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SZANOWNE UCZESTNICZKI, UCZESTNICY
I GOŚCIE SCRIPT FIESTY

M

ogę chyba poczuć się teraz przez chwilę tak jak Wy — scenarzystki i scenarzyści — otwierając
pusty arkusz pliku tekstowego i zaczynając pisać tego wstępniaka, credo festiwalu, mój list do
Was. Wiem, co chcę napisać (Wy też przecież zazwyczaj wiecie!). Chcę Was przywitać i zaprosić
na liczne wydarzenia tego festiwalu, które przygotowaliśmy, by zainspirować Was do rozwoju i pomóc Wam
pracować w swoim wymarzonym zawodzie scenarzysty — ale czy Was przekonam, zachęcę do przyjścia,
czy znajdziecie tu coś dla siebie? Wiem, że wysyłając pierwszy raz tekst do reżysera, producenta, na konkurs
— przeżywacie to samo.
Ale spróbujmy! Chciałabym, by każdy z Was znalazł na festiwalu wydarzenie, spotkanie, film, który zachęci
Was do dalszej pracy i doda Wam odwagi do podejmowania własnych poszukiwań i wyrażania siebie w tej
trudnej sztuce scenopisarstwa. To wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność zaproponować Wam program
Festiwalu Script Fiesta. Układając program starałam się wczuć w Waszą sytuację, rozpoznać potrzeby i zrozumieć oczekiwania. Mam nadzieje, że mi się to udało i po tygodniu inspirujących spotkań z doświadczonymi
scenarzystkami i scenarzystami, do których należą hollywoodzki gość Luke Davies, Mateusz Pacewicz, Jakub
Żulczyk, czy Marta Szymanek, a także ekspertami i ekspertkami takimi jak Pilar Alessandra, Joanna Solecka,
Michał Oleszczyk, oraz producentkami i producentami jak Leszek Bodzak i Agnieszka Wasiak czy legendą
polskiego scenopisarstwa Andrzejem Mularczykiem, poczujecie się docenieni w swych wysiłkach i zachęceni
do dalszej pracy.
Chciałabym również bardzo podziękować moim poprzedniczkom na tym stanowisku — Agnieszce Kruk i Annie Bielak oraz przedstawicielom Gildii Scenarzystów Polskich — Ilonie Łepkowskiej i Krzysztofowi Rakowi
— niezmiernie cieszę się, że przyjęli moje zaproszenie na Festiwal. Moją ambicją jest, by to coroczne święto
scenarzystów stało się wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych sztuką scenopisarską oraz osób pracujących cały rok na wzmocnienie roli i znaczenia scenarzystek i scenarzystów w polskiej branży filmowej.
Miejscem wymiany myśli i doświadczeń oraz przede wszystkim spotkań, których owocem będą wspaniałe
scenariusze i w efekcie — święcące sukcesy polskie filmy.
Dziękuję też Kanclerzowi Warszawskiej Szkoły Filmowej panu Maciejowi Ślesickiemu za zaufanie i Kinu Elektronik za ugoszczenie nas w swoich progach oraz wszystkim moim współpracownikom, a przede wszystkim,
współpracowniczkom.
Do zobaczenia w Kinie Elektronik i Warszawskiej Szkole Filmowej między 3 a 8 marca 2020.
Zapraszam serdecznie na festiwal!
Dyrektorka Artystyczna 9. edycji Festiwalu Scenarzystów Script Fiesta
Katarzyna Malinowska
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PROGRAM FESTIWALU SCRIPT FIESTA 2020
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Wszystkie wydarzenia (o ile nie jest zaznaczone inaczej) odbywają się w Dużej Sali Kina Elektronik przy
ul. Generała Józefa Zajączka 7. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i (o ile nie jest zaznaczone inaczej)
obowiązuje na nie wstęp wolny.

WIECZÓR OTWARCIA FESTIWALU. POKAZ FILMU „ZDRAJCA”
Partnerzy wydarzenia

WTOREK, 3 marca | 20:00 | KINO ELEKTRONIK

N

agrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes, gdzie startował w konkursie i nominowany za najlepszy scenariusz do Europejskich Nagród Filmowych — oparty na faktach film „Zdrajca” w zaskakujący, świeży sposób podejmuje
temat mafii. A to za sprawą charyzmatycznego bohatera, który jest zarazem ścigającym i ściganym. Zrealizowany z epickim rozmachem, film Marca Bellocchio już od pierwszej sceny chwyta za gardło, wciągając w mroczny świat zbrodni, ucieczek,
kłamstw i sądowych potyczek.

