II

W jaki sposób wykonywaæ zdjêcia w plenerze.
Jak fotografowaæ miejskie obiekty, a jak
elementy przyrody -tego wszystkiego
j
doœwiadczyli uczestnicy warsztatów fotograficznych, które w minion¹ sobotê, 28
I
czerwca, zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna. Warsztaty odby³y siê pod has³em:
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Spotkanie poprowadzi³ Andrzej Piotrowski, wyk³adowca z
Wy¿szego Studium Fotografii w Warszawie.. który do Skierniewic
przyjecha³ wraz z grup¹ swoich studentów. Uzbrojeni w ma³e aparaty fotograficy amatorzy, a tak¿e w du¿e, profesjonalne studenci
z Warszawy przemierzyli miasto wzd³u¿ i w szerz, Ich wêdrówce
przyœwieca³ wspólny cel: zrobiæ jak najlepsze zdjêcia naszemu
miastu. Swoj¹ wycieczkê rozpoczêli od zabytkowego dworca PKP,
nastêpnie mijaj¹c budynek szko³y muzycznej, bramê B¹bla, bramê
Parkow¹ starymi uliczkami miasta udali siê na rynek. Poza tym
uczestnicy mieli okazjê zrobienia zdjêæw zabytkowej parowozowni,
we wnêtrzu koœcio³aœw.Stanis³awa i cmentarzykU przylegaj¹cego
do œwi¹tyni, w koœciele œw.Jakuba, a tak¿e w Koœciele Garnizonowym.. Na trasie ich wêdrówki znalaz³y siê park. miejski, most
kolejowy, ~bediany, Izba H.istorii Skierniewic oraz stare wille
skierniewiczan: Klejbacha, Moczygêby i Pi³sudskiego.
-Warsztaty s¹jedn¹
z niekonwencjonalnych form pracy
biblioteki. Mieliœmy ju¿ warsztaty z zastosowaniem metody
sitodruku do dekora"ji koszulek, wycieczki po Skierniewicach
z przewodnikiem, a teraz zaprosiliœmy miesikanców w plener z
aparatami fotograficznymi -informuje Miros³awa Przygodzinska,
kierownik MBP. -To tak¿e promocja miasta, bo w warsZtat~ch bio..r¹ udzia³ studenci z Warszawy, którzy fotografuj¹c miasto poznaj¹
lego zabytki, ciekawe ~tki,
a wraz z nimi histoñê Skierniewic.
'fa wizyta ma zachêciæ warszawiaków do powrotu -dodaje.
Ale okazuje siê..¿e pasjonatów fotógrafii nie brakuje w naszym
mieœcie.Kilkuosobowa grupa cz³onków Skierniewickiego Klubu
Fotograficznego przyby³a na plenerowe warsztaty.
-Ka¿dy z nas interesuje siê fotografi¹ d³u¿ej lub krócej,
poznaliœmy siê dziêki forum internetowemu i po pewnym czasie
postanowiliœmy za³o¿yæklub. W ci¹gu niespe³na dwóch miesiêcy
dzia³alnoœcido SKF zapisa³o siê dziesiêciu cz³onków, co œwiadczy
o du¿ym zainteresowaniu fotografi¹ wœródskierniewiczan -mówi
Emil Kowalski, za³o¿yciel SKF.
-Organizujemy plenery w Skierniewicach i okolicy.. fotografowaliœmy miêdzy innymi rozpoczêcie wakacji, Dzieñ Reymonta,
a w planach mamy dalsz¹ organizacjê sesji zdjêciowych -zapowiada Emil Kowalski jednoczeœniezapraszaj¹c zainteresowanych
rozwijaniem swojej pasji fotograficznej i cz³oñkostwem w SKF
do odwiedzenia strony internetowej: www.skf.8p.pl.
W sobotnich zajêciach wziê³a te¿ udzia³ m³odzie¿ wypoczywaj¹ca w mieœcie oraz doroœli mieszkañcy interesuj¹cy siê
fotografi¹. W sumie w warsztatach wziê³o udzia³ oko³o 20 osób.
Owocem spotkania bêdzie wystawa, która zostanie otwarta po
wakacjach w bibliotece. Jej celem bêdzie zaprezentowanie miasta
widzianego okiem uczestników warsZtatów, ludzi, którzy s¹jego
mieszkañcami, a nie s¹ zawodowYmi fotografami. -Chcemy pokazaæSkie_rniewice mniej znane, pokazaænie odwiedzane zak¹tki
i ulice, a tak¿e czêsto opuszczone i zapomniane podwórka -mówi
Miros³awa Przygodziñska.
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