
ZASTĄP SŁOWA FOTOGRAFIAMI

Portretując skupiam swoją uwagę na indywidualnych
cechach osobowości, charakterze, unikatowości osoby
portretowanej. Podkreślam kompetencje, doświadczenie
i naturalność u tych, dla których profesjonalna prezencja
jest kluczowa.

Moja przygoda z fotografią trwa od 20 lat, a od 2006
roku zajmuję się fotografią zawodowo - współpracuję
z instytucjami, przedsiębiorcami, artystami. Tworzę
przede wszystkim portrety, ale też ilustracje oraz
fotografie architektury i wnętrz.
Najczęściej pracuję w moim Studio Portretowym           
 w śródmieściu Katowic. 

Jestem pomysłodawczynią konceptu One People Story,
którego istotą są portrety tworzone klasyczną metodą
na kliszy czarno – białej. 
Równocześnie pracuję nad cyklem pt. Piękni Ludzie. To
minimalistyczne, czarno - białe, studyjne portrety.

Od 2012 roku należę do Związku Polskich Artystów
Fotografików. 

© Joanna Nowicka Com



PORTRETY WIZERUNKOWE

Dobre zdjęcie buduje markę osobistą. Tworzę portrety osób, na których opiera się
zaufanie do firmy. Portret to profesjonalny wizerunek.
Portfolio dostępne na www.joannanowicka.com

http://www.joannanowicka.com/


PORTRETY ARTYSTYCZNE STUDYJNE

Minimalistyczne, monochromatyczne, oszczędne. Nic nie zagłusza Twojej unikatowości. 

Portfolio dostępne na www.joannanowicka.com, cykl Piękni Ludzie prezentuję także TUTAJ.

http://www.joannanowicka.com/
https://youtu.be/spCoLkf319E


PORTRETY ARTYSTYCZNE ANALOGOWE

Niezwykłą plastykę obrazu i wyjątkową estetykę uzyskuję pracując na czarno-białej kliszy, średnioformatowym aparatem analogowym. Samodzielnie wywołuję
negatywy, druki wykonane na szlachetnym papierze, totalnie matowym, dopełniają magię wrażeń.

Więcej  o projekcie One People Story znajdziesz w krótkich klipach dostępnych TUTAJ oraz na stronie internetowej projektu: www.onepeoplestory.com

Szczepan Twardoch, pisarz / 2018 Ewa. Silna / 2020 Marcin Markiewicz, muzyk / 2020

https://www.youtube.com/channel/UC2Dk8asKO9xK8gDDv755duQ
http://www.onepeoplestory.com/


ILUSTRACJE

Opowiedz historię swojej firmy i zaprezentuj markę, ideę, ludzi, usługę, produkt za
pomocą fotografii.

Zapytaj o portfolio by zobaczyć więcej.



ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

Fotografie architektury i wnętrz realizuję przy użyciu pełnoklatkowego aparatu z obiektywem tilt/shift.
Całość wspomaga statyw z profesjonalną głowicą wyposażony w poziomice.
Właściwa perspektywa i kompozycja obrazu jest szalenie istotna w tego rodzaju fotografii.
Fotografia architektury i wnętrz podnosi atrakcyjność oferty sprzedażowej inwestorów.

Zapytaj o portfolio by zobaczyć więcej.

Galeria Katowicka. Katowice
Accenture / SKANSKA. KatowiceSapiens / SKANSKA. Katowice



Przygotowanie - spotkanie i rozmowa, by poznać Twoje potrzeby. Na tym etapie sprawdzam jakie
fotografie pomogą Ci w tworzeniu spójnego wizerunku, uzupełnią Twoje materiały marketingowe,
zaprezentują Cię na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Sesja zdjęciowa to realizacja naszych pomysłów. Zapewniam kameralną przestrzeń mojego Studia
Portretowego w Katowicach lub zaaranżuję dobre warunki oświetleniowe w Twojej firmie. Rekomenduję
skorzystanie z pomocy makijażystki, która zadba o profesjonalny i fotograficzny makijaż.

Postprodukcja. Wybrane w czasie sesji lub na podstawie później przygotowanych wglądówek
fotografie poddaję obróbce, by nadać im autorskiego, indywidualnego wyrazu.

Gwarancja rzetelności. Pracuję ze szczególną starannością, dbam o detale i jakość oraz o komfort osób
fotografowanych.