W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego
zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maksiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią. Fascynujące ekranowe dochodzenie
skupia się na przemianie Buscetty, dla którego La Cosa Nostra, czyli „nasza sprawa”, zaczęła znaczyć coś zupełnie innego, niż
chcieliby szefowie klanów. Tytułowy „Zdrajca” nie jest jednak herosem, Bellocchio widzi w nim niemal szekspirowskiego bohatera,
uwikłanego w tragiczny konflikt. (opis Gutek Film)

„ZDRAJCA“
Reżyseria: Marco Bellocchio
Scenariusz: Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo
Występują: Pierfrancesco Favino, Luig i Lo Cascio,
Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane
Kraj produkcji: Włochy, Francja, Niemcy, Brazylia
Rok produkcji: 2019
Czas trwania: 155 min.
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POKAZ SPECJALNY FILMU „SAMI SWOI”
— PREMIERA ZREMASTEROWANEJ
WERSJI ORYGINALNEJ (CZARNO-BIAŁEJ)

SOBOTA, 7 marca | 18:00 | KINO ELEKTRONIK

K

omedia obyczajowa, opowiadająca o zwaśnionych rodach zabużańskich chłopów — Pawlaków i Kargulów, które zadawniony spór o miedzę przeniosły tuż po wojnie na ziemie zachodnie. Do dziś uznawany jest za najzabawniejszą komedię w historii polskiego kina. Sukces „Samych swoich” zachęcił reżysera i scenarzystę do realizacji kolejnych części historii o dalszych
losach rodzin Pawlaka i Kargula. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, który pomysł na opowieść o repatriantach zza Buga
zaczerpnął ze wspomnień rodzinnych. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów prasowych, pierwowzorem Kazimierza Pawlaka
był stryj Jaśko, który osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych. Wybrał wieś Tymowa ponoć tylko dlatego, że zobaczył pasące się na
łące krowy swego sąsiada z Boryczówki, z którym był skłócony… (filmpolski.pl)

„SAMI SWOI“
Scenariusz: Andrzej Mularczyk
Reżyseria: Sylwester Chęciński
Występują: Wacław Kowalski, Władysław Hańcza,
Kraj produkcji: Polska
Rok Produkcji: 1967
Czas trwania: 80 min.
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WIECZÓR ZAMKNIĘCIA FESTIWALU. SPOTKANIE
Z GOŚCIEM HONOROWYM FESTIWALU SCRIPT FIESTA
ANDRZEJEM MULARCZYKIEM I WRĘCZENIE NAGRÓD
W KONKURSACH SCENARIUSZOWYCH
Partnerzy wydarzenia

SOBOTA, 7 marca | 19:30 | KINO ELEKTRONIK
prowadząca: Katarzyna Borowiecka

Z

amknięcie 9. edycji Festiwalu Scenarzystów Script Fiesta uświetni spotkanie z Gościem Honorowym festiwalu — Andrzejem
Mularczykiem, legendą polskiego scenopisarstwa, autorem kultowej trylogii „Sami Swoi” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego czy serialu „Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego. W swoich scenariuszach udało mu się w unikatowy sposób uchwycić los zwykłych ludzi w zmaganiu z codziennością i wielką historią. Stworzył ponadczasowe dialogi, spośród których wiele
weszło do naszego potocznego języka. Jak pracował nad swoimi tekstami, skąd czerpał inspiracje, co może poradzić młodym
scenarzystom?
Po spotkaniu nastąpi wręczenie nagród
w konkursach scenariuszowych.

ANDRZEJ MULARCZYK
Pisarz, reportażysta, autor słuchowisk radiowych, scenarzysta. Debiutował
anonimowo w 1943 roku w drukowanym konspiracyjnie piśmie „Dźwigary”.
Od 1949 roku zajmował się pracą dziennikarską. W latach 1951-1955 studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1955 roku członek
Związku Literatów Polskich. Reportażysta wielu czasopism i wieloletni pracownik Polskiego Radia (dział audycji dokumentalnych i reportażu). Wielokrotny laureat licznych konkursów na słuchowiska radiowe, widowiska telewizyjne oraz reportaże. Od 1964 roku członek Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, a także Polskiej Akademii Filmowej. W latach 1970-1977 kierownik
literacki Zespołu Filmowego „Iluzjon”. Wśród około 40 filmów powstałych na
podstawie jego scenariuszy znalazły się trylogia „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”, a także serial telewizyjny „Dom”, film „Powidoki”
Andrzeja Wajdy, „Niespotykanie spokojny człowiek” Stanisława Barei czy
serial „Blondynka”.
fot. Bartosz Bobkowski/Agencja Gazeta
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GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU SCRIPT FIESTA.
SPOTKANIE Z  LUKIEM DAVISEM
PIĄTEK, 6 marca | 21:00 | KINO ELEKTRONIK
moderuje: Michał Oleszczyk

