
        
Sesja fotograficzna portretowa ART – portrety dla przyjemności i wspomnień, do użytku             
prywatnego.

Miejsce: Studio Portretowe w Katowicach lub plener.
Termin: do ustalenia.

600 zł, cena zawiera: 

1. spotkanie.
Każdą sesję portretową poprzedza spotkanie, rozmowa telefoniczna lub korespondencja             
mailowa, by wypracować koncepcję i pomysły na zdjęcia. 

2. wykonanie sesji zdjęciowej.
Sesja trwa do 3 godzin. Czas sesji przeznaczony jest na:
- przygotowanie: profesjonalny makijaż  (usługa nieobowiązkowa, dodatkowo płatna), wybór 
strojów;
- wypracowanie portretów uwzględniając zmiany na planie zdjęciowym: stroje, oświetlenie, tło 
lub zmiany lokalizacji, jeśli pracujemy w plenerze. 

3. pakiet 6 fotografii.
6 fotografii wybranych przez Ciebie spośród przygotowanych po sesji wglądówek (czyli zdjęć      
w małym rozmiarze i rozdzielczości, ze znakiem wodnym, przed obróbką, bez możliwości ich 
publikacji – nie są gotowym produktem).

4. postprodukcja.
Obróbka nada zdjęciom autorski charakter, jest integralną częścią mojej wizji i stylu.
Na tych sesjach pracuję tylko w konwencji fotografii czarno – białej. 
Postprodukcja zostanie wykonana na wybranych przez Ciebie fotografiach. 

Proces postprodukcji obejmuje opracowanie fotografii w zakresie pracy z tonalnością,
korektę kadrowania, ekspozycji, ostrości, retuszu (zmatowienie skóry twarzy, rozjaśnienie cieni 
na twarzy, usunięcie przebarwień skóry, zachowując naturalny wygląd osoby fotografowanej). 
Oraz ogólne uporządkowanie otoczenia: np. usunięcie drobnych plam, kurzu.
Retusz nie obejmuje zaawansowanych zmian graficznych wymagających współdziałania
z grafikiem (tj. szparowania, usuwania rzeczy i ludzi, rekonstrukcje obrazu w tym miejscu,
zamiany kolorów na inne, dodawania elementów do fotografii, zmiany proporcji i kształtów
rzeczy i ludzi, tworzenia wizualizacji w fotografii).

Nie przekazuję fotografii nieopracowanych w procesie postprodukcji.

5. fotografie na papierze zapakowane w eleganckie pudełko oraz pliki cyfrowe.
Zdjęcia zostaną wydrukowane na świetnym matowym papierze w formacie 15x21 cm                    
i przekazane w czarnym pudełku. 
Natomiast pliki cyfrowe, do ponownego wydruku (jpg bez kompresji, 300 dpi) oraz w wielkości 
do prezentowania i wyświetlania na monitorach i ekranach (2000 px dłuższy bok, 72 dpi)             
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przesłane zostaną za pomocą platformy we transfer lub innej.  

6. Możliwość publikowania fotografii i drukowania odbitek. 
Fotografie, które powstaną w czasie tej sesji są dedykowane do użytku prywatnego,                      
w odróżnieniu od komercyjnego, reklamowego, firmowego, zawodowego. 
Możliwe są więc publikacje w mediach społecznościowych na kontach prywatnych,                 
prezentowanie fotografii w przestrzeni prywatnej i o takim charakterze.  

UWAGA: jest możliwość zamówienia większej ilości fotografii spośród zaprezentowanych             
wglądówek.

Każde dodatkowe zdjęcie: 90 zł za sztukę. 

Dodatki:
- dodatkowe wydruki wybranych fotografii: 4 zł za sztukę.
- dodatkowe pudełko: 20 zł za sztukę. 
- usługa make-up: można zamówić makijaż do sesji zdjęciowej. Koszt jednego makijażu              
kobiecego: 150 – 180 zł.

Sesję portretową ART możesz podarować komuś w prezencie wręczając voucher –                       
zaproszenie na sesję. Voucher ma formę kartonika w kopercie i jest dostępny w sklepie: 
https://www.joannanowicka.com/shop/produkt/voucher-zaproszenie-na-sesje-portretowa-art-
invitation-to-art-portrait-session/
lub w moim Studio Portretowym.
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