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Scenarzysta Oscarowej “Twierdzy Beaufort” oraz twórca serialu HBO “Euforia” gościem
Script Fiesty! Ruszają zapisy na Pitch Fiestę!

Gościem tegorocznej edycji Script Fiesty 9½ będzie Ron Leshem – pisarz, scenarzysta
Oscarowej “Twierdzy Beaufort”, znany m.in. z serialu HBO “Euforia”, którego jest
pomysłodawcą oraz producentem wykonawczym! Organizatorzy ogłaszają nabór zgłoszeń do
Pitch Fiesty w zupełnie nowej odsłonie! Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się online od
22 do 24 kwietnia.
Jak powstał serialowy hit “Euforia”? Ron Leshem gościem Script Fiesty!
Ma na swoim koncie scenariusz nominowanej do Oscara “Twierdzy Beaufort”, nagrodzonej
również Srebrnym Niedźwiedziem Berlinale. Tylko w ostatnim roku premierę miały dwa
cenione seriale premium, których jest pomysłodawcą i autorem scenariuszy tj. “No Man’s
Land” dla platformy Hulu oraz produkcja oryginalna HBO Max “Valley of Tears”, ale dziś
znany jest przede wszystkim z głośnego na całym świecie serialu HBO “Euforia”, którego
jest pomysłodawcą oraz producentem wykonawczym. Zanim jednak amerykańska “Euforia”
Sama Levinsona trafiła w światła hollywoodzkich reflektorów, Leshem napisał jego
pierwowzór, który w 2013 roku został wyprodukowany w Izraelu przez stację HOT. Podczas
Script Fiesty twórca opowie uczestnikom o kulisach długiej drogi od izraelskiego serialu do
światowego hitu HBO, o źródle pomysłu na postaci i historię, o procesie tworzenia
oryginalnego scenariusza oraz o kulisach produkcji amerykańskiego hitu z Zendayą w roli
głównej. Podczas rozmowy z gościem poruszona zostanie także tematyka dotycząca
tworzenia konceptów dla seriali premium oraz procesu pisania scenariuszy dla telewizji i
platform streamingowych. Ron Leshem podzieli się z uczestnikami Script Fiesty swoimi
doświadczeniami z pracy jako “Head of Content, TV Executive”, kiedy wyszukiwał
oryginalne pomysły i umożliwiał im dalszy rozwój. Wśród odnalezionych przez niego
perełek znajduje się m.in. „Prisoners of War”, na podstawie którego później powstał kultowy,

amerykański serial "Homeland". Ron Leshem to autor bestsellerów, publikowany w 20

językach. Zdobywca najwyższej izraelskiej nagrody literackiej, nagrody Sapira. Napisał także
scenariusz do filmu „Incitement", który zdobył w 2019 roku Izraelską Nagrodę Akademii dla
najlepszego filmu. Swoją karierę rozpoczął jako redaktor wiadomości i korespondent
wojenny, a następnie był zastępcą redaktora naczelnego drugiego co do wielkości dziennika
w Izraelu.

Networking przyszłości. Nabór zgłoszeń do Pitch Fiesty w zupełnie nowej formule!
Ruszył nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Pitch Fiesty, która po raz kolejny umożliwi
scenarzystom zaprezentowanie swoich tekstów przed profesjonalnymi producentami.
Organizatorzy przygotowali zupełnie nową formułę, która bierze pod uwagę ograniczenia
związane z realizacją wydarzenia online, a jednocześnie przekuwa je w potencjał, oddając
uczestnikom zupełnie nowe możliwości prezentacji swoich pomysłów w sieci. Tym razem
scenarzyści mogą zgłaszać swoje koncepty w postaci nagrań wideo o długości od 3 do 5
minut, wykorzystując szerokie możliwości, którą daje audiowizualna forma. Zgłoszenia będą
prezentowane przez 2 tygodnie od 22 kwietnia wyselekcjonowanym producentom na
platformie streamingowej Think Film – jedynie po wcześniejszym zalogowaniu się.
Scenarzyści otrzymają informację, którzy producenci oglądali ich prezentacje, a ewentualna
współpraca będzie nawiązana podczas indywidualnego kontaktu. “Tegoroczna formuła Pitch
Fiesty pozwala nie tylko opowiedzieć o swoim pomyśle, ale także myśleć o pitchingu w nieco
szerszy sposób, który otwiera przed scenarzystkami i scenarzystami nowe możliwości
wzbogacenia swoich prezentacji. Mamy nadzieję, że brak bezpośredniego kontaktu, będzie
zrekompensowany silniejszym dotarciem zgłoszonych pomysłów do zaproszonego grona
producentów” – podkreśla Malwina Czajka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Na zgłoszenia

producentów organizatorzy czekają do 29 marca, twórców do 5 kwietnia. Szczegółowe
informacje i regulamin Pitch Fiesty dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.
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