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Wywiad z Anią Kotrą i Ewą Kołodziejczyk uczestniczkami warsztatów
fotograficznych.
Jak długo uczęszczacie na zajęcia fotograficzne?
Już drugi rok uczymy się fotografii.
Czego dowiedziałyście się o fotografowaniu ?
Wiemy, że trzeba dobrze ustawić aparat, aby zdjęcie wyszło ładnie. Trzeba
ustawić ostrość , aby nie było zamazane. Zwracamy uwagę na oświetlenie,
jeśli będzie za ostre światło, zdjęcie będzie prześwietlone. Trzeba
odpowiednio wybrać tło, żeby nie zepsuć całego efektu.
Co fotografowałyście podczas zajęć?
Fotografowałyśmy przyrodę: drzewa, krzewy, kwiaty, a także
wychodziliśmy na osiedle i robiliśmy zdjęcia plenerowe. Uczyliśmy się
portretować kolegów, staraliśmy sie, aby zdjęcia były ciekawe, w ruchu,

Bez osłonek
Czego uczymy się na zajęciach w MDK?

Warsztaty fotograficzne
„Dobre zdjęcie to takie, które trudno zapomnieć” - Steve McCurry

w kostiumach. Potrafimy czarować aparatem - robimy zdjęcia
w ciemności i wychodzą wspaniałe efekty bez użycia Photoshopa.
Tworzyliśmy komiksy o świętym Mikołaju. Kręciłyśmy kilkusekundowe
filmy, były to baśnie na podstawie scenariusza. W scenkach występowały
dzieci. Na zakończenie pani Agnieszka zorganizowała pokaz filmów
dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 92.
Czy wasze prace były już wystawiane?
Tak, na wystawach w MDK.
Czy organizowaliście wyjścia?
Byliśmy w kinie na Festiwalu Filmów dla Dzieci "Kinolub".
Jakich aparatów używacie podczas zajęć?
Mamy swoje aparaty, możemy też korzystać ze sprzętu z Młodzieżowego
Domu Kultury.
Wywiad przeprowadziła Mirosława Kidała.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Nr 111
Marzec 2016
MDK im. J. Korczaka w Krakowie
os. Kalinowe 18 (www.mdkkorczak.pl)

Warsztaty fotograficzne
„Każdy, kto nie rozumie fotografii, będzie analfabetą przyszłości”
Walter Benjamin
Warsztaty fotograficzne przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży zainteresowanej sztuką
fotograficzną o różnym stopniu znajomości technik fotografowania. Uczestnicy poznają
zagadnienia z fotografii studyjnej i plenerowej. Wykorzystują na zajęciach dostępne środki od profesjonalnych lustrzanek po najprostsze aparaty w telefonach komórkowych.
Zajęcia prowadzi absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej p. Agnieszka Wrześniak.
W tym roku oferta jest poszerzona o zajęcia filmowe.
Na warsztatach fotograficznych można nauczyć się wykonywać profesjonalne zdjęcia
portretowe. Jak mawiał artysta Andy Warhol: „Również piękności mogą źle wyglądać. Jeśli
w odpowiednim momencie sfotografujesz piękność w niewłaściwym świetle – katastrofa”.
Na zajęciach uczymy się jak unikać katastrof oraz jak ciekawie się zaprezentować. Ponadto
można zyskać wiedzę i niezbędne triki, które pomogą w wykonywaniu poprawnych
technicznie, ciekawych zdjęć.
W czasie zajęć można poznać różne techniki - fotografię cyfrową, analogową, otworkową,
luksografię i kolaże oraz nauczyć się wykorzystywać fotografię twórczo – tworzenie
komiksów. Przeprowadza się także eksperymenty np. robi się aparaty fotograficzne
z pudełek po zapałkach a nawet naszych sal lekcyjnych! Tak, to jest możliwe! Na zajęciach
zdarza się również malować światłem i uzyskać bajeczne efekty bez użycia Photoshopa.
Uczestnicy uczą się fachowego podejścia do fotografii - na zajęciach pracują
z wykorzystaniem profesjonalnych lamp studyjnych. Czasem zajęcia przenoszą w teren –
organizują sobie fotograficzne plenery podczas których „polują” na dobre zdjęcia albo grają
w foto-zabawy. Prezentują efekty pracy szerokiej publiczności. W tym celu organizują
wystawy np. jedna z wystaw powstała we współpracy z Klubem Klik i miała miejsce
w ramach Międzynarodowego Festiwalu PhotoFringe w Krakowie. Wzięli udział w Lazy Doli interaktywnym projekcie mającym na celu rozpowszechnianie ilustracji oraz promowanie
idei porozumienia i komunikacji z drugim człowiekiem.
Uczestnicy warsztatów biorą udział w licznych konkursach i wygrywają ciekawe nagrody np.
2 dniową wycieczkę szlakiem zabytków polskich, na którą pojadą na przełomie maja i
czerwca – liczą, że wrócą z wycieczki pełni wrażeń i bogaci o kolejne dobre zdjęcia.
Na zajęciach nie jest potrzebny własny sprzęt – MDK udostępnia aparaty uczestnikom
warsztatów.

Prezentujemy prace uczestników zajęć fotograficznych:

