
Warsztaty Fotogra!i Artystycznej WHITE ALICE

termin:  I tura 3-9 lipca 2011
              II tura 20-26 sierpnia 2011

miejsce: Cierszewo (woj.mazowieckie)
                Brudzeński Park Krajobrazowy

prowadząca: Alicja Reczek
                         WHITE ALICE  

Wiosna to świetny czas na zaplanowanie swojego urlopu i wypoczynku wakacyjnego. Alicja 
Reczek- fotografka szerzej znana jako  WHITE ALICE, czarodziejka czy też Biała Alicja 
wychodzi tym razem z niebanalną propozycją autorskich warsztatów fotograficznych. Każdy, 
kto  chciałby  przekroczyć  bramy  Fotograficznej  Krainy  Czarów  powinien  wiedzieć,  że 
zaplanowane są w te wakacje dwie edycje. Pierwsza edycja: 3-9 lipiec 2011 i druga edycja: 
20-26  sierpnia 2011.  Czarowne  warsztaty  odbędą  się  w  malowniczej  miejscowości 
Cierszewo w pobliżu  Płocka.  To  urokliwe  plenery  usytuowane  na  terenie  Brudzeńskiego 
Parku Krajobrazowego. W każdej z edycji wezmą udział trzy fotomodelki o skrajnych  typach 
urody. Wystąpią one w zakresach: portret, fashion, topless i akt. W warsztatach weźmie udział 
profesjonalna  wizażystka/stylistka.  Wykłady  na  temat  prawa  autorskiego  poprowadzi 
prawnik.  Przez cały czas  trwania warsztatów będzie kręcony pamiątkowy film backstage. 
Oprócz  rozbudowanego,  kreatywnego  programu  warsztaty  odwiedzą  niezwykli  goście 
specjalni  ze świata kultury i  sztuki.  Zaplanowanych jest  bardzo wiele  unikalnych atrakcji 
takich  jak:  spływ  kajakowy  doliną  rzeki  Skrwy,  zwiedzanie  nadwiślańskiego  muzeum-
skansenu, zdjęcia fotomodelek na koniach, czy też wiejskie-wieczorne grille. Szerzej na temat 
warsztatów można przeczytać na stronie: www.warsztatyfoto.eu 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w czarownych warsztatach !!!

PROGRAM : 
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I EDYCJA 3-9 lipca 2011

fotomodelki:
Marta Zajączkowska
Dagmara Filipowska
Anna Kucharska

_________________________________________________
3 lipca (niedziela)

15.00- przyjazd uczestników i zakwaterowanie
16.00- przerwa obiadowa
17.30- główne spotkanie otwierające warsztaty
_____________________________________________________
4 lipca (poniedziałek)

7.00-8.30- śniadanie
8.30-13.00- moduł teoretyczny: 

DLACZEGO FOTOGRAFIA ?
- poszukiwanie własnego stylu czy wzorowanie się na mistrzach
- inspiracje fotograficzne
- fotografia w ramach hobby czy fotografia zawodowa 

ŚWIATŁO CZYLI JĘZYK OBRAZU:
- istota światła w fotografii
- rodzaje światła
- kierunki padania światła
- barwa światła
- źródła światła
- modyfikacja światła

PORTRET:
- gdzie się zaczyna, a gdzie kończy
- różne rodzaje portretu
- kreowanie klimatu w portrecie
- emocje w portrecie

WIZAŻ I STYLIZACJA W FOTOGRAFII:
Wykład. Prowadząca: Karina Czapla

13.00-14.30- przerwa obiadowa
14.30-19.00- moduł praktyczny:

- Portret. Zdjęcia realizowane na terenie ośrodka. Stylizacja/wizaż: Karina Czapla
  Fotomodelki: Dagmara Filipowska i Marta Zajączkowska

19.00-20.30- kolacja
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20.30- grill powitalny
_____________________________________________
5 lipca (wtorek)

