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Od października 2017 roku Szkoła Fotografii FORMATY.PL rozpoczyna cykl dziewięciu
warsztatów tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom fotografii profesjonalnej.
Celem naszym jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie
zaawansowanej fotografii zawodowej, nowinek technologicznych (współpracujemy z firmą
Sigma PRO CENTRUM) oraz technik specjalnych w fotografii.
Warsztaty będą prowadzone w systemie miesięcznym. Zajęcia teoretyczne poprowadzą
Artur Trzebiatowski oraz Jerzy Wierzbicki. Każdy miesięczny kurs będzie kończył się
konsultacjami z specjalistami w danym zakresie fotografii.

Całoroczne studium fotografii zakończy się dużą wystawą zbiorową najlepszych prac
naszych studentów w dużej galerii w Poznaniu.
Październik. Portret studyjny. Konsultacje i spotkanie z mistrzem portretu studyjnego
Maciejem Mańkowskim zajęcia praktyczne.
Listopad. Fotografia analogowa i wielkoformatowa. Techniki tradycyjne, praca w
profesjonalnej ciemni. Praca z zawodowym sprzętem wielkoformatowym. Konsultacje
poprowadzi Waldemar Śliwczyński. Autor wielu wystaw i albumów zrobionych sprzętem
wielkoformatowym.
Grudzień. Photoshop i edycja zdjęć w komputerze, fotografia urządzeniami mobilnymi.
Profesjonalne podejście do edycji fotografii w kontekście publikacji w internecie, prasie
kolorowej oraz w publikacjach artystycznych. Konsultacje poprowadzi Piotr Skoczęń
specjalista od druku i przygotowania fotografii, pracownik Cortlandu.
Styczeń. Analogowe techniki specjalne - fotografia otworkowa, techniki szlachetne.
Warsztaty poprowadzi Paweł Kula pracownik Akademii Sztuki w Szczecinie.
Luty. Wyższe Szkoły Artystyczne, przygotowanie do egzaminów na wyższe uczelnie
artystyczne i filmowe. Konsultacje poprowadzi dr. hab. Mariusz Wideryński z ASP w
Warszawie.

Marzec. Fotografia podróżnicza i Fotoreportaż, fotografowanie z krajach o odmiennej
kulturze i klimacie. Warsztaty poprowadzi Jerzy Wierzbicki i Witold Krassowski.
Kwiecień. Fotografia produktu i martwa natura, zaawansowana fotografia studyjna.
Konsultacje poprowadzi Sławomir Smolarek (studio F7 w Warszawie)
Maj. Krajobraz nowoczesny. Współczesne podejście do fotografii plenerowej. Konsultacje
poprowadzi Szymon Rogiński.
Czerwiec. Kilkudniowy plener fotograficzny.
Spotkania oraz warsztaty będą miały miejsce w siedzibie SZKOŁY FOTOGRAFII
FORMATY.PL przy ulicy Kościuszki 103 w Poznaniu. Każdy blok zajęciowy (14 h) zajęcia od
10-17 z przerwą na lunch, będzie podzielony na dwa spotkania w miesiącu.
Cena za jeden miesiąc wynosi 600 zł.
Cena dwóch kursów miesięcznych 550 zł.
Cena trzech kursów miesięcznych 500 zł.
Za cztery i więcej miesięcy 450 zł.
W razie pytań prosimy o kontakt
poznan@formaty.pl
511 319 245 Jerzy Wierzbicki www.jerzywierzbicki.com
501 369 467 Artur Trzebiatowski www.artmannstudio.pl

