
Madlene
Jestem osobą kreatywną, lubię poznawać nowe in

spiracje, które dodają mi sił do tworzenia czegoś niezwy
kłego. Mam różne zainteresowania, ale najbardziej przy
kuwają moją uwagę ciekawe krajobrazy i wszystko, co
jest związane z fotografią, którą traktuję jako hobby.

Kamil Artur Kuliński
Fotografia to moja życiowa pasja, pomysł na życie. Na
fotografiach chcę oddać to, co na pozór niezauważalne,
omijane, a piękne w swojej prostocie. Fotografuję ko
biety, takie, które niosą ze sobą tajemnicę, opowiadają
historie, takie które nabierają wyrazistości; uchwycone

klatką obiektywu chwile, które nie powinny trwać moment, lecz znacznie dłu
żej. Na co dzień zajmuję się fotografią reportażową. Inspirację czerpię z fil
mu, mody, podróży i otaczającego mnie świata.

Małgorzata Sobczyk
Przygoda z aparatem rozpoczęła się dzięki dwóm in

nym pasjom, czyli florystyce i prowadzeniu bloga kuli
narnego. Aparat jest dla mnie narzędziem do utrwala
nia chwil i wrażeń ulotnych oraz maszyną do podróży
w czasie.

Dariusz Łęczycki
 „emerytowany nauczyciel”.

Ewa Sobczyszczak
Interesuję się fotografią od 10 lat. Moją pasją są po

dróże, szczególnie polska południowa  krajobraz tego
regionu najbardziej lubię fotografować.

Dorota
Wernisaż odbędzie się

w czwartek 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM

w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

40 lat40 lat40 lat40 lat

WWyyssttaawwaa ffoottooggrraaffiiii

KKoołłaa FFoottooggrraaffiicczznneeggoo
DDoommuu KKuullttuurryy LLSSMM

PPOOSSZZUUKKIIWWAANNIIAA



Warsztaty fotograficzne

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych fotografią cyfrową, od lat 12 do 112.

Także dla nie posiadających lustrzanek, (nie, telefon komórkowy nie może być).

Masz aparat fotograficzny, a nie wiesz, jak w pełni wykorzystać jego możliwości?

Chcesz robić lepsze zdjęcia?

Te zajęcia są dla Ciebie!

W programie między innymi:

• Zapoznanie się z możliwościami Twojego aparatu fotograficznego;
• Podstawy teoretyczne, czyli skąd się bierze obraz na matrycy;
• Podstawy praktyczne: kadrowanie, naświetlanie, kompozycja obrazu;
• Fotografia portretowa, reportażowa, krajobrazowa;
• Jak świecić, czym świecić i czy w ogóle świecić;
• Zagadnienia prawne związane z fotografowaniem ludzi;
• Tajemnice studio fotograficznego;
• Modelka też człowiek — jak z nią współpracować w studio i w plenerze;
• Dużo zajęć praktycznych.

Zajęcia prowadzi Jarosław Witkowski. Z wy
kształcenia elektryk, z zawodu informatyk. Foto
grafią pasjonuje się ponad trzydzieści lat. Ostatnio
realizował się jako fotoreporter czasopisma „Pol
ska Wschodnia”. Od wielu lat dokumentuje foto
graficznie działalność artystyczną Teatru Panopti
cum, w którym był również aktorem. Posiada tak
że bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia
szkoleń i warsztatów.

Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 18:00

ZAPISY w sekretariacie Domu Kultury LSM

tel. (81) 743 48 29
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