G

ościem specjalnym tegorocznej Script Fiesty jest pochodzący z Australii hollywoodzki scenarzysta Luke Davies — autor
m.in. nominowanego do Oscara scenariusza „Lion. Droga do domu” w reżyserii Gartha Davisa i goszczącego w naszych
kinach w zeszłym roku filmu „Mój piękny syn” w reżyserii Felixa Van Groeningena. Na spotkaniu z publicznością Luke Davies opowie o swojej drodze zawodowej — od niezależnego kina australijskiego do największych wytwórni amerykańskich, podzieli
się z widownią swoimi metodami pracy i nakreśli obraz blasków i cieni pracy w Hollywood. Luke obiecał także odpowiedzieć na
pytania publiczności dotyczące jego pracy, jak i amerykańskiej branży filmowej.

LUKE DAVIES
Pochodzący z Australii, mieszkający w Los Angeles poeta, pisarz i scenarzysta.
W branży filmowej zadebiutował jako scenarzysta w 2006, adaptując własną
powieść „Candy”, w której zagrali Heath Ledger, Abbie Cornish i Geoffrey Rush.
W 2016 według jego scenariusza powstał film „Lion. Droga do domu”, a w rolach
głównych wystąpili Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham i Nicole Kidman. Obraz został nagrodzony dwiema nagrodami Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA,
w tym dla Luke’a Daviesa za najlepszy scenariusz adaptowany. Film otrzymał
również 6 nominacji do Oscara, w tym także dla Luke’a Davisa za najlepszy scenariusz adaptowany. W 2018 na ekrany kin wszedł film „Mój piękny syn” w reżyserii
Felixa Van Groeningena z nagradzaną na całym świecie rolą Timothée Chalamet.
Luke Davies jest także autorem scenariusza do serialu HBO „Paragraf 22” — adaptacji kultowej powieści Josepha Hellera w reżyserii George’a Clooneya. Właśnie
zakończyły się zdjęcia do kolejnego filmu według jego scenariusza „News of the
World” w reżyserii Paula Greengrassa. Luke pracuje teraz nad adaptacją kultowej
książki „The Most Dangerous Man in America” o polowaniu amerykańskiego rządu na „Króla LSD” Timothy’ego Leary’a. Główną rolę w filmie ma zagrać Woody
Harrelson.
Pobyt Luka Daviesa w Polsce współfinansuje Instytut Adama Mickiewicza.
fot. Samuel Pignan
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„MÓJ PIĘKNY SYN“
PROJEKCJA FILMU O 19:00
Historia rodziny, która musi zmierzyć
się z uzależnieniem dorastającego chłopaka. To opowieść o nastolatku (nagradzana na całym świecie rola Timothée
Chalamet) poszukującym swojej drogi,
o marzeniach, które prowadzą go na
skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego
dziecka z objęć. To pierwszy tak szczery,
prawdziwy i poruszający film o rodzinie,
bezwarunkowej miłości, dumie, rozczarowaniach i nadziei. (opis M2Films)

Reżyseria: Felix van Groeningen
Scenariusz: Luke Davies, Felix van Groeningen, na
podstawie książek: „Mój piękny syn” Davida Sheffa
i „Na głodzie” Nica Sheffa
Występują: Timothée Chalamet, Steve Carell, Maura
Tierney, Amy Ryan
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2018
Czas trwania: 112 min.
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SCENARZYSTA NA PIERWSZYM PLANIE.
SPOTKANIE Z MATEUSZEM PACEWICZEM
ŚRODA, 4 marca | 19:00 | KINO ELEKTRONIK
moderuje: Michał Oleszczyk

