ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE - MUZEUM
REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży

Warsztaty fotograficzne to propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują się fotografią, ale
również dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. Spotkania pozwolą zdobyć przydatną wiedzę o
tym, jak fotografować, w jaki sposób efektywnie wykorzystać możliwości aparatu, jak pracować z obiektem, planem
zdjęciowym, a także w jaki sposób korzystać z programów graficznych.
Przygotowaliśmy cztery spotkania – po jednym w każdym miesiącu. Będą to zajęcia głównie o charakterze
praktycznym. Po teoretycznym wprowadzeniu w dane zagadnienie uczestnicy będą wykonywali zadania fotograficzne na
ekspozycji zamkowej. Na koniec każdego spotkania omówimy pojawiające się trudności i obejrzymy zdjęcia
uczestników. Warsztaty zakończą się wernisażem prac. Każde spotkanie trwać będzie około 3 godzin.
Prowadzenie:
Agnieszka Lichacz
Beata Skipirzepska
Wymagane własne cyfrowe aparaty fotograficzne.
Zapisy od 1 marca 2017 r., Zapisy wyłącznie mailowe: a.lichacz@zamek-krolewski.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
Koszt jednego warsztatu 7 zł – bilet wstępu na zajęcia PDM (dostępny przed zajęciami w kasie Zamku)

25 marca 2017 r., o godz. 10.30.
warsztat pt.: „Wariacje ekspozycji obrazu”
Ekspozycja czyli rejestracja obrazu,
Apertura a ekspozycja obrazu,
Kombinacje parametrów ekspozycji a poprawne ekspozycja,
22 kwietnia 2017 r., o godz. 10.30
warsztat pt.: „Szczegół czy szczegóły w kadrze obrazu”
Kadr obrazu i jego wypełnienie,
Szczegóły w obrazie czyli mocne punkty,
Kompozycja szczegół a kadr obrazu,
20 maja 2017 r., o godz. 10.30
warsztat pt.: „Duża czy mała głębia obrazu”
Budowanie ostrości na obrazie,
Mała ostrość obrazu,
Duża ostrość obrazu,
10 czerwca 2017r., o godz. 10.30, Wyjątkowo warsztaty odbywać się będą w Zespole Szkół Fototechnicznych w
Warszawie, na ul Spokojnej 13. Uczestnicy warsztatów, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły, będą mieli okazję do
zapoznania się z możliwościami jakie daje fotografowanie w profesjonalnym studio fotograficznym.
warsztat pt.: „Kreatywne oświetlenie studyjne w obrazie”
Różnice między światłem skierowanym a rozproszonym,
Światło efektywne w studio,
Rozświetlenie szczegółów dodatkowym światłem.
19 czerwca 2017 r., Wernisaż prac fotograficznych.
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