
WEEKENDOWE WARSZTATY FOTOGRAFII STUDYJNEJ

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które posiadają 
podstawową wiedzę z zakresu fotografii i chcą zdobyć doświadczenie 

w pracy w studio.
Nauka polega na praktycznym wykorzystywaniu zewnętrznych lamp

błyskowych oraz zapoznaniu się ze sprzętem wykorzystywanym w studio i przy
najbardziej typowych sytuacjach zdjęciowych (portret, przedmiot etc.)

Zajęcia odbywają się w niewielkich, kilkuosobowych grupach (do 10 os.)

Podczas warsztatów uczestnicy korzystają z następującego sprzętu:
• aparaty fotograficzne CANON 5D, 30D,

• obiektywy CANON również serii L,
• studyjne lampy błyskowe ELFO z osprzętem,

• softboksy (różne rodzaje) prostokątne, kwadratowe, oktoboksy,
• odbłyśniki,

• parasolki (różne typy),
• filtry kolorowe,

• wrota,
• tubusy,

• plastry miodu,
• stoły bezcieniowe MULTIBLITZ oraz FOMEI,

• namioty bezcieniowe,
• blendy, statywy i uchwyty,

• autopole MULTIBLITZ,
• tła kartonowe,

• statywy fotograficzne MANFROTTO z głowicami MANFROTTO,
• światłomierze światła błyskowego POLARIS.

PROGRAM WARSZTATÓW:

• przygotowanie studia i zapoznanie z obsługą sprzętu,
• źródła światła w studiu (światło ciągłe i błyskowe, modelowanie,

charakterystyka światła),
• światłomierz ręczny, istota użytkowania oraz osprzęt,

• pomiar światła, wykonanie poprawnego pomiaru światła w studio,
• podstawowe metody oświetleniowe,

• modyfikatory światła:
- softboxy, parasolki,

- wrota, strumienice, czasza do tła, słoneczko,
- plastry miodu, filtry barwne, nakładki dyfuzyjne,

- blendy oraz dyfuzory,
• budowa planu zdjęciowego (kształt, forma, ciężar, faktura, kontrola odbić),
• dobór parametrów ekspozycji (równoważenie świateł, światłocień, akcenty

świetlne),
• studium przedmiotu,

• studium portretu, praca z modelką,
• Zajęcia praktyczne (indywidualne oraz grupowe).



Wystawa najlepszych zdjęć uczestników na naszej stronie
internetowej.

W trakcie warsztatów serwis kawowy gratis!

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

18.02.2012 r. – 19.02.2012 r.
25.02.2012 r. – 26.02.2012 r.
03.03.2012 r. – 04.03.2012 r.

CZAS TRWANIA:
sobota godz. 10.00 – 18.00

niedziela godz. 10.00 – 18.00

LICZBA GODZIN:
16 h

KOSZT:
400 zł

ZNIŻKA 25% !

INFO, KONTAKT:

GRAFISTUDIO
Agnieszka Magdziarz

Al. NMP 71
42-200 Częstochowa
Tel: +48 608 664 903

e'mail: grafistudio@grafistudio.pl
www.grafistudio.pl