M

a zaledwie 28 lat, a na swoim koncie filmowym osiągnięcia, których nie powstydziłby się niejeden doświadczony kolega z branży. W swoim debiutanckim scenariuszu „Boże Ciało” udało mu się stworzyć bohatera, który
porwał polską widownię niezależnie od politycznych podziałów, a film w reżyserii Jana Komasy doprowadził
do oscarowej nominacji. W swym najnowszym filmie „Sala samobójców. Hejter”, również wyreżyserowanym przez Jana
Komasę, powołał do życia kolejną filmową postać, która nikogo nie pozostawi obojętnym. Mateusz Pacewicz opowie
uczestnikom festiwalu, jak wyglądała i czym różniła się praca nad obydwoma filmami, co go inspiruje do kreowania
historii, które potrafią poruszyć widzów oraz jakie są jego plany zawodowe na przyszłość.

MATEUSZ PACEWICZ
Scenarzysta i reżyser, absolwent
kolegium MISH na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2016 roku, wraz
z Agatą Trzebuchowską, napisał
i wyreżyserował krótkometrażowy
„Skwar", który znalazł się w konkursie Festiwalu Sundance 2017.
W latach 2015-2018 napisał dwa
filmy fabularne — nominowane do
Oscara w kategorii film międzynarodowy "Boże Ciało" (2019) oraz
wchodzący w marcu do polskich kin
„Sala samobójców. Hejter" (2020).
Obydwa wyreżyserowane przez Jana
Komasę. Za scenariusz „Bożego
Ciała" otrzymał II Nagrodę PISF
w konkursie Script Pro 2016 oraz
nominowany był do Paszportów
Polityki.
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DLACZEGO KAŻDY PISARZ POWINIEN CHOĆ RAZ
PRACOWAĆ NAD SCENARIUSZEM FILMOWYM.
SPOTKANIE Z JAKUBEM ŻULCZYKIEM  
SOBOTA, 7 marca | 16:00 | KINO ELEKTRONIK
moderuje: Błażej Hrapkowicz

K

ultowy pisarz, który z powodzeniem stał się scenarzystą. Współtwórca najpopularniejszych i najbardziej docenianych polskich seriali ostatnich lat: „Belfra” w reżyserii Łukasza Palkowskiego (Canal+)
i „Ślepnąc od świateł” (HBO) w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego. Jak pracuje nad swoimi scenariuszami? Czym różni się ta praca od pisania powieści? Czy planuje scenariusz filmu fabularnego? I dlaczego
uważa, że każdy pisarz powinien choć raz pracować przy scenariuszu — opowie Jakub Żulczyk.

JAKUB ŻULCZYK
Pisarz, felietonista, scenarzysta.
Pochodzi z Mazur, studiował w Olsztynie i Krakowie, mieszka i pracuje
w Warszawie. Autor powieści: „Radio Armageddon”, „Instytut”, „Zrób
mi jakąś krzywdę”, „Ślepnąc od
świateł” i „Wzgórze Psów”. Publikował m.in. w „Polityce", „Dzienniku",
i „Playboyu". Współscenarzysta
serialu „Belfer” (z Moniką Powalisz)
i „Ślepnąc od świateł” (z Krzysztofem Skoniecznym).

fot. Zuza Krajewska
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AKTOR(KA) A SCENARIUSZ.
SPOTKANIE Z GABRIELĄ MUSKAŁĄ

NIEDZIELA, 8 marca | 18:30 | KINO ELEKTRONIK

J

edna z najczęściej nagradzanych aktorek filmowych swojego pokolenia, a równocześnie dramatopisarka i scenarzystka. Pracowała z różnorodnymi twórcami takimi jak: Marek Koterski, Agnieszka Smoczyńska, Greg Zgliński, Kinga Dębska czy Wojciech Smarzowski. Na co zwraca uwagę czytając pierwszy raz scenariusz, czego w nim szuka, jak buduje swoje postaci?
Jak jej doświadczenie jako dramatopisarki i scenarzystki wpływa na pracę jako aktorki? Czym chciałaby się podzielić z młodymi
scenarzystkami i scenarzystami?

