
Przygoda z fotografią

Wpisany przez greeg
czwartek, 06 września 2012 18:55

Przygoda z fotografią na warsztatach II stopnia dla zaawansowanych miłośników
fotografii w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA

  

  

Spotkanie organizacyjne - 24.09.2012 o godz.18.30 (poniedziałek)
 Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14

  

Świat przyspieszył, a fotografia razem z nim. Rynek fotografii przeżył rewolucję. 
 My proponujemy to poznać i spróbować z nami rozłożyć to na czynniki pierwsze: zapis
kolorów, ogniskowa, głębia ostrości.. i inne.
 Robiąc zdjęcia, po przez uczestnictwo w naszych warsztatach będziemy chcieli przekazać
Wam wszystkie wiadomości po to, by przezwyciężyć największą wadę cyfrowej fotografii – jej
bezduszność.

 Niebanalny pomysł dla każdego miłośnika fotografii to uczestnictwo w warsztatach
fotograficznych II stopnia dla zaawansowanych.  
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 Warsztaty prowadzone są przez Pawła Rogalińskiego.

  

Te inspirujące warsztaty rozwiną pasję i pozwolą zdobyć nowe umiejętności na całe życie.

  

Zajęcia dobywać się będą w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14. 
 Ta forma proponowanych przez BOK LUTNIA warsztatów została stworzona dla grupy
zaawansowanej, której osoby chcą poznać najbardziej zaawansowane technologie, skorzystać
z wiedzy prowadzącego, jak i zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy fotograficznej i
robieniem ciekawszych, bardziej kreatywnych fotografii.
 Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nowymi, kolejnymi zasadami wykonywania dobrych
zdjęć, poznają kolejne podstawy kompozycji obrazu fotograficznego.
 Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich fotografujących, którzy chcą poszerzyć wiedzę o
fotografowaniu uczestnicząc na zajęciach II stopnia – zarówno wiadomości techniczne, jak i
wiedzę o kompozycji zdjęcia, o tym, co decyduje, że zdjęcie nam się podoba lub nie.

  

Warsztaty dla miłośników fotografii – II stopnia dla zaawansowanych!!!! 
 Serdecznie zapraszamy!!!!

  

Fotografia to sztuka obserwacji. Reszta to warsztat. Pracownia codziennych zmagań ze
światłem.

  

Spotkanie organizacyjne - 24.09.2012 o godz.18.30 (poniedziałek)
 Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14

  

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!!!!

  

!!! UWAGA !!!
 Warsztaty fotograficzne II stopnia dla zaawansowanych w BOK LUTNIA wspiera i objął opieką
techniczną Sklep Fotograficzny FS FOTO - Hurtownia PHU FUNSPORTS  - www.fsfoto.pl  - z
ul. Pomorskiej 100.
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http://www.fsfoto.pl
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Warsztaty fotograficzne opieką objęły także Centrum Fotografii Cyfrowej i Analogowej FOKAL –
www.fokal.pl  oraz firma FotoABC – Centrum Foto SONY – www.fotoabc.com  – sponsor
główny Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2012, a także Wydawnictwo GALAKTYKA
– www.galaktyk
a.com.pl

  

Instruktor - Paweł Rogaliński. 
 Prowadzący warsztaty jest absolwentem szkoły fotograficznej i dyplomowanym pedagogiem,
absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo fotografuje od ponad 25 lat, specjalizuje się
w fotografii reportażowej, produktowej, reklamowej i cyfrowych technikach obróbki obrazu. Jest
także jurorem Konkursu „Oblicza Łodzi”.
 Jego wielką pasją jest prowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży.

  

Termin: rozpoczęcie warsztatów – październik’ 2012

  

Szczegółowe informacje i zapisy sekretariat
 Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA 
 ul. Łanowa 14
 tel.: 42 652 62 27 
www.bok.lodz.pl

  

www.obliczalodzi.pl

  

/ projekt graficzny plakatu: Henryk Maciaszczyk / BOK /
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