
„OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU”

Wpisany przez greeg
wtorek, 07 lutego 2012 16:19

Czwarty Wymiar Fotografii – „OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU”

  

bezpłatne warsztaty fotograficzne

  

18 lutego 2012, godz. 11.30

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14

  

ZAPISY – Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27

  

 1 / 2



„OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU”

Wpisany przez greeg
wtorek, 07 lutego 2012 16:19

  Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA zaprasza wszystkich amatorów i entuzjastów fotografii,pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z użyciem oświetlenia studyjnego,  a także profesjonalistów pracujących w studio na bezpłatne warsztaty fotograficzne z cykluCzwarty Wymiar Fotografii - „OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU” współorganizowane z firmąMEDIKON POLSKA Sp z o.o. oraz IDEKOR.  Do warsztatów zaproszone zostało także Centrum Serwisowo Informacyjne-FOTO i VIDEOoraz wydawnictwo GALAKTYKA.  Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości nowoczesnych rozwiązań dedykowanychdla fotografów studyjnych. Warsztaty skierowane są do wszystkich amatorów i entuzjastówfotografii pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z użyciem oświetleniastudyjnego, a także do profesjonalistów pracujących w studio.  Na warsztatach zostaną omówione i przedstawione w praktyce najważniejsze zagadnieniazwiązane z cyfrowym drukiem fotograficznym. Uczestnicy mając do dyspozycji profesjonalnądrukarkę fotograficzną oraz papiery ILFORD GALERIE będą mogli sprawdzić jak w swojejcodziennej pracy z fotografią cyfrową stosować zarządzanie barwą, czy poprawnie wydrukowaćzdjęcie z użyciem profilu ICC.  Warsztaty będą obejmowały następujące zagadnienia:  - nowoczesne rozwiązania w fotografii studyjnej na przykładzie sprzętu marki FOMEI:        -        1. Co       jest ważne przy wyborze studyjnej lampy błyskowej.      2. Nowe       i nietypowe funkcje lamp studyjnych.      3. Do       czego przydają się lampy światła ciągłego.      4. Oświetlenie       całej sylwetki – użyteczne akcesoria.      - zarządzanie barwą w cyfrowej ciemni fotograficznej i przygotowanie fotografii do druku:        -        1. Specyfika       postrzegania barwy.       2. Różnice       między urządzeniami w procesie tworzenia obrazu cyfrowego.       3. Podstawowe       modele i przestrzenie barwne – RGB czy CMYK?       4. Profile       ICC – czym są i dlaczego są takie ważne?       5. Wybór       i kalibracja monitora do pracy z fotografią.      6. Zarządzanie       barwą w programie Adobe Photoshop.       - prezentacje rozwiązań i możliwości fotograficznych drukarek atramentowych:        -        1. Fotograficzne       drukarki atramentowe – prezentacja rozwiązań i możliwości.       2. Papiery       do druku atramentowego – przegląd szerokiej gamy podłoży ILFORD – od      podstawowych powlekanych papierów błyszczących po ekskluzywne podłoża       matowe,artystyczne (Fine Art, Canvas) i archiwalne (Baryta, Fibre,       100% Cotton).       3. Przygotowanie       i drukowanie fotografii z użyciem profili ICC.       - przygotowanie i drukowanie fotografii z użyciem profili ICC,  - do dyspozycji profesjonalna drukarka fotograficzna oraz papiery ILFORD GALERIE,  - zapoznanie się z szeroką ofertą firmy IDEKOR - realizacja zleceń zarówno fotograficznych,  dekoratorskich jak i dydaktycznych,  - zapoznanie się z ofertą Centrum Serwisowo Informacyjnego FOTO i VIDEO –    autoryzowanego serwisu sprzętu foto firmy CANON, LEICA, SANYO, SONY.  - zapoznanie z przygotowaną promocyjną ofertą wydawnictwa GALAKTYKA – (upominki,książki, rabaty).    Z uwagi na charakter warsztatowy sugerujemy, aby każdy z uczestników warsztatów przyniósłna spotkanie swój aparat fotograficzny.    Warsztaty poprowadzą specjaliści: Szymon Aksienionek i Michał Ciechoński, przedstawicielemarek FOMEI, ILFORD i HARMAN oraz dystrybutora marek EPSON, EIZO,  i DNP.    Szczegółowe informacje na stronie internetowej naszej placówki www.bok.lodz.pl  oraz www.obliczalodzi.pl  Koordynatorzy projektu Czwarty Wymiar Fotografii - „OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU” –  Mateusz Błażejewski, Izabela Zielińska ( IDEKOR ).    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych amatorów, pasjonatów, profesjonalistów  i entuzjastów fotografii.  --------------------------------------------------------------------------------------  Czwarty Wymiar Fotografii – „OD ZDJĘCIA DO WYDRUKU”  bezpłatne warsztaty fotograficzne  18 lutego 2012, godz. 11.30  Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14      
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