GABRIELA MUSKAŁA
Aktorka, dramatopisarka, scenarzystka. Ukończyła w 1994 r. wydział
aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Związana z Teatrem im. Jaracza
w Łodzi i Teatrem Narodowym w Warszawie, gdzie ostatnio zagrała
główną rolę w „Jak być Kochaną" w reż. Leny Frankiewicz. Występowała również w Teatrze Dramatycznym i Och-Teatrze w Warszawie. Zagrała główne role w filmach „Królowa aniołów", „Aria diva", „Krzysztof",
„Moje córki Krowy", a także w nagrodzonym na Festiwalu w Wenecji
francuskojęzycznym filmie „Cała zima bez ognia" w reżyserii Grega
Zglińskiego. Za rolę w ich kolejnym wspólnym filmie „Wymyk" otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki w roli drugoplanowej na Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdyni (2011). Jest autorką czterech sztuk, pisanych wspólnie z siostrą Moniką pod pseudonimem Amanita Muskaria.
Ich „Podróż do Buenos Aires. Work in Regress" (2001) to wielokrotnie
nagradzany monodram z Gabrielą Muskałą w roli Walerki. Premiera
ich drugiej sztuki, „Daily Soup" (2007), miała miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie. Sztuki zostały przetłumaczone na angielski,
niemiecki, włoski, rumuński i węgierski. Była wielokrotnie nagradzana
za swoje ostatnie role w „Fudze" Agnieszki Smoczyńskiej i „7 Uczuć"
Marka Koterskiego. Za scenariusz do „Fugi" otrzymała także Orła w kategorii „Odkrycie roku".
fot. Zdjęcie pochodzi z sesji dla URODY ŻYCIA,
którą zrealizowała na zamówienie Iza Grzybowska

20

21

22

MAST E RC L AS S
23

SCENARIOPISARSTWO: KINO, A TELEWIZJA
WTOREK, 3 marca | 18:00 | KINO ELEKTRONIK
Spotkanie online z Pilar Alessandrą
moderuje: Katarzyna Borowiecka

P

ilar Alessandra, instruktorka scenariopisarstwa w On the Page i autorka książki „Scenariusz w przerwie na kawę” podczas
wideokonferencji prosto z Los Angeles odpowie na wszystkie pytania związane ze sztuką scenariopisarstwa w kinie i telewizji.
Alessandra od lat współpracuje ze scenarzystami, pomagając im obrać właściwy kierunek przy przelewaniu swoich pomysłów na
papier. Jej sprawdzone metody w zakresie scriptdoctoringu, rozmaite zabiegi pisarskie i techniki przerabiania tekstu sprawią, że snucie
opowieści w formie scenariusza stanie się łatwym i przyjemnym procesem.

Zapraszamy na sesję Q&A z Pilar Alessandra, jeśli macie pytania na temat pomysłów na szukanie inspiracji do: tworzenia scenariusza; procesu powstawania wstępnego zarysu scenariusza (outline); formatowania scenariusza; pracy nad kreacją bohaterów;
sztuki układania dialogów; technik przerabiania tekstu; sposobów na pitching Waszych projektów… i nie tylko!

PILAR ALESSANDRA
Dyrektorka programu scenariopisarstwa On the Page®, gospodarz popularnego podcastu
o tej samej nazwie i autorka książki „Scenariusz w przerwie na kawę”. Poza prowadzeniem
zajęć w On The Page, Alessandra pomaga scenarzystom w programie mentoringu Leny Waithe
i prowadzi seminaria m.in. dla Disney’a, DreamWorks, stacji ABC oraz CBS. Wśród studentów
Alessandra są aktywni zawodowo scenarzyści, producenci i twórcy takich projektów jak: „Homeland”, „The 100”, „Dear White People”, „Grey’s Anatomy”, „Sillicon Valley”, „The Chi” i wiele
innych.
Więcej Informacji na temat Pilar Alessandry, jej zajęć, konsultacji, książki oraz podcastu znajdziecie na onthepage.tv
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Książka Pilar Alessanda „Scenariusz w przerwie na kawę” to zbiór porad i praktycznych
ćwiczeń wspierających i kreatywnie stymulujących scenarzystę na każdym etapie powstawania scenariusza.
Dzięki zastosowanej w książce metodzie
„dziesięć minut na raz”, scenarzysta, realizując dziesięciominutowe ćwiczenia skupia się
na wąskim wycinku całego przedsięwzięcia
i realizując kolejne zadania, posuwa się do
przodu metodą małych kroczków bez poczucia przytłoczenia.