JAK PRACUJĘ

Wspólnie przeanalizujemy pomysły na zdjęcia i stworzymy spójną koncepcję na sesję zdjęciową oraz
ustalimy jej przebieg.
Jak dobrze wyglądać na zdjęciach? Zobacz wideo, pomoże Ci przygotować się do sesji portretowej: LINK

Podpowiem jak pracować ze swoim ciałem, gestem, mimiką, aby jak najlepiej wyeksponować Twoją
osobowość i profesjonalizm.
W czasie sesji portretowej obejrzysz i zaakceptujesz ujęcia. Kończąc pracę mamy pewność, że efekty są
zgodne z oczekiwaniami.
Tworząc ilustracje stawiam na naturalne, reporterskie kadry, buduję wieloplanowe sceny, pokazując
najbardziej reprezentacyjne sytuacje w Twojej firmie.
Dobra kompozycja obrazu, zachowanie właściwej perspektywy, wybór najatrakcyjniejszych planów
zdjęciowych we wnętrzach i wokół budynku gwarantują ciekawe ujęcia w fotografii architektury i
wnętrz.
 

Wywołuję RAW, pracuję w zakresie barw, kontrastu, tonalności, wykonuję retusz. Zawsze przygotowuję
fotografie w dwóch wielkościach: do druku oraz do działań w sieci.
 

https://www.youtube.com/watch?v=yP7BfYkjQmY


REFERENCJE

Sesja okazała się dla mnie samej bardzo
odkrywcza, a klimat jaki stworzyła Joanna
ośmielił mnie do eksperymentowania i
odważnego pokazania kim jestem. Zdjęcie
ukazujące gesty lub to z nagimi stopami graniczą
z artyzmem, dla mnie jednak pokazują miękką
naturę człowieka tak
potrzebną w komunikacji.

Urszula Leiss, Coach

Professional, enthusiastic, and committed to get
the best shot even under time pressure. Joanna is
passionate about her work and those she works
with. Her excellent photographs continue to live
and support freedom of speech way beyond last
edition of Passion for Freedom London Art
Festival.

Agnieszka Kolek, Curator and Co-Founder
Passion for Freedom

Pracę Joanny wyróżnia w naszej ocenie pełen
profesjonalizm, zarówno w zakresie
wywiązywania się z ustaleń z firmą, jak i
kreatywności oraz jakości tworzonych zdjęć.
Niewątpliwym atutem jest także jej osobowość,
która sprawia, iż wymagające zwykle wysiłku i
skupienia sesje mijają w wyjątkowo przyjaznej
dla klienta atmosferze.

Piotr Dembiński, European Division, Corporate
Affairs Manager Nexteer Automotive



REFERENCJE

Jakość pracy Joanny była na najwyższym
poziomie. Nowoczesne ujęcia, profesjonalne
wykonanie zlecenia, terminowa realizacja
projektu i dyspozycyjność to zalety, dzięki którym
współpraca przebiegała zgodnie z
zaplanowanym oraz wymaganym rytmem.

Florentyna Siedlarek, właścicielka Proarte Media,
współwłaścicielka Proarte Group

Chcesz rozwijać swoją markę i firmę? Wzbudzać zaufanie u klientów,
prezentować się świetnie, kompetentnie i fachowo, ale brakuje Ci dobrych
zdjęć?

Stworzę serię profesjonalnych fotografii, które opowiedzą Twoją historię,
poprawią Twój wizerunek, pokażą wartości i misję Twojej firmy.

Umów się na spotkanie, zadzwoń: +48 506 316 314 lub napisz:
foto@joannanowicka.com

Zastąp słowa fotografiami.
                                      Pozdrowienia, Joanna

Joanna Nowicka / Studio Portretowe 
ul. Wita Stwosza 2, Katowice, PL
+48 506 316 314 / foto@joannanowicka.com
www.joannanowicka.com / Facebook / Instagram /  YouTube  
www.onepeoplestory.com / Facebook / YouTube

http://www.joannanowicka.com/
https://www.facebook.com/JoannaNowickaFotografiaProfesjonalna/
https://www.instagram.com/fotografia.profesjonalna/
https://www.youtube.com/channel/UCvLBCCuDFJrk05r5UaX9WeA
http://www.onepeoplestory.com/
https://www.facebook.com/One-People-Story-Com-163471894288820
https://www.youtube.com/channel/UC2Dk8asKO9xK8gDDv755duQ

