
Czułym okiem. Warsztaty online dla seniorów 

Podstawy fotografii? Historia i teoria mogą się przydać, jeśli 

chcemy doskonalić kadry, ale trudno robić zdjęcia, jeśli nie 

wiemy, jak obsłużyć aparat. Na kolejnej odsłonie cyklu „Czułym 

okiem” będziemy dyskutowali o praktycznych kwestiach – o tym, 

jaki wpływ na efekt końcowy mają ustawienia aparatu czy wybór 

obiektywu. Po zajęciach poświęconych kwestiom technicznym, 

porozmawiamy o tym, jak możemy się naszymi zdjęciami dzielić i 

jak je wykorzystywać, wprowadzając temat prawda autorskiego w 

fotografii. Co chroni twórcę? Jakie zasady mogą go ograniczać?  

 

Warsztat fotografii cz. 1 

22.04.2021, godz. 11.00 

Podczas pierwszego spotkania przekonamy się na co wpływa czas 

naświetlania kliszy, przysłona, czułość matrycy, balans bieli 

oraz głębię ostrości. W kreatywny i obrazowy sposób odkryjemy 

tajemnicę idealnych ustawień dostosowanych do potrzeb danego 

kadru i na własne oczy przekonamy się, jak duże możliwości daje 

nam nasz sprzęt. 

Prowadzenie Aleksandra Wabik 

 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o prawie autorskim, ale nie 

wiedziałeś, kogo spytać. 

29.04.2021, godz. 11.00 

Współcześnie w kontekście kultury i sztuki, ale także twórczości 

fotograficznej, bardzo często mówi się o prawie autorskim. Czym 

ono właściwie jest? Czy to oznacza, że gdy coś jest nim chronione 

to nie możemy z tym nic… zrobić? Czy jeśli ktoś wykorzysta nasze 

zdjęcia, bądź wizerunek, robi to legalnie? Zapraszamy na 

spotkanie poświęcone ochronie wizerunku, ale także prawu 

autorskiemu. W trakcie naszego spotkania poznamy nie tylko 

podstawowe zasady prawa autorskiego, ale poznamy jego specyfikę 

na wybranych fotografiach pochodzących z naszych zbiorów. 

Prowadzenie Natalia Fyderek 

Warsztat fotografii cz. 2 



20.05.2021, godz. 11.00 

Podczas drugich zajęć „praktycznych” poświęconych 

fotografowaniu, przekonamy się, jakie znaczenie ma dostosowanie 

długości ogniskowej do rodzaju wykonywanej fotografii, 

rozszyfrujemy oznaczenia znajdujące się na każdym z obiektywów 

oraz dowiemy się, czym jest bokeh i jak wykorzystywać go w swoich 

pracach.  

Spotkanie 29.04.2021 poprowadzi: 

Natalia Fyderek – historyczka sztuki, prawniczka, absolwentka 

podyplomowych studiów Rynek sztuki i antyków, certyfikowany 

trener Standardu Spectrum zarządzania zbiorami, z wieloletnim 

doświadczeniem pracy muzealnej, m.in. przy pozyskiwaniu nowych 

nabytków (w latach 2010-2017 pracowniczka Muzeum Narodowego w 

Krakowie), autorka artykułów z zakresu prawnych aspektów 

działalności muzeów oraz funkcjonowania rynku sztuki, 

kierowniczka Działu Inwentarzy MuFo. 

 

Spotkania 22.04 oraz 20.05.2021 poprowadzi: 

Aleksandra Wabik - komparatystka oraz edukatorka z wieloletnim 

doświadczeniem. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kręgu jej 

zainteresowań znajdują się: fotografia, intermedialność, 

reportaż oraz literatura non-fiction. 

Ważne informacje: 

• Zajęcia przeznaczone są dla seniorów (dopuszczamy udział 

także innych „dorosłych” amatorów fotografii).   

• Czas trwania: ok. 1,5 godz. 

• Cena: 5 zł. 

• Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń). 

• Warsztaty odbywają się w formule online na platformie Cisco 

Webex. 

• Zapisy przyjmujemy do 16.04.2021. 

• Zapisując się prosimy o podanie w tytule maila daty 

interesujących Państwa warsztatów. 

• Zapisani na warsztaty uczestnicy otrzymają na podany nam 

adres mailowy: 

- nr konta bankowego, na które należy dokonać opłaty; 



- link, przy pomocy którego będzie można dołączyć do 

warsztatów; 

- instrukcję logowania; 

- listę materiałów, które trzeba przygotować przed 

warsztatami. 

• Informacje i zapisy: edukacja[at]mufo.krakow.pl 

• W przypadku nieobecności na warsztatach online nie ma 

możliwości odrabiania zajęć w innym terminie. 

• Informujemy, że w razie rezygnacji z udziału w warsztacie 

online bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi. 

mailto:edukacja[at]mufo.krakow.pl