Książka Pilar Alessandry została
wydana w 2020 roku przez Warszawską Szkołę Filmową i Wydawnictwo
Dialog dzięki wsparciu Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
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DLA KOGO JA TO PISZĘ?  
AUDIENCE DESIGN NA ETAPIE DEVELOPMENTU FILMU
ŚRODA, 4 marca | 14:30 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadząca: Joanna Solecka

C

zy istnieją filmy „dla wszystkich"? Gdzie jest moja widownia? Jak do niej dotrzeć? Dlaczego myślenie o publiczności jest częścią
rozwoju scenariusza? Co Audience Design ma wspólnego z Design Thinking? Na te pytania odpowie w prezentacji europejska
ekspertka Audience Design — Joanna Solecka.

JOANNA SOLECKA
Strateg komunikacji i marketingu dla producentów i instytucji z pola kultury, filmu
i edukacji. Ekspert Torino Film Lab w zakresie Audience Design. Producent kreatywny dla krótkich metraży i filmów dokumentalnych. Wykładowca polskich i międzynarodowych programów szkoleniowych dla profesjonalistów filmowych. Na początku
kariery związana z Wajda Studio i Szkołą Wajdy, gdzie była odpowiedzialna m.in.
za rebranding obu marek oraz kampanie promocyjno-dystrybucyjne dla produkcji
filmowych oraz programów edukacyjnych. Odpowiedzialna za dwie kampanie oscarowe dla filmów „Królik po berlińsku” (nominacja w kategorii Documentary Short
Subject w 2009 r.) oraz dla „Joanny” (nominacja w kategorii Documentary Short
Subject w 2015 r.). Obecnie zarządza warszawskim oddziałem międzynarodowej
agencji specjalizującej się w marketingu filmowym Alphapanda, która specjalizuje
się w strategiach marketingowych oraz kampaniach w mediach społecznościowych
dla filmów. Klientami Alphapandy są najwięksi dystrybutorzy jak 20th Century Fox
czy Warner Bros, Europejska Akademia Filmowa, agenci sprzedaży i producenci.
Alphapanda przygotowywała kampanie dla filmów takich jak zdobywca Kryształowego Niedźwiedzia „A Colony” (Berlinale’19), laureat EFA 2018 „Jeszcze Dzień
Życia” (Cannes'18, Najlepszy Europejski Pełnometrażowy Film Animowany 2018),
zdobywca Złotego Niedźwiedzia “Touch Me Not” (Berlinale '18), “Ostatnia Rodzina” (Locarno '16). Joanna ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Jako stypendystka rządu francuskiego studiowała także nauki polityczne (Sciences
Po) w Bordeaux.
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BIOGRAFIA — JAK WPISAĆ ŻYCIE W FILMOWĄ OPOWIEŚĆ?
PIĄTEK, 6 marca | 16:30 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadząca: Agnieszka Kruk

P

rzyjrzymy się, na czym polega adaptacja życiorysu wyjątkowej postaci na scenariusz filmowy. Poznamy różne rodzaje adaptacji, porozmawiamy o największych wyzwaniach w takiej pracy oraz o roli dobrania odpowiedniej struktury
opowieści. Jak zwykle na wykładach Agnieszki Kruk, można
spodziewać się garści praktycznych rad oraz odpowiedzi na
najbardziej palące pytania.

AGNIESZKA KRUK
Scenarzystka i edukatorka, twórczyni i dyrektorka artystyczna Festiwalu Script Fiesta (2012-2017), tłumaczka książki Lindy Aronson
„Scenariusz na miarę XXI wieku”, autorka programów kształcenia
scenarzystów i konsultantów scenariuszowych, ekspertka w programie
MEDIA Kreatywnej Europy, założycielka StoryLab.pro, prezeska fundacji Screenplay&Friends, członkini Gildii Scenarzystów Polskich.
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CO W SCENARIUSZU WIDZI OPERATOR(KA)?
PIĄTEK, 6 marca | 15:00 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadząca: Jolanta Dylewska

J

olanta Dylewska, jedna z najwybitniejszych operatorek filmowych, której filmy pokazywane były na najważniejszych światowych festiwalach, opowie jak czyta scenariusz i czego
w nim szuka dla siebie jako autorki zdjęć. Dlaczego współpraca z operatorem jeszcze na
etapie pracy nad scenariuszem może być niezwykle przydatna dla autorów scenariuszy i jak
pisać, by się porozumieć. Wykład i dyskusja z publicznością.

