Najlepszy start do świata fotografii
www.szkola-fotograficzna.pl

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ
TORUŃSKĄ SZKOŁĘ FOTOGRAFII
Toruńska Szkoła Fotografii jest marką, której możesz zaufać. Wybierając nas, korzystasz z naszego wieloletniego
doświadczenia w dziedzinie edukacji fotograficznej.
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Naszym atutem jest zespół wykładowców, mistrzów fotografii, artystów fotografików. Wierzymy, że są naszą
największą wartością.

2

Stawiamy na praktykę – większość zajęć ma charakter ćwiczeń w studio fotograficznym, plenerze, a także
w pracowni komputerowej. Autorskie techniki nauczania, opracowane przez naszą szkołę dają gwarancję
profesjonalnego i szybkiego przekazywania wiedzy.

PROFESJONALNA KADRA

NOWOCZESNA WIEDZA
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Standardy w zakresie jakości, które utrzymujemy, służą podnoszeniu poziomu wykształcenia słuchaczy.
Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy nowoczesne urządzenia prezentacyjne.
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Ze względu na szybki rozwój technologii cyfrowych jesteśmy zobowiązani do stałego inwestowania
w nowoczesne rozwiązania. Tylko w ten sposób możemy sprostać nieustannemu postępowi, nie tylko
w dziedzinie fotografii.
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Przywiązujemy wagę do utrzymywania dobrych kontaktów z naszymi słuchaczami, bardzo często są to przyjacielskie relacje. Dokładamy starań, aby nauka odbywała się w miłej atmosferze.

WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLEŃ

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Toruńska Szkoła Fotografii

Kadra Toruńskiej Szkoły Fotografii
Toruńską Szkołę Fotografii tworzą ludzie wielkiego formatu, znani nie tylko w Polsce, ale również za granicą,
artyści fotograficy – świetni wykładowcy. Największą ich siłą jest obszerna wiedza i doświadczenie oraz wkład
sporego wysiłku w przygotowanie i prowadzenie zajęć.
jacek

szczurek

Fotograf od ponad czterdziestu lat, mistrz w zawodzie.
Instruktor fotografii artystycznej, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików. Uprawia fotografię architektury,
portret, pejzaż i przyrodniczą, autor wielokrotnie nagradzanych albumów i kalendarzy. Dwadzieścia lat doświadczeń
w fotografii reklamowej. Ma w swoim dorobku kilkanaście
wystaw oraz wiele publikacji.

wojtek

szabelski

joanna

mikulska

Od 1988 roku pracował jako fotoreporter CAF - Centralnej
Agencji Fotograficznej w Warszawie, kontynuując ją do
2008 dla Polskiej Agencji Prasowej. Jest autorem kilkunastu
indywidualnych i zbiorowych wystaw, a jego zdjęcia sportowe nagradzano m.in. na: Konkursach Polskiej Fotografii
Prasowej czy World Sport Photo Contest w Tokio. Ma na
koncie trzy autorskie albumy fotograficzne pt. „Czarno na
Białym”, „Bliski Mojemu Sercu Toruń/ Jan Paweł II”, „Śnieg”.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Wydziału Komunikacji Multimedialnej, kierunku fotografia.
Dyplom (w 2008 r.) u prof. Andrzeja Florkowskiego z fotografii reklamowej. Od wczesnych lat związana ze środowiskiem twórczym, działaniami plastycznymi, wystawami
i fotografią. Najbardziej interesuje ją sztuka wizualna, gdyż
przekazuje więcej niż słowa.

www.szkola-fotograficzna.pl

fisz

adam
Artysta fotografik, absolwent Wyższego Studium Fotografii
PWSFTviT w Łodzi oraz Studium Fotograficznego w Warszawie. Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców.
Od 1984 roku prezentuje swoje fotografie na wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Od 1994 roku pracuje dla
agencji reklamowych, firm i klientów indywidualnych.

jacek

kutyba

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fotograf od wielu lat zajmujący się
zawodowo fotografią fashion, portretową, glamour
i artystyczną. Wykonuje sesje dla firm modowych, portfolio
dla modelek i sesje wizerunkowe dla osób prywatnych.
Na swoim koncie ma wyróżnienia i nagrody przyznane
przez Federację Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej
i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

szymon

wiśniewski

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Od 1998 roku
nieprzerwanie pracuje jako grafik i projektant na zlecenie,
w agencjach reklamowych i wydawnictwach dla klientów
polskich i zagranicznych, indywidualnych i korporacyjnych.
Od 2003 roku współpracuje z organizatorami kursów i
szkoleń jako wykładowca grafiki komputerowej. Dotychczas
przeszkolił ponad 200 osób w całej Polsce.
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Roczne Studium Fotografii
Toruńska Szkoła Fotografii to intensywnie rozwijająca się
placówka w województwie kujawsko-pomorskim. Swoją
dzisiejszą i stabilną pozycję na rynku – nie tylko fotograficznym – zawdzięcza ponad 5-letniej działalności, która
oparta jest na dbałości o wysoki komfort nauki, otwartości
na nowatorskie rozwiązania w dziedzinie fotografii oraz
współpracy z profesjonalną kadrą.
Nauka w Toruńskiej Szkole Fotografii to najlepsza inwestycja.
Dzięki wiedzy przekazywanej przez wykładowców –
wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach – zdobędziesz
umiejętności, które zwiększą Twoje szanse na znalezienie
dobrej pracy, czy prowadzenie niezależnego biznesu.
CEL NAUKI

