaniem do wykonania będzie zdjęcie eksponatu i jego
fragmentu z uwzględnieniem ostrości i nieostrości tła.
16 kwietnia 2016 r. – Uniwersalne parametry zdjęcia
Tematem drugiego spotkania będzie obiekt fotografowany i parametry pracy aparatu. Zajmiemy się kadrowaniem,
kompozycją obrazu, światłomierzem, planem zdjęciowym i jego aranżacją oraz zastosowaniem dodatkowego sprzętu
przy rejestracji obrazu. Zadaniem fotograficznym będzie wykonanie zdjęć o kompozycji otwartej oraz zamkniętej, z
wykorzystaniem planu ogólnego i szczegółowego, kadrowaniem i perspektywą.
14 maja 2016 r. – Szukamy pomocy dla obrazu cyfrowego
Obróbka cyfrowa obrazu w programie graficznym to temat kolejnego spotkania. Zajmować się będziemy oceną zdjęcia
na podstawie histogramu, ustaleniem kadru i perspektywy w poleceniach i funkcjach programu graficznego, przyjrzymy
się również dostępnym w programie efektom. Zadaniem na ekspozycji będzie wykonanie reportażu z użyciem zdjęć
dynamicznych i portretów sytuacyjnych.
11 czerwca 2016 r. – Stylizowany portret
Tym razem nauczymy się budowania planu zdjęciowego przy zastosowaniu dodatkowego oświetlenia. Zadaniem
fotograficznym będzie wykonanie portretów statycznych w różnych ujęciach oraz portretu grupowego i jego stylizacji.
13 czerwca 2016 r. – Wernisaż prac fotograficznych
21 października 2017 – 3 lutego 2018 r.
21 października 2017 r. – Punkt widzenia obrazu fotograficznego
Przedmiot w obrazie fotograficznym, a wpływ efektu tła. Subtelne umiejętności kadrowania obrazu dla podkreślenia
przedmiotu lub jego tła. Koncepcja widzenia obrazu przy różnym układzie kompozycji. Ćwiczenia równowagi kompozycji

przedmiotu lub jego tła. Koncepcja widzenia obrazu przy różnym układzie kompozycji. Ćwiczenia równowagi kompozycji
w obrazie. Asymetryczne przerysowania w obrazie – fotografia z góry lub z dołu.
18 listopada 2017 r. – Światło, cień, ciemność w obrazie
Wpływ warunków ekspozycji na proces tworzenia obrazu. Elementy obrazu fotograficznego zależne od parametrów
naświetlenia dla osiągnięcia zamierzonego efektu np. rozmycia. Ćwiczenie ekstremalne obrazy przy długich czasach
naświetlenia.
16 grudnia 2017 r. – Czarno biała lub barwna odsłona obrazu
Czynniki wpływające na efekt barwny na obrazie fotograficznym. Modelowanie obrazu przez różną temperaturę barwową.
Ćwiczenie. Barwny obiekt w różnych odsłonach. Kolorowo czy czarno-biało na fotografii.
11 stycznia 2018 r. – Oblicza portretu fotograficznego
Profesjonalne stylizowanie oświetleniem dla uzyskania fotografii retro art déco. Praca w atelier z różnymi rekwizytami do
modelowania światła oraz efektywnego wykorzystania tła w portrecie.
(zajęcia w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie)
3 lutego 2018 r. – wernisaż prac fotograficznych
24 lutego – 19 czerwca 2018 r.
24 lutego 2018 r. – Reportaż z wystawy
17 marca 2018 r. – Dynamicznie a statycznie w obrazie
7 kwietnia 2018 r. – Obiekty architektury
19 maja 2018 r. – Luksografia – warsztaty w ciemni fotograficznej (odbędą się w Szkole Fototechnicznej przy ul.
Spokojnej 13 w Warszawie)
Wernisaż prac fotograficznych:
19 czerwca 2018 r., godz. 17.00
29 września 2018 r. – Obiekt w różnej odsłonie
27 października 2018 r. – Proste i krzywe linie w obrazie
17 listopada 2018 r. – Fotomanipulacje w obrazie
1 grudnia 2018 r. – Analogowe kopie czarno-białe w ciemni – warsztaty w ciemni fotograficznej (odbędą się w Szkole
Fototechnicznej przy ul. Spokojnej 13 w Warszawie)
15 grudnia 2018 r. – wystawa prac fotograficznych (godz. 11.00)
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