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„Przygotowanie storyboardów to dla mnie 
osobiście coś bardzo ciekawego, ponieważ 
wiąże się z przelewaniem słów ze scenariusza 
na to, jak będą one wyglądały w ujęciu”.

        Narodowe Centrum Kultury Filmowej 
to wyjątkowe miejsce dla wszystkich 
zainteresowanych światem filmu  
i kulturą audiowizualną;  
centrum wiedzy i spotkań ulokowane 
w zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1,  
w Nowym Centrum Łodzi.

Do 2020 roku powstaną tu trzy wystawy stałe. „Mechanicz-
ne oko” opowie o historii kinematografii ukazanej przez pry-
zmat ewolucji technologii audiowizualnych; „Materia Kina” 
będzie interaktywną „grą w film”: od pomysłu na scena-
riusz, przez pracę na planie, po postprodukcję i dystrybucję; 
„Kino Polonia” to pełna rozmachu opowieść o historii filmu 
na ziemiach polskich; narracyjna ekspozycja pełna multi-
medialnych atrakcji.

Wystawy uzupełni spektrum działań edukacyjnych dla 
wszystkich grup wiekowych. Znajdzie się tu także multi-
medialna biblioteka, pracowania badawcza, wyposażo-
ne w nowoczesny sprzęt sale warsztatowe oraz trzysalowe 
arthouse’owe kino.

„Po tych zajęciach zastanawiam się  
nad podjęciem studiów reżyserskich”.

„Zaskoczył mnie fakt, że na planie jest nie tylko 
osoba, która operuje kamerą, ale też osoba, 
która jest odpowiedzialna za wszystkie kamery 
i wszystkie ujęcia i jeszcze inna, która zajmuje się 
ostrzeniem obrazu”.
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„Nigdy nie wpadłabym na to, 
że aż tyle osób potrzeba  
do pracy nad filmem”.Warsztaty: na planie

Warsztaty: scenariusz i storyboard

Nakręćcie z nami  
#HistoriePrzyszłości

Podczas wyjątkowych warsztatów filmowych pod okiem 
profesjonalnych edukatorów i filmowców będziecie oglą-
dać, dekodować, rozkładać i składać na nowo polskie filmy. 
We współpracy z doświadczonymi scenarzystami, storybo-
ardzistami, reżyserami, operatorami, scenografami, oświe-
tleniowcami, montażystami i dźwiękowcami stworzycie nowe 
sceny do znanych obrazów i filmowe eseje.

Jak to się kręci?

   Najpierw obejrzycie polskie filmy, nad którymi później 
będziecie pracować.

   Potem każdy z filmów zostanie poddany analizie: poznacie 
zasady budowy scenariusza, konstrukcję świata przedstawio-
nego i zabiegi estetyczne. I najważniejsze: wymyślicie dodat-
kowe sceny, których w oryginalnych wersjach filmów nie ma. 

   Jeszcze później przełożycie Wasze pomysły na sce-
nariusze i dialogi. Wybierzecie lokacje. Rysując storyboardy 
opracujecie każde ujęcie i kompozycję kadru. Spotkacie się 
z ekipą filmową i wybierzecie rekwizyty, scenografię i kostiumy.

   Następnie wejdziecie na plan. Z pomocą praktyków 
i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu zrealizujecie Wa-
sze sceny. Poznacie tajniki oświetlenia, zaplanujecie ruch ka-
mery i sposób gry aktorskiej. Sami staniecie za i przed kamerą.

   Gotowy materiał zmontujecie i udźwiękowicie: zło-
życie ujęcia w całość, będziecie pracować nad efektami 
synchronicznymi i ich zgraniem.

   Na warsztatach z eseju filmowego wrócicie do orygi-
nalnych wersji filmów i będziecie z nimi eksperymentować. 
Zobaczycie, jak się zmieni ich znaczenie, kiedy przemontu-
jecie sceny, zmienicie dźwięk i kolor.

   W finale spotkamy się na premierze.

„Projektując »Historie Przyszłości« 
chcieliśmy połączyć naukę  
o filmie z kształceniem 
kompetencji medialnych.  
Ale przede wszystkim mieliśmy 
ambicje nauczyć uczestników,  
jak się naprawdę realizuje filmy”.

Michał Pabiś-Orzeszyna,  
Kierownik Działu Edukacji Filmowej NCKF
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