
PORTRET    
                                             Spotkanie i warsztaty 
                                             z fotografką Joanną Nowicką



Portretując skupiam uwagę na indywidualnych cechach
osobowości, charakterze, unikatowości osoby
portretowanej. 

Moja przygoda z fotografią trwa od ponad 20 lat, a od
2006 roku zajmuję się fotografią zawodowo -
współpracuję z firmami, przedsiębiorcami, artystami.
Tworzę portrety, ilustracje oraz fotografie architektury            
i wnętrz. Najczęściej pracuję w moim Studio Portretowym
w śródmieściu Katowic. Przez pierwsze lata w zawodzie
byłam fotoreporterką związaną ze śląską prasą,
publikując m.in. w Gazecie Wyborczej.

Od 2012 roku należę do Związku Polskich Artystów
Fotografików. Począwszy od 2002 roku, prezentuję
fotografie na wystawach zbiorowych oraz
indywidualnych, biorę udział w plenerach artystycznych.
W 2010 roku uzyskałam stypendium Marszałka
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.

Jestem pomysłodawczynią konceptu One People Story,
którego istotą są portrety tworzone klasyczną metodą na
kliszy czarno – białej. Seria cały czas zyskuje nowe
fotografie. 
Równocześnie pracuję nad cyklem pt. Piękni Ludzie. 
To minimalistyczne, czarno - białe, studyjne portrety,
zainspirowane ludzką różnorodnością. BIO



O PROJEKTACH

Warsztaty, które prowadzę osadzone są na kanwie obu
moich długoterminowych projektów: One People Story     
 i Piękni Ludzie oraz doświadczeniu zdobywanym przez
16 lat pracy zawodowej fotografki - fotoreporterki                      
i portrecistki. 

One People Story
Niespiesznie, z otwartością, ciekawością ludzi, scenerii           
i sytuacji spotykam Portrety. Piękne twarze, interesujące
osobowości, ciekawe miejsca. 
Ten wachlarz odmienności mnie pociąga i fascynuje,
wywołuje skojarzenia, inspiruje. 
Projekt powstaje przy użyciu średnioformatowego
aparatu analogowego, na kliszy czarno - białej. 
Więcej o One People Story znajdziesz na mojej stronie
tutaj oraz na YouTube tutaj. 

Piękni Ludzie
Uwielbiam ludzką różnorodność, unikatowy zestaw cech,
z których utkana jest osobowość, ultraciekawa
mieszanka, która buduje to, co wewnątrz i wyraża się
tym, co na zewnątrz. Szczególność, wyjątkowość,
witalność.
Ta fascynacja zainicjowała cykl Piękni Ludzie, który
powstaje w moim Studio Portretowym, w formie
minimalistycznych, monochromatycznych, studyjnych
portretów.
Więcej o tej serii znajdziesz na mojej stronie tutaj oraz            
na YouTube tutaj. 

https://joannanowicka.com/one-people-story/
https://www.youtube.com/@onepeoplestorycom39
https://joannanowicka.com/piekni-ludzie/
https://www.youtube.com/watch?v=spCoLkf319E&t=1s


O WARSZTATACH

Warsztaty
SPOTKANIE AUTORSKIE I PRZEGLĄD PORTFOLIO

Warsztaty kierowane są do pasjonatów fotografii -
zarówno amatorów jak i ludzi zajmujących się fotografią
zawodowo, dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. 

Składają się z dwóch części:

Pierwsza to spotkanie autorskie, na którym zaprezentuję
cykle fotograficzne, nad którymi aktualnie pracuję: One
People Story i Piękni Ludzie. Przybliżę kulisy pracy
portrecistki, opowiem o inspiracjach, o tym co mnie
motywuje do tworzenia portretów. Będzie sporo anegdot   
i ciekawych zakulisowych historii.
Czas: do 2 godzin. Liczba uczestników: bez ograniczeń.

Druga część, warsztatowa, to przegląd portfolio, na którą
zapraszam pasjonatów fotografii - zwłaszcza tych
zainteresowanych portretem - do zaprezentowania
swoich zdjęć oraz rozmów na ich temat. To szansa na
cenne wskazówki, porady i inspiracje, na rozwijanie
swojej fotograficznej pasji i wymianę doświadczeń.
Co jest w portrecie najważniejsze? Fotografia barwna czy
czarno-biała? Czym jest kompozycja obrazu? Czy ważne
jest czym fotografujemy? Jak pracować ze światłem
stałym a jak z błyskowym? Jak prezentować fotografie? 
To tylko niektóre wątki, które z pewnością pojawią się                      
w naszych dyskusjach. 

Czas: 3/4 godziny. Liczba uczestników do konsultacji
portfolio: 10/12 - zapisy. Prezentacja fotografii tylko na
papierze lub innych fizycznych materiałach. 
Pozostali uczestnicy biorą udział w dyskusji.

Wymogi techniczne:

- projektor z dźwiękiem (najlepiej podłączenie do
głośników zewnętrznych), ekran do oglądania fotografii
oraz materiałów wideo 
- duży stół do rozłożenia papierowych fotografii.

Wynagrodzenie:

1800 zł / cena zawiera VAT 

+ koszty dojazdu z Katowic (za wyjątkiem miast
aglomeracji katowickiej)
+ ewentualny nocleg

Forma rozliczenia: faktura VAT.



www.joannanowicka.com
www.onepeoplestory.com

+48 506 316 314
foto@joannanowicka.com

BWA Katowice,
MOK Zawiercie,
Nowohuckie Centrum Kultury Kraków,
przestrzeni własnej  - Studio Portretowe, Katowice

Warsztaty prowadziłam między innymi w:

http://www.joannanowicka.com/
http://www.onepeoplestory.com/