Toruńska Szkoła Fotografii jest miejscem związanym ze sztuką fotograficzną. Stworzyliśmy warunki, w których – oprócz
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solidnego warsztatu zawodowego – słuchacze mogą
rozwijać wrażliwość i wyobraźnię artystyczną. Przekazujemy
wiedzę w trakcie szeregu zajęć teoretycznych oraz praktycznych, umożliwiając jednocześnie realizację kreatywnych
pomysłów.
Celem studium jest przekazanie słuchaczom szerokiej
wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu fotografii
klasycznej i cyfrowej. Szkoła daje solidne przygotowanie
w wielu dziedzinach, m.in.: w reklamie, modzie, portrecie,
czy reportażu. Program nauczania skierowany jest do wszystkich planujących rozpoczęcie niezależnej pracy na płaszczyźnie biznesowej czy artystycznej, jak również zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem swojej pasji.

Toruńska Szkoła Fotografii

PROGRAM ZAJĘĆ skrócony

1. Pracownia podstaw fotografii
2. Pracownia fotografii portretowej
3. Pracownia fotografii reportażowej i prasowej
4. Pracownia fotografii krajobrazowej
5. Pracownia fotografii architektury i wnętrz
6. Pracownia fotografii reklamowej
7. Pracownia fotografii mody

8. Pracownia fotografii klasycznej
9. Pracownia cyfrowej ciemni – Adobe Photoshop Lightroom
10. Portfolio oraz marketing usług fotograficznych
11. Podstawy prawa i etyki zawodowej dla fotografów
12. Konsultacje dyplomowe
Czas trwania nauki: 192 godziny
2 semestry, od października do czerwca

WARSZTATY AUTORSKIE Z MISTRZAMI FOTOGRAFII

W trakcie nauki w Toruńskiej Szkole Fotografii gościmy znanych,
doświadczonych i utytułowanych fotografików. Jest to okazja
do zapoznania się z twórczością oraz źródłami inspiracji, jak
również rozmowa o życiu, pasji i miłości do fotografii. Wśród
zaproszonych dotychczas mistrzów gościliśmy między innymi
Jerzego Wardaka.

www.szkola-fotograficzna.pl
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Kursy i warsztaty fotograficzne
Toruńska Szkoła Fotografii oferuje szereg kursów i warsztatów fotograficznych o różnym stopniu trudności – od podstawowych oraz zaawansowanych do specjalistycznych.
KURS PODSTAW FOTOGRAFII CYFROWEJ
Zapraszamy na kurs podstawowy, który polecamy wszystkim rozpoczynającym swoją przygodę z fotografią. Na kursie – pod kierunkiem profesjonalistów – nauczysz się kreatywnie korzystać z możliwości posiadanego sprzętu, a także wykonywać dobre, poprawnie skomponowane oraz właściwie
naświetlone zdjęcia.
ZAAWANSOWANY KURS FOTOGRAFII
Kurs zaawansowany to zajęcia, które mają charakter praktycznych warsztatów doskonalących posiadane umiejętności. Uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi technikami w studio fotograficznym
oraz plenerze. Do dyspozycji uczestników oddajemy wyposażenie profesjonalnego studia fotograficznego. Zajęcia są kontynuacją kursu podstawowego.
WAKACYJNY/WEEKENDOWY KURS FOTOGRAFII
Intensywny kurs dla początkujących. Poznaj podstawy fotografii szybko i skutecznie. Przyjdź do nas
na kurs, podczas którego pokażemy Ci jak wykonywać ciekawe i dynamiczne zdjęcia. Poznasz również
zasady kompozycji oraz nauczysz się świadomie korzystać z możliwości Twojego aparatu. Zajęcia mają
charakter praktycznych warsztatów, obejmując zagadnienia z fotografii bez względu na to, czy posiadasz aparat kompaktowy, czy lustrzankę.
WARSZTATY FOTOGRAFII STUDYJNEJ / PORTRETU
Intensywny, zaawansowany warsztat przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć
pracę w studio fotograficznym. Warsztat porusza zaawansowane zagadnienia z zakresu fotografii studyjnej, modelingu i pracy z modelką oraz samodzielnej realizacji sesji fotograficznych.
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Toruńska Szkoła Fotografii

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia pt. „Młody fotograf”

Warsztaty „Młody Fotograf” to doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia
umożliwią rozwijanie pasji, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii analogowej i cyfrowej. Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kreatywności
i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania
się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. Podczas naszych zajęć nie będzie
czasu na nudę. Spotkania zostały przygotowane tak, aby cykl zajęć był różnorodny, a atrakcje dla dzieci i młodzieży pozwalały na zapoznanie się z wieloma dziedzinami fotografii.

Partnerzy Toruńskiej Szkoły Fotografii

Toruń, ul. Podmurna 59/36

www.szkola-fotograficzna.pl

Tel. 660 251 856
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Toruńska Szkoła Fotografii
adres: ul. Podmurna 59/36, 87-100 TORUŃ
tel. 660 251 856 fax. 56 690 42 69 e-mail: info@szkola-fotograficzna.pl
www.szkola-fotograficzna.pl
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