JOLANTA DYLEWSKA
Autorka zdjęć filmowych i reżyserka filmów
dokumentalnych. Realizowała zdjęcia m.in.
do filmów Agnieszki Holland („W ciemności” — nominowany do Oscara w kategorii
najlepszy film nieanglojęzyczny, „Pokot”
— nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na
Festiwalu w Berlinie) i Sergieja Dworcewoja
(„Tulpan” — konkurs główny Festiwalu w Cannes, „Ayka” — nagroda główna w UN Certain
Regard w Cannes). Jej ostatni film dokumentalny „Marek Edelman... i była miłość w getcie” został nominowany do Nagród Polskiej
Akademii Filmowej Orły w kategorii najlepszy
dokument. Członkini Stowarzyszenia Autorów
Zdjęć Filmowych oraz Polskiej, Europejskiej
i Azjatyckiej Akademii Filmowej. Uczy w Szkole
Filmowej w Łodzi i Filmakademie Baden-Wuerttemberg w Ludwigsburgu.
fot. R. Pałka
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SZEKSPIR PISAŁBY DZIŚ DLA NETFLIXA I NIKE’A.
CO ŁĄCZY AGENCJĘ KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ I WRITERS ROOM?  
NIEDZIELA, 8 marca | 17:00 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadząca: Natalia Borawska
(Papaya Young Directors)

J

ak tworzyć kampanie dla globalnych marek nie tracąc przy tym filmowej pasji? O tym, jak powstają najlepsze opowieści z marką
w tle opowie Natalia Borawska Associate Creative Director w VMLY&R, czyli globalnej agencji, która tworzy kompleksowe profile
marek, wykorzystując do tego celu kreatywność, technologię i kulturę. Specjalistka od storytellingu w komunikacji marketingowej
oraz członkini jury konkursu Papaya Young Directors.

NATALIA BORAWSKA
Associate Creative Director w VMLY&R, specjalistka od storytellingu w komunikacji marketingowej oraz członkini jury konkursu Papaya Young Directors. Fascynuje ją zderzenie Doliny
Krzemowej i Hollywood. Od kilkunastu lat tworzy kampanie dla
globalnych i lokalnych marek nagradzane w kraju i za granicą.
Absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi.
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GDY WSPÓŁAUTOREM JEST KOZA. JAK POGODZIĆ KONTROLĘ
NAD ROZWOJEM NARRACJI Z WOLNOŚCIĄ WYBORU
W SCENARIUSZACH DZIEŁ INTERAKTYWNYCH
CZWARTEK, 5 marca | 12:30 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadzący: Jakub Stokalski oraz Wojciech Setlak
(11 bit studios)

P

rzekazując swoje dzieło w ręce odbiorców, twórca traci nad
nim kontrolę w tym większym stopniu, im głębiej angażuje
publiczność w proces twórczy. W dziełach interaktywnych,
do których należą gry wideo, odbiorca ma nie tylko możliwość interpretacji przedstawionego świata, ale też wpływania na rozwój
wypadków, co postrzegane jest powszechnie jako zaleta. Dlatego zachowanie równowagi pomiędzy swobodą działania graczy
a przekazaniem swej wizji jest celem równie ważnym, co trudnym
do osiągnięcia.

11 BIT STUDIOS to firma stworzona przez miłośników gier.
Tworząc i wydając nasze tytuły, chcemy udowodnić, że gry to
medium, które może dostarczać rozrywki i jednocześnie otwierać głowy na nowe koncepty, emocje i punkty widzenia.

JAKUB STOKALSKI
Jest głównym projektantem gry
Frostpunk, nominowanej do
nagrody BAFTA za scenariusz.
W swej pracy dąży do tworzenia
pamiętnych przeżyć za pomocą środków właściwych grom.
Obecnie zajmuje się rozwijaniem
Frostpunka oraz innym, jak dotąd
nieujawnionym projektem.
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WOJCIECH SETLAK
Jest głównym autorem tekstów
gry Frostpunk, a wcześniej This
War of Mine. Swoje dawne doświadczenia z pracy recenzenta
i redaktora wykorzystuje dziś
do tego, by odpowiednie dawać
rzeczy słowo. A nie trzy.

CO WARTO, A CO TRZEBA NEGOCJOWAĆ?
DEVELOPMENT FILMOWY W RELACJI
SCENARZYSTY(KI) Z PRODUCENTEM(KĄ)
WTOREK, 3 marca | 16:00 | KINO ELEKTRONIK
MASTERCLASS, prowadząca: Alicja Grawon-Jaksik

D

evelopment to strategiczny moment dla projektu filmowego. To także najważniejszy etap współpracy scenarzysty i producenta,
który rzutuje na cały proces produkcji. Podczas spotkania będziemy zastanawiać się, o czym pamiętać ustalając zasady współpracy w developmencie? Które elementy współpracy są najbardziej newralgiczne formalnie i biznesowo? Jak pogodzić możliwości
rynkowe, zasady instytucjonalne z realiami produkcyjnymi, a potem opisać to wszystko w umowie tak, by obie strony czuły się usatysfakcjonowane i bezpieczne?

