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GALA FINAŁOWA „SZTUKI WYBORU”
We wtorek, 13 listopada br. o godz. 12.00 w bydgoskim Multikinie odbył się kulminacyjny punkt VII
edycji programu edukacyjno – alternatywnego „Sztuka Wyboru” pod nazwą „Kamera! Akcja!
Reakcja!” - gala finałowa, na której nastąpiło wyłonienie i uhonorowanie laureatów konkursu
filmowego.
Gala organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage, a sam program
stanowi część Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” im.
Władysława Stasiaka.
Organizatorem projektu jest KWP w Bydgoszczy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu oraz Fundacją Tumult – organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.
Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na różnorakie problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie
podłożem przestępstw. Jego innowacyjność polega na zaangażowaniu młodzieży do tworzenia autorskich projektów z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii, fascynujących młodych ludzi, przy jednoczesnym przekazaniu im treści
istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki. Drugą, istotną kwestią jest pokazanie młodym, iż ukierunkowując
prawidłowo swoje zainteresowania, można służyć pożytecznemu społecznie celowi, ale też wiele osiągnąć w interesującej ich
dziedzinie (tworzenie form filmowych, grafika komputerowa). Policja z kolei wykorzystuje potencjał twórczy i komunikacyjny
młodzieży w wieku szkolnym zyskując cenny materiał profilaktyczny niezbędny w jej działaniach prewencyjnych.
Program trwa od roku 2011 i składa się z trzech elementów: warsztatów filmowych organizowanych dla młodzieży, konkursu
filmów oraz propagowania materiałów prewencyjnych wykorzystywanych przez policjantów ds. profilaktyki społecznej oraz
pedagogów szkolnych.
Dwie tury czterodniowych warsztatów filmowych łączą tematykę filmową oraz profilaktyczną i są czynnikiem szczególnie
atrakcyjnym dla młodych ludzi, gdyż zajęcia prowadzone są przez uznane osobistości ze świata filmu.
W tegorocznej czerwcowej edycji, w której wzięło udział łącznie blisko 90 uczniów oraz nauczycieli placówek oświatowych
województwa kujawsko-pomorskiego, gośćmi byli m.in. znani aktorzy Janusz Chabior oraz Wojciech Mecwaldowski, autor
zdjęć Michał Sobociński i wielu innych uznanych filmowców.
Gala finałowa organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage, dzięki
czemu naszymi gośćmi byli między innymi do tej pory: John C. Seale, Anthony Dod Mantle, John Toll, Michael Chapman,
Caleb Deschanel John Caroll Lynch, Steven Okazaki czy Sławomir Idziak – światowej sławy reżyserzy i operatorzy, laureaci i
nominowani do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej - Oscarów.
Wśród gości gali finałowej "Sztuki wyboru” w tym roku nie zabrakło wybitnych osobowości z międzynarodowego świata filmu.
Swoją obecnością zaszczycili nas John Bailey – amerykański reżyser, prezes Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy
Filmowej oraz jego żona – Carol Littleton – amerykańska montażystka. Inne uznane postaci ze świata filmu, którzy byli
gośćmi gali to Albert Hughes - amerykański reżyser i producent filmowy oraz Brytyjczycy: operatorzy filmowi Dick Pope i
Oliver Stapleton, Neil Young - krytyk filmowy oraz Mike Figgis - reżyser filmowy, pisarz i kompozytor.
Nie zabrakło także

reprezentantów polskiego świata filmu, którymi byli aktorzy Dominika Ostałowska Wojciech

Mecwaldowski, Szymon Piotr Warszawski oraz operatorzy Bartosz Piotrowski i Artur Reinhardt, a także reżyserka i
scenarzystka Dorota Kędzierzawska (wykładowcy warsztatów z poprzednich edycji projektu) oraz Marek Żebrowski – uznany
pianista i kompozytor, od lat współpracujący z festiwalem EnergaCamerimage.

Do VII edycji konkursu przystąpiło 29 placówek edukacyjnych naszego województwa.
ZWYCIĘZCY:
I Miejsce i statuetkę Złotej Kamery otrzymał film "Obcy" uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy
II Miejsce i statuetkę Srebrnej Kamery otrzymał film "Bohater" uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Lubiczu Górnym
III Miejsce i statuetkę Brązowej Kamery otrzymał film "Blue" uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
z Golubia-Dobrzynia
Nagrodę za poruszenie ważnego problemu wczesnego macierzyństwa otrzymał film "Happy Birthday" Zespołu Szkół
Elektronicznych z Bydgoszczy
Wyróżnienie przyznano także filmowi "Bez słów" dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu
Wyróżnienie za zabawną konwencję filmową dla filmu "Jak" dla Klubu Absolwentów Gimnazjum nr 33 w Bydgoszczy
Wyróżnienie specjalne: Nagroda MSWiA za film "Przyjaciele" dla uczniów Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy.
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