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I i II tura warsztatów ﬁlmowych w ramach programu proﬁlaktyczno–alternatywnego „Sztuka
Wyboru” już za nami. Tym razem efekty nauki i ciężkiej pracy zapisane zostały w siedmiu
etiudach: „Mroki”, „Mamy to”, „Twój ukochany przyjaciel”, „Halo”, „Bieda nie lata”, „Prawda”
oraz „Kim naprawdę jesteś”.

W I i II turze warsztatów ﬁlmowych wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych z województwa kujawskopomorskiego, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Szósta już edycja programu pod nazwą „Sztuka Wyboru” przebiega pod hasłem „Kamera! Akcja! Reakcja! Partnerami
programu już od 7 lat są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacja TUMULT, KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, bydgoskie Studio Filmowe BlackFish oraz Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa
Sportowego w Bydgoszczy.
W czwartek uczestnicy wzięli udział w projekcji ﬁlmu „Nienawiść” w reżyserii Mathieu Kassovitza, a następnie odbyła
się debata prowadzona przez podkom. Monikę Hermann z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy oraz kom. w stanie
spoczynku Marka Kolińskiego. Młodzież oraz opiekunowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się
reﬂeksjami oraz emocjami, jakie narodziły się po obejrzeniu ﬁlmu.
Kolejny dzień w I i II turze wypełniły warsztaty teoretyczne, które prowadzili uznani polscy ﬁlmowcy.
Zajęcia obejmowały zagadnienia takie jak:
- podstawy warsztatu ﬁlmowego - Bartosz Piotrowski i Roman Przylipiak oraz Marek Skrzecz i Kacper Sędzielewski,
- rola scenopisu (storyboard) w produkcji ﬁlmowej - wykładowca Janusz Martyn,
- podstawy sztuki montażu na podstawie analizy wybranych fragmentów ﬁlmowych - wykładowca Tomasz Mączka.
Opiekunami zajęć plenerowych byli Jan Holubek, Michał Jaskulski, Marceli Gawryś, Bartosz Piotrowski, Marek Skrzecz,
Kacper Sędzielewski, Lude Reno i Feliks Novikov.
Wielką atrakcją warsztatów było spotkanie z aktorkami. I turę odwiedziła Magdalena Boczarska, drugą zaś Dominika
Ostałowska - aktorki telewizyjne, ﬁlmowe, teatralne. Pierwsza szczególnie zapamiętana ze: „Sztuki kochania. Historii
Michaliny Wisłockiej” oraz „ Różyczki”, za którą otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na 35. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni. Dominika Ostałowska najbardziej znana z serialowej roli Marty Mostowiak z serialu „M jak
Miłość”, stworzyła niesamowite kreacje ﬁlmowe w „Łagodnej” Mariusza Trelińskiego, „Historiach miłosnych” Jerzego
Stuhra oraz „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego.
Warsztaty ﬁlmowe to jedna z części projektu „Sztuka Wyboru”, druga - część konkursowa rozstrzygnie się dopiero pod

koniec października. Autorzy najlepszych ﬁlmów, stworzonych samodzielnie już po warsztatach, nagradzani są na
uroczystej gali odbywającej się rokrocznie w trakcie festiwalu CAMERIMAGE.
Zapraszamy na stronę www.sztukawyboru.pl.

