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Kurs fotografii krajobrazowej „W pogoni za światłem”
z Piotrem Cieślą w Mielniku nad Bugiem
w ramach programów edukacyjnych OW ZPAF

Adresowany nie tylko do tych, którzy ukończyli kurs „ABC fotografowania”         
ale też do nieco doświadczonych, zainteresowanych rozwojem swoich możliwości. 

Ma stanowić dla uczestników kolejny krok ku ambitnej fotografii, wyposażyć      
ich w wiedzę i konieczne opanowanie tego niełatwego tematu w fotografii.

Autorski kurs, realizowany w Mielniku i okolicach - miejscu zamieszkania           
i twórczej pracy prowadzącego, w trakcie pięciu sesji w różnych porach roku.           
To już sprawdzona i skuteczna forma doświadczenia tego, że zmieniające się pory 
roku, a wraz z nimi światło, to podstawowy budulec fotografii krajobrazowej. 

W czasie spotkań zostaną omówione istotne aspekty techniczne i estetyczne 
fotografii krajobrazowej. Uczestnicy nauczą się jak radzić sobie z problemami 
wynikającymi z różnych sytuacji atmosferycznych.

Wierząc w skuteczność edukacji na zasadzie mistrz-uczeń, jesteśmy przekonani,
że taka wytrwała praca w odpowiednich warunkach stanie się cennym doświadczeniem
i zachętą do dalszego, już samodzielnego zajęcia się tą formą fotografii...

Prowadzący zwraca się do zainteresowanych: „W czasie warsztatów chcę Wam, 
obok wiedzy czysto praktycznej i technicznej, przekazać moją filozofię fotografii 
krajobrazowej. Spolegliwości wobec przyrody, umiejętności cierpliwego czekania,        
a jednocześnie drapieżności „paparazzi”, kiedy zajdzie potrzeba, by gonić światło… 
Chcę Wam wskazać, jak w chaosie przyrody odnaleźć miejsca i niepowtarzalne chwile, 
gdy krajobraz odkrywa przed nami, nie boję się użyć tego słowa, udostępnia swoje 
metafizyczne oblicze… Chciałbym, byśmy wracając z sesji fotograficznej, mieli 
pewność i radość, że w naszej torbie znajdują się karty pamięci, a może i rolki filmu, 
na których zapisane są zdjęcia niezwykłe…  Chcę też pokazać Wam, jak mocno 
powiązane są ze sobą różne dziedziny sztuki a swobodne poruszanie się w dawnej       
i współczesnej humanistyce może bardzo pomóc w mądrym fotografowaniu…”

Zapraszamy chętnych, ilość miejsc ograniczona !
W celu zgłoszenia na warsztaty, należy przesłać na adres e-mail: kursy@zpaf.pl 
czytelnie i dokładnie wypełniony kwestionariusz. Po otrzymaniu potwierdzenia 
należy wnieść opłatę w wysokości 1.169,- zł (950 zł + 23 % VAT) 
na podane konto OW ZPAF.
Więcej informacji: www.zpaf-edukacja.pl / kursy@zpaf.pl / tel. 602 615 074



Plan zajęć weekendowego kursu
w pięciu wyjazdowych sesjach w Mielniku  i okolicach

11 - 13 maja, 15 - 17 czerwca, 31 sierpnia - 2 września,
12 - 14 października i 23 - 25 listopada 2012

Omawiany temat, opis zajęć Termin

Sprzęt: aparaty, obiektywy, filtry, statywy, drobiazgi. Minimalizm 
sprzętowy. Panowanie nad aparatem cyfrowym – minimalizm 
instrukcji. Kontrast – główny wróg fotografa krajobrazu.  Wiosna – 
kłopoty z zielenią. Las. Praca w terenie.

weekend
majowy

Kompozycja i kadrowanie. Kompozycja zależy od obiektywu. 
Patrzenie obiektywami. Szukanie harmonii w krajobrazie. Lato – 
woda w krajobrazie. Poranne letnie mgły. Co robić między 10 a 16 ? 
Praca w terenie.

weekend
czerwcowy

Fotografia barwna krajobrazu. Kolorowe jest piękne. Snobizm oraz   
nowinki w sztuce i fotografii. Jesień – początek. Piękno przestrzeni 
na polskich nizinach. Drzewa, niebo, światło – podstawa fotografii 
krajobrazu. Praca w terenie.

weekend
na przełomie
sierpnia
i września

Fotografia czarno-biała krajobrazu. Co fotografować w czerni i bieli ?
Monochromatyczne kolory. Jesień – późna. Szukanie motywów do 
zdjęć czarno-białych. Praca w terenie.

weekend
październikowy

Zima, jeśli już będzie. Jeśli nie, teoria fotografowania zimą oraz 
omówienie i podsumowanie rodzajów fotografii krajobrazu: świt, 
zmierzch, noc, błyskawice, niziny, góry, woda (morze, jeziora, rzeki,
strumienie, wodospady), lasy, niebo i chmury, zjawiska 
atmosferyczne: wiatr, mgła, opary, deszcz, błyskawice. 
Fotografowanie przy najkrótszych dniach w roku. Praca w terenie.

weekend
listopadowy

* Za każdym razem przyjazd uczestników własnym transportem (ok. 160 km od 
Warszawy) w piątek wieczorem, wyjazd w niedzielę pod wieczór. Dwie polecane drogi 
dojazdu: 

- z Warszawy wylotem w kierunku Białegostoku, przed Wyszkowem zjechać do 
Sokołowa i dalej przez Łochów, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Siemiatycze.    
Na rondzie szosy Lublin - Białystok jest drogowskaz pokazujący Mielnik. 
Wjazd do Mielnika od strony Bugu. 600 m za tabliczką „Mielnik” stoi na środku drogi 
biała kapliczka. Od kapliczki w górę, w stronę Bugu, stromą polną drogą 100 metrów, 
ul. Sadowa 2.

- z Warszawy przez Rembertów, Stanisławów, Węgrów, Sokołów, Drohiczyn, 
Siemiatycze. Dalej jak w opisie wyżej.

* Nocleg zapewniony na miejscu (z pościelą dla 6 osób / 2 łazienki), pozostali          
w pobliskiej agroturystyce. Wyżywienie własnymi siłami - do dyspozycji kuchnia.

* W pobliżu samego Mielnika: Grabarka, Drohiczyn, Park Krajobrazowy Przełomu 
Bugu, Puszcza Białowieska, Janów Podlaski.

* Uczestnicy powinni dysponować aparatem, najlepiej lustrzanką, nie musi być        
z górnej półki… Obiektywy o krótszej i dłuższej ogniskowej, wystarczą zoomy              
do ok. 200 mm, do tego statyw, filtr polaryzacyjny, szary połówkowy. 

* Można zabrać laptopa, choć na miejscu jest profesjonalne stanowisko 
komputerowe i zwykły komputer z bezprzewodowym dostępem do Internetu.