ALICJA GRAWON-JAKSIK
Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. W latach 20162018 Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji, ekspert
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Regionalnego Funduszu
Filmowego. Między 2011-2015 Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku
Audiowizualnego w Warszawie, w 2011-2013 reprezentantka Ministra
Kultury w Komitecie MEDIA Program w Brukseli. Ukończyła kurs dla
Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, zakończony egzaminem państwowym. Współpracuje z firmami producenckimi jako producent finansowy przy produkcjach fabularnych i serialowych. W 2019 mentorka programu Media
Biz Hub („Media Biznes Startup") przy PWSFTiTv w Łodzi. Inicjatorka
programu Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora AV. Absolwentka WRiTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka
studiów doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Gościnna
wykładowczyni kilku uczelni filmowych.
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33

„I WSZYSTKO OD NOWA...”
O PROCESIE TWORZENIA FILMU, OD POMYSŁU PO FINAL CUT.
CASE STUDY FILMU „WIATR. THRILLER DOKUMENTALNY”
CZWARTEK, 5 marca | 20:30 | KINO ELEKTRONIK
CASE STUDY Z REŻYSEREM PO POKAZIE
moderuje: Kaja Klimek

„R

azem z producentem przeczuwaliśmy, że praca nad filmem o potężnym i kapryśnym wietrze halnym
będzie pełna niespodzianek. Chciałem się
na nie przygotować więc pierwszą wersję
scenariusza rozpisałem bardzo szczegółowo. Przekonałem się jednak, że filmu
o wietrze nie da się robić w taki sposób…”
— o tym, jak powstawał jeden z najbardziej
nagradzanych polskich filmów dokumentalnych tego sezonu, opowie jego scenarzysta i reżyser — Michał Bielawski.

MICHAŁ BIELAWSKI
Po ukończeniu studiów humanistycznych współpracował z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
W 2013 roku otrzymał nagrodę PISF za realizację programu telewizyjnego „Jedna scena”.
W tym samym roku zadebiutował pełnometrażowym dokumentem „Mundial. Gra o wszystko”,
w którym połączył politykę i sport epoki schyłkowego komunizmu. Historia i sport wracały
w jego następnych filmach („1989”, „Drużynie”) i w serialach dokumentalnych realizowanych
dla Canal+ i Discovery. W 2019 uczestniczył w międzynarodowych warsztatach scenariuszowych „Less is More”, gdzie rozwijał scenariusz swego debiutu fabularnego.
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„WIATR. THRILLER DOKUMENTALNY“
POKAZ FILMU O 19:00
Scenariusz i Reżyseria: Michał Bielawski
Zdjęcia: Bartek Solik
Montaż: Hubert Pusek
Produkcja: Telemark i HBO Central Europe
Koprodukcja: Peter Kerekesz, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Slovak Audiovisual Found,
Regionalny Fundusz Filmowy (Kraków)
Rok produkcji: 2019
Czas trwania: 75 min.

Wiatr halny to najbardziej nieprzewidywalny z żywiołów w polskich górach.
Pojawia się cyklicznie, na wiosnę i jesienią. Nigdy nie wiadomo czy i kiedy
zmieni się w niszczycielski huragan. Budzi lęki i niecodzienne zachowania.
Kiedy nadchodzi, ludzie stają się niespokojni, znacząco wzrasta spożycie
alkoholu, pojawia się więcej objawów agresji, policja interweniuje częściej
niż zwykle, współczynnik samobójstw osiąga najwyższy poziom, a do szpitali trafia bardzo wielu pacjentów chorych na serce.
W wielowątkowo prowadzonej obserwacji dokumentalnej poznajemy ludzi skazanych na działanie wiatru: lekarzy, meteorologa i zwykłych górali
z Podhala, śledzimy ich walkę z żywiołem i doświadczamy napięcia towarzyszącego nadejściu wiatru. Z intensywnych ludzkich zachowań uwagę przenosimy na zmieniającą się naturę: wystