fotograficky
workshop
pod vedením profesionální fotografky

Dary Kuźmic
Absolvované semináře a kurzy:
Sean Archer, Velká Británie, London, 2016
Elena Shumilova, Polsko, Bydgoszcz, 2017
Magdalena Berny, Polsko, Wroclaw, 2017
Sue Bryce, USA, Palm Springs, 2017
Ocenění:

2018

fotograficky workshop
Téma:

PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE ŽENY
Datum:

12. 5. 2018

9.00-18.00 hodin

13. 5. 2018

9.00-13.00 hodin

Cena:

16.900 Kč (v ceně workshopu 1x oběd)
Místo:

fotoateliér Dary Kuźmic, Třinec, budova TRISIA, náměstí Svobody 526, 3. patro
Počet účastníků:

max. 6 osob
Kontakt:

asistentka Lucie Šloufová, +420 792 36 76 87, info@darakuzmic.cz
Webové stránky:

www.darakuzmic.cz
FB:

https://www.facebook.com/darakuzmic.cz/

V ČEM SE ÚČASTNÍK ZDOKONALÍ?
mít záměr (představa, co budu chtít fotit)
vnímání světla
barevné ladění
co vynikne na fotografii
pózování (uvědomění si detailů)
komunikace s klientkou
triky pro získání nálady

program
SOBOTA 12. 5. 2018
8.45 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.30 Smysl fotografie pro konečného klienta – fotíme NEMODELKY, jak dosáhnout
fotografie zachycující ženskost s elegancí a grácií

9.30 – 11.00 Pět elementů k dobré fotografii (světlo, póza, barvy, co na sebe, emoce)
Vysvětlím:
jak a proč pracovat s určitým světlem, jak vnímat rozdíl mezi světlem přirozeným a umělým
lichotivé a nelichotivé pózy pro fotografování žen, jak propojit ženu jako celek, aby fotografie
umocnila její krásu
proč jsou barvy důležité a proč dávají vyniknout portrétované ženě
proč má oblečení důležitější roli, než si myslíte
proč mimika ve tváři kazí fotografii aneb jak ji fotograf může změnit, protože to je jeho práce

11.00 – 13.00 Praxe, focení s modelkami-neprofesionálkami – praxe s ženami, které nejsou
zvyklé se fotit. Každý účastník bude fotit pod vedením fotografky. Ukážu každému jednotlivě, jak
pracovat s klientkou.

13.00 – 14.30 Oběd
14.30 – 18.00 Praxe, focení s modelkami-neprofesionálkami – praxe s ženami, které nejsou
zvyklé se fotit. Každý účastník bude fotit pod vedením fotografky. Ukážu každému jednotlivě, jak
pracovat s klientkou. K dispozici oblečení a styling (každý účastník si může sám zvolit styling pro
svou klientku), rady a doporučení, co je vhodné a co není. Přímá zpětná vazba od fotografky.

NEDĚLE 13. 5. 2018
9.00 – 11.00 Praxe, fotografování
11.00 – 13.00 Konzultace s každým účastníkem týkající se jeho fotografií

