
Kurs postprodukcji i druku

Postprodukcja brzmi strasznie a jak dodamy do tego zwroty: 
HDR, warstwy, maski, prace z GO czy 
resizing to przechodzi nas dreszcz :)

Drodzy Państwo, to dziś konieczność. Kiedyś w czasach anaDrodzy Państwo, to dziś konieczność. Kiedyś w czasach ana-
logicznej fotografii była związana  z każdą fotografią, dziś 
mamy i większą dostępność i o wiele większe możliwości 
pracy z fotografią. 

Prowadzony przez studio kurs ma ocenić Państwa wiedzę, wy-
jaśnić ewentualne niejasności oraz nauczyć pracy z fotografią 
z wykorzystaniem programów graficznych. Pokażemy jak wy-
konać fotografię, jak wybrać fotografię w wielu, na czym oglą-
dać i jak przygotować do druku. 

Kursy nasze prowadzimy na dwa sposoby. Pierwszy, 6-o go-
dzinny jest kursem dwuetapowym, przy czym drugi etap to 
ugruntowanie wiedzy i sprawdzenie postępów po części pierw-
szej.
 
Zakres kursu:
teoria:    - światło i cień, profile barwne
         - na czym pokazać, czym drukować i jak przygotować fotografię
         - możliwości i ograniczenia sprzętu fotograficznego
         - prawa fizyki i zasady bezwzględne w fotografii 

praktyka: - obróbka fotografii zgodna z tematem kursu za pomocą 
         programów Lightroom i Photoshop (skróty, procesy, praca z 
         warstwami i maskami, technika HDR, GO, zapis różnych 
         formatów i publikacje w sieci...)
                - wybór tematyki i wykonanie dwóch projektów graficznych 
         łącznie z ich oceną
        - sprawdzenie wiedzy i ew. wyjaśnienia czy rozszerzenie wiedzy 
         z danego tematu. 

Drugi, to kurs całodniowDrugi, to kurs całodniowy, połączony ze zdjęciami plenerowymi 
(człowiek, reportaż, natura), bądź studyjnymi (portret, akt, foto-
grafia modelingowa, praca z modelem/modelką). Kurs łączy w 
sobie teorię i praktykę pracy z aparatem, wyboru fotografii, 
pracy na niej oraz druku. 

Zakres kursu:
teoria:    - światło i cień, profile barwne
         - na czym pokazać, czym drukować i jak przygotować fotografię
         - możliwości i ograniczenia sprzętu fotograficznego
         - prawa fizyki i zasady bezwzględne w fotografii 

praktyka: - fotografia z modelem / modelką (portret, modeling, akt) lub 
         plenerowa (ślubna, reklamowa, natura i reportaż)
        - obróbka fotografii zgodna z tematem kursu za pomocą 
         programów Lightroom i Photoshop (retusz, skróty, procesy, 
                  praca z warstwami i maskami, technika HDR, GO, zapis 
         różnych formatów i publikacje w sieci...)
        - wybór tematyki i wykonanie dwóch projektów graficznych 
         łącznie z ich oceną
        - sprawdzenie wiedzy i ew. wyjaśnienia czy rozszerzenie wiedzy 
         z danego tematu. 


