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WARSZTATY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ



Fotografia otworkowa, to fotografia bez obiektywu.  
Obiektyw zastępuje niewielka dziurka. Światło przechodzi przez 
nią, a w kamerze powstaje obraz. Kamery otworkowe są 
używane do zabawy, w sztuce i nauce. Projektowanie i budowa 
aparatów, to świetna zabawa. Robienie zdjęć własnoręcznie 
wykonanym aparatem, również daje dużo radości. 

Uczestnicy warsztatów poznają tradycyjne metody fotograficzne, które dzisiaj są już 
zapomniane przez dostęp do fotografii cyfrowej. Jednak fotografia analogowa pomaga 
zrozumieć wartość obrazu, pamięci, a także uczy o znajwisku oddziaływania promieni 

słonecznych, o procesie powstawania obrazu czy także uczy cennej sztuki wyboru.  



Uczestnicy warsztatów poznają tradycyjne 
techniki fotograficzne, lepiej zrozumieją proces 
światłoczuły. Poznają takie pojęcia jak: obiektyw, 
obraz bezpośredni, odbity, ekspozycja, camera 
obscura i wiele innych. 



To także okazja do poznania ciekawych osób. Warsztaty poprowadzi Marcin Sudziński 
- wybitny artysta i animator kultury. Fotograf, muzyk i  pszczelarz. Uczestnicy fotografii 
będą również pracować w specjalnie skonstruowanej przenośnej ciemni fotograficznej 
lub zaaranżują ciemnię na miejscu. 



WARSZTATY LUKSOGRAFII 



Luksografia jest połączeniem dwóch łacińskich terminów: "lux" - 
oznaczającego światło oraz "grafio" oznaczającego pisać, 
rysować. Jest to technika wykonywania obiektów, które powstają 
wyłącznie przy użyciu światła i światłoczułych materiałów. Do 
wykonania luksografii czy fotogramu nie trzeba nawet aparatu 
otworkowego. Zdjęcia powstają porzez naświetlenie przedmiotów 
bezpośrednio na materiałach światłoczułych. 

Uczestnicy warsztatów będą uczyli się kompozycji, wartości przedmiotów 
codziennego użytku i będą mogli poznać piękno i prostotę fotografii. Zajęcia będą 
odbywały się w ciemni fotograficznej. Podczas zajęć powstaną unikalne fotografii, 

których nie da się powtórzyć ani powielić.



Z powstałych podczas warsztatów prac powstanie wystawa. 
Każde z warsztatów wymagają pracy w małych grupach, aby 
przynosiły satysfakcję uczestnikom i prowadzącym. Aby mogły 
powstać dopracowane dzieła, warsztat zakłada udział 
maksymalnie 10 osób na jednej sesji. Każdy z warsztatów to cykl 
2-3 spotkań. Zakłdając frekwencję 40 osób - odbędą się 4 
warsztaty. 



ALBUM RODZINNY - FOTOPAMIĘTNIK - POEMAT OBRAZKOWY

Z kolei ten warsztat to rodzaj spotkania z własną tożsamością poprzez utrwalony 
obraz. Warsztatowicze będą uczyć się wyrażania siebie, budowania kontekstu dla 
własnego ja, więzów rodzinnych, koleżeńskich i przynależności do miejsca.  
A wszystko to w formie edukacyjnej zabawy, dostosowanej do wieku uczestników. 



Zajęcia poprowadzi Marcela Paniak 
 // Warszawa, Polska 

  
Zajmuje się tematem fotografii rodzinnej, a zwłaszcza aspektami 

tożsamości, wizerunku, obrazu. Realizuje projekt „Fotografie 
rodziny Paniak”, którego bohaterką jest ona sama. 

Eksperymentuje z portretowaniem swojej własnej osoby pod 
zmienionym imieniem i nazwiskiem, sprawdzając powszechne 
zastosowania fotograficzne wśród różnych grup społecznych. 

  
marcelapaniak@gmail.com 

mailto:marcelapaniak@gmail.com


W ramach spotkań i zajęć edukacyjnych dla dzieci możliwa jest realizacja również 
programu muzycznego, który opiera się o dwa moduły: KRAJOBRAZ DŹWIEKOWY - 
WARSZTATY DŹWIĘKOWE i KONCERT EDUKACYJNY. 



Podsumowanie warsztatów forograficznych: 

1. LIPIEC: warsztat otworkowy 2 spotkania dla 4 grup 
2. SIERPIEŃ: warsztat luksografia 3 spotkania dla 4 grup 
3. SIERPIEŃ: warsztat forografii osobistej 2 spotkania dla  2 grup 
4. WRZESIEŃ: wystawa prac warsztatowiczów  
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