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Creative Space
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Studio Bank
Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy!
W czym się specjalizujemy?
Studio Bank
Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, mieszczące się w gmachu
przedwojennego Banku Polskiego, z niebanalną aranżacją,
designerskim wyposażeniem i klimatycznym oświetleniem nadającym
nowoczesny i niepowtarzalny charakter wnętrzu, które inspiruje i daje
nieograniczone możliwości. Kreatywna przestrzeń, która od lat
przyciąga artystyczną bohemę i influencerów. To właśnie
w tym miejscu swoje sesje zdjęciowe, plany filmowe, wernisaże, a także
wykłady realizowali między innymi Ryszard Horowitz, Ryszard
Lenczewski, Paweł Edelman, Arkadiusz Tomiak, Danuta Szaflarska,
Ewa Ewart, Tomasz Tomaszewski, Justyna Steczkowska, Edyta
Górniak, Tomek Sikora czy zdobywca 2 Oscarów Neil Corbould…

Fotografia
Realizujemy projekty fotograficzne w zakresie sesji reklamowych,
portretowych, korporacyjnych i produktowych. Dysponujemy
bogatym zapleczem sprzętu Broncolor, jesteśmy członkiem World
Light Rental. Od lat nawszymi partnerami są światowe marki
fotograficzne: Nikon, Wacom, Eizo, Manfrotto, Zeiss. Jesteśmy dumni,
że od 2009 roku nieprzerwanie gościmy czołowych polskich
i zagranicznych fotografów.

Wydarzenia
Wydarzenie w Studio Bank to event inny niż wszystkie. Organizowane
są tu warsztaty, konferencje prasowe, wystawy, spotkania firmowe
i prywatne, pokazy mody, wszelkiego rodzaju premiery, a nawet dzięki wyjątkowej akustyce - kameralne koncerty muzyczne.

Warsztaty

i

Autorski program zajęć będących okazją do pogłębienia wiedzy
i rozwinięcia pasji pod okiem doświadczonych wykładowców. Każde
warsztaty to duża dawka inspiracji. Wyspecjalizowany zespół
precyzyjnie opracowany program pozwalają uczestnikom warsztatów rozwinąć umiejętności w zakresie fotografii, krótkich form video
i postprodukcji.

Film
Piszemy scenariusze, produkujemy, postprodukujemy. Działamy
kompleksowo. Nasza ekpia techniczna, sprzęt zdjęciowy
i oświetleniowy pomagają tworzyć filmy promocyjne i reklamowe,
materiały szkoleniowe, videocontent, a także streamingi, reportaże i
dokumentacje z różnorodnych wydarzeń.

Pop Up Gallery
Ideą Pop Up Gallery w Studio Bank jest organizowanie kilkudniowych
wydarzeń kulturalnych - wystaw połączonych z uroczystym
wernisażem i sprzedażą sztuki. W ramach jednego cyklu Pop Up
Gallery poza wernisażem odbywają się liczne spotkania tematyczne,
branżowe i warsztaty coachingowe, a fotografia fine art’owa
i artystyczny klimat nadają im niepowtarzalny charakter.

Zapraszamy do Studio Bank!
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