Fabryka Filmowa KLAPS
Film powstaje przy biurku, a potem należy go jedynie
nakręcić. Alfred Hitchcock

Fabryka Filmowa KLAPS to miejsce, w którym uczymy jak
tworzyć oraz tworzymy różnorodne formy filmowe, od impresji,
reportażu, reklamy, po dokument, a nawet fabułę. U nas
zdobędziesz umiejętności i wiedzę dot. pisania scenariusza,
reżyserowania, operowania kamerą, sztuki oświetlenia planu
zdjęciowego, nagrywania i obróbki dźwięku oraz montażu. Zrozumiesz czym jest sztuka filmowa,
dowiesz się jak działa światło, barwa, dźwięk, jak skomponować oddziałujący na widza obraz
filmowy, fotografię czy reklamę do gazety albo podcast dźwiękowy. Zrozumiesz jak działa
ogniskowa, przesłona, czułość filmu i matrycy, dowiesz się o pikselach, kodekach, formatach
zapisu, typach i wielkościach matryc itp. A wszystko w oparciu o praktyczne przykłady i Twoją
własną pracę.
Jeśli chcesz wejść do świata braci Lumière, poznać język filmu i nauczyć się kreować
rzeczywistość na ekranie filmowym, KLAPS jest miejscem dla Ciebie.
KLAPS to w głównej mierze zajęcia praktyczne – ze sprzętem filmowym (kamery, światła, blendy,
greenscreen, rejestratory dźwięku, stanowisko montażowe itd.), uzupełniane odpowiednim
zakresem wiedzy teoretycznej. To także zajęcia z aktorami (prowadzimy własny casting).
W ubiegłym sezonie w naszych realizacjach wystąpiło ponad 30 fantastycznych aktorek i aktorów.
Kręciliśmy w różnych miejscach – na ulicach, nad rzeką, w klubie PRL, w Czajowni, w Hali
Stulecia, nawet w wannie. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, dzięki którym mogliśmy zrealizować m.in.
spot muzyczny, film fabularny, reportaż.
Fabryka Filmowa KLAPS to także artystyczna kreacja, w której sprzęt jest jedynie środkiem
do filmowej wypowiedzi. To poszukiwanie indywidualnej drogi ekspresji artystycznej,
a jednocześnie rozumienie i poszanowanie innych ludzi. To przekraczanie barier w postrzeganiu
świata, sztuki oraz nas samych.
Dotychczasowe działania przyniosły nam uznanie na kilku festiwalach. Otrzymaliśmy wyróżnienia
oraz grand prix za najlepszy film, montaż i dla najlepszej aktorki.
Na insta albo FB możesz zobaczyć część tego, co działo się u nas w ub. roku:
https://www.instagram.com/fabryka_filmowa_klaps/
https://www.facebook.com/FabrykaFilmowaKlaps/
Jeśli masz 16 lat lub więcej, napisz maila do instruktora: kkaszewski@mdk.wroclaw.pl albo po
prostu przyjdź na zajęcia. Zajęcia odbywają się tymczasowo w budynku Zespołu Szkół
Teleinformatycznych i Elektronicznych - ul. Hauke-Bosaka 21, sala 317, we wtorki, środy i czwartki,
w g. 15.00–19.15.
Prowadzi je Krzysztof Kaszewski, filmowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Na co dzień pracuje jako producent filmowy, reżyser, scenarzysta, operator kamery, montażysta.

