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„FILMOWE MYŚLI. KINO LEKCJE” w Gdy

Spotkanie zaczęło się od obejrzenia filmu "SWEAT" w re

filmu wzięliśmy udział w spotkaniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych Tomkiem Kolankiewiczem. Pan Tomasz jest filmoznawc

kuratorem cykli filmowych.  

 

Co to było za spotkanie! Cudownie było uczestniczy

wydarzeniu. Pan Tomasz Kolankiewicz zachwycił nas swoj

kontaktem z młodzieżą. Pomógł nam przyjrze

nam zagadnienia związane z analiz

sceny, fabułę, scenografię, ścieżkę
Dla pasjonatów kinematografii takie rozmowy wokół film

 

Może nie wszyscy z nas są ekspertami w kwestii oceniania poszczególnych aspektów filmu i 

zdecydowanie postrzegają film jako integraln

będziemy czujnej przyglądać się filmom oraz

poziomach.  

Wierzymy, ze wielki entuzjazm Pana Tomasza oraz pasja z jak

młodych ludzi na potęgę.  
Dziękujemy naszym kulturalnym wagarowiczom ( niektórzy debiutowali, wielkie 

Ewelina Czapiewska i Wiesława Szyc
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LI. KINO LEKCJE” w Gdyńskim Centrum Filmowym.  

 od obejrzenia filmu "SWEAT" w reżyserii Magnusa von Horna. Po projekcji 

my udział w spotkaniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych Tomkiem Kolankiewiczem. Pan Tomasz jest filmoznawcą, historykiem filmu or

Co to było za spotkanie! Cudownie było uczestniczyć w tak interesującym i warto

wydarzeniu. Pan Tomasz Kolankiewicz zachwycił nas swoją niebywałą wiedz

. Pomógł nam przyjrzeć się filmowi pod wieloma wzgl

zane z analizą filmu. Wspólnie interpretowaliśmy poszczególne sekwencje, 

ę dźwiękową oraz montaż filmu.  

Dla pasjonatów kinematografii takie rozmowy wokół filmu są prawdziwą uczt

 ekspertami w kwestii oceniania poszczególnych aspektów filmu i 

 film jako integralną całość. Dlatego to spotkanie było tak cenne. Od teraz 

 filmom oraz doceniać ich kunszt oraz kreatywno
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yserii Magnusa von Horna. Po projekcji 

my udział w spotkaniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Polskich Filmów 

, historykiem filmu oraz 

cym i wartościowym 

 wiedzą i fantastycznym 

filmowi pod wieloma względami. Przybliżył 

my poszczególne sekwencje, 

 ucztą. 

 ekspertami w kwestii oceniania poszczególnych aspektów filmu i 

. Dlatego to spotkanie było tak cenne. Od teraz 

 ich kunszt oraz kreatywność na wielu 

 opowiadał o filmie będzie zarażać 

kujemy naszym kulturalnym wagarowiczom ( niektórzy debiutowali, wielkie brawa !;-)))  









 


