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Dzień 1
Warsztaty odbędą się w lokalu Pod Brzozą w
Bydlinie k. Słupska
10:00
Przedstawienie się uczestników i
omówienie Waszych oczekiwań wobec
mnie
Część teoretyczna:
Krótka prezentacja oraz rozwinięcie
kolejnych zagadnień:
•
•
•
•
•

•
•

Poszukiwanie własnego stylu
Czym jest kreatywność i jak ją
uelastyczniać
Storytelling
Przygotowanie modeli do sesji – wybór
stylizacji, akcesoriów, omówienie póz
Praca z jednym źródłem światła – 3
różne efekty. Jak nadać głębi zdjęciom
– rozkład cieni, kąty fotografowania,
ostre i miękkie światło.
Sprzęt studyjny
Ustawienia aparatu i dobór obiektywu

12:00
Wyjazd do Słupska
Miejscem warsztatów praktycznych
będzie przepiękna, opuszczona willa z
końca XiX wieku.
Fotografowanie w świetle błyskowym
oraz naturalnym.
Dla modelek zostaną przygotowane stroje
(w tym piękne balowe suknie) i dodatki,
które pomogą Wam pod moim okiem
stworzyć obrazy i dać upust własnej
kreatywności.
14:00
Wspólny posiłek oraz
dalszy ciąg fotografowania
18:30
Powrot do Bydlina i kolacja

Dzień 2
9:00
Wspólne śniadanie
10.00 – 16.00
Obróbka krok po kroku
Selekcja – czego szukam na zdjęciach?
Praca w photoshopie:
•
•
•
−
−
−
−
−
−

Wywołanie rawa
Korekcja sylwetki
Sposoby na:
retusz skóry
korektę tonów skóry
wydobycie detalu
obróbkę oczu
obróbkę włosów
uzyskanie głębi zdjęcia

Ponadto opowiem o tym:
•
•
•
•

jak osiągam efekt malarski,
jak konwertuję zdjęcia do czerni i bieli,
jak przygotowuję zdjęcia do druku i do
użytku w mediach społecznościowych,
na co zwracam uwagę przy
fotomanipulacji.

W międzyczasie zrobimy sobie przerwę na
kawę, herbatę i ciasto, po czym będziecie
mogli przećwiczyć wybrane metody obróbki.
16:00
Obiad i pożegnanie
*Podane powyżej godziny mogą ulec
niewielkiej zmianie,
Warsztaty skierowane są do osób,
szukających własnego artystycznego
wyrazu. Z mojej strony dołożę wszelkich
starań by przekazać Ci wiedzę, która
pomoże Ci w realizacji Twoich przyszłych
fotograficznych wizji. ( Warsztaty nie dla
uczących ani planujących uczyć fotografii.)

Pytania proszę przesyłać na:
kamilajgruss@gmail.com
Cena, numer konta oraz regulamin zostanie podany zainteresowanym uczestnikom
na ich prośbę. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Jeśli zajdzie taka potrzeba
proszę o informację tuż przed wpłaceniem zadatku.

Warsztaty organizowane pod patronetem
„Pod Brzozą“
www.pod-brzoza.com.pl
warsztatypodbrzoza@gmail.com
76-200 Bydlino, Słupska 3