7.00-8.30- śniadanie
8.30- 13.00- moduł teoretyczny:

 ISTOTA KOMPOZYCJI:
- elementy kompozycji: kolor, światło, faktura, ruch i rytm
- prostota czy rozmaitość- świadome zagospodarowanie kadru
- motyw główny i jego wyeksponowanie, czy ukrycie
- podział kompozycji na pierwszy i drugi plan
- tło jako istotny element kompozycji

TFP, A WSPÓŁPRACA KOMERCYJNA:
- dobór odpowiedniej fotomodelki
- współpraca z fotomodelką- prawdy i mity
- umowa dotycząca rozpowszechniania praw do wizerunku
- charakterystyka tfp
- charakterystyka sesji komercyjnej

EKSPOZYCJA ZDJĘĆ W INTERNECIE:
- czyli o funkcjonowaniu fotografa w świecie wirtualnym

PRAWO AUTORSKIE, A SZTUKA FOTOGRAFII:
Wykład. Prowadzący: Maciej Reczek

13-14.30- przerwa obiadowa
14.30- 19.00- moduł praktyczny:

Portet. Fotografowanie w plenerze nadwiślańskim- chata/skansen.
Tworzenie autorskich stylizacji przez uczestników we współpracy z
wizażystką-stylistką: Kariną Czaplą. Fotomodelki: Dagmara Filipowska
i Marta Zajączkowska.

19.00-20.30- kolacja
20.30- wspólne omawianie wybranych prac
_____________________________________________________________________
6 lipca ( środa ) 

7.00-8.30- śniadanie
8.30-17.00 - SPŁYW KAJAKOWY !!!
19.00-20.30-  kolacja
20.30- Nasz GOŚĆ SPECJALNY- niespodzianka ;)
_____________________________________________________________________

7 lipca (czwartek) 

7.00-8.30- śniadanie
8.30-13.00- moduł praktyczny:
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Akt. Brudzeński Park Krajobrazowy. Fotomodelka: Anna Kucharska

13.00-14.30- przerwa obiadowa
14.30-19.00- moduł praktyczny:

Akt, portret. Fotografowanie modelek na koniach w moich autorskich
stylizacjach. Brudzeński Park Krajobrazowy. Fotomodelki: Anna Kucharska
i Marta Zajączkowska.

19.00-20.30- kolacja
20.30- wspólne omówienie wybranych prac
________________________________________________________________________
 8 lipca (piątek)

7.00-8.30- śniadanie
8.30-13.00- moduł teoretyczny: 

AKT ARTYSTYCZNY:
- symetria, przerysowania, a proporcje idealne
- kreowanie emocji w akcie artystycznym
- współpraca z fotomodelką, główne błędy popełniane podczas sesji fotograficznej
- gdzie zaczyna się, a gdzie kończy granica pomiędzy aktem artystycznym,
  a niesmaczną nagością

GOŚĆ SPECJALNY:
Agnieszka Czerwińska i Urszula Lola. Prezentacja projektu BBWP. 

13.00-14.30- przerwa obiadowa
14.30-19.00- moduł praktyczny:

Portret, akt artystyczny. Fotografowanie w plenerze nadwiślańskim. Skansen-chata.
Tworzenie indywidualnych stylizacji. Fotomodelka: Anna Kucharska

19.00-20.30- kolacja
20.30- wspólne omówienie wybranych zdjęć i grill
_________________________________________________________________________
 9 lipca (sobota) 

7.00-8.30- śniadanie
8.30-12.00- moduł praktyczny:

Portret. Zdjęcia na terenie ośrodka. Stylizacje stworzone przez uczestników.
Fotomodelki: Marta Zajączkowska i Anna Kucharska.
 
12.30- Uroczyste podsumowanie warsztatów i pożegnanie.

Koszt warsztatów:  2.600 zł
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KONTAKT:

foto@alicjareczek.pl

www.warsztatyfoto.eu
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