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  ZAPISY – Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27  / ilość miejsc ograniczona /    Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA zaprasza wszystkich amatorów i entuzjastów fotografii,pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z użyciem oświetlenia studyjnego,nabezpłatne warsztaty fotograficzne z cyklu Czwarty Wymiar Fotografii współorganizowane zfirmą FOMEI Polska. Warsztaty poprowadzą Łukasz Marciniak oraz Łukasz Borowski.  Warsztaty będą obejmowały zagadnienia nowoczesnych rozwiązań w fotografii studyjnej naprzykładzie sprzętu marki FOMEI Polska. Zaprezentowane zostaną możliwości nowoczesnychrozwiązań dedykowanych dla fotografów studyjnych. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji dwastudia ( światło ciągłe + błyskowe) oraz sympatyczne modelki.    Prowadzący warsztaty: Łukasz Marciniak.  Swoja przygodę z fotografią zaczął w 2006 roku jako amator. Dziś może pochwalić siępublikacjami w Polsce i zagranicą.  Jego zdjęcia ukazały się między innymi w Playboy-u, CKM-ie, Imperium Kobiet, Eks MagazynieIn Taste i innych. Ma przyjemność pracować z dużymi polskimi markami takimi jak Mat,Passion, wp.pl , Start International.  Głównie fotografuje w czarno-bieli przy świetle zastanym lub ciągłym, ale na potrzeby klientówby uzyskać jeszcze lepsze efekty potrafi zapanować nad światłem błyskowym.  Trendy hmmmmmmmmm........ trendy to są w modzie :)  W zeszłym roku modne było ostrzejsze światło, ale fotografia to nie moda więc może niezawsze warto płynąć z prądem.  Wszystko zaczęło się od światła naturalnego i zdaniem Łukasza Marciniaka wszystko cały czasje naśladuje i to jest największy trend.  Najnowsza foto sesja którą wykonał dla magazynu CKM, która ukarze się w najbliższychmiesiącach, jest właśnie z takim naturalnym światłem. Do zobaczenia.    Warsztaty będą obejmowały następujące zagadnienia: różnice przy pracy błysk/ciągłe + i – obu,błysk co sie z czym je czyli softy, parasolki garnki itp.,  fresnel vs "kinoflo" jarzeniówki – światło ciągłe jarzeniowe czy żarowe,  jaki sprzęt do takich zdjęć obiektywy itp., inspiracje – skąd je czerpać,  ekipa kto jest ważny na planie :), co jest ważne przy wyborze studyjnej lampy błyskowej, nowe inietypowe funkcje lamp studyjnych, do czego przydają się lampy światła ciągłego, oświetleniecałej sylwetki – użyteczne akcesoria.    Z uwagi na charakter warsztatowy sugerujemy, aby każdy z uczestników warsztatówprzyniósł na spotkanie swój aparat fotograficzny.    Koordynator projektu: Mateusz Błażejewski    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych amatorów, pasjonatów i entuzjastów fotografii.  --------------------------------------------------------------------------------------  Czwarty Wymiar Fotografii – FOMEI  warsztaty fotograficzne  15 marca 2014, godz. 11.00  Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14    ZAPISY – Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27    www.bok.lodz.pl www.medikon.pl www.fomei.pl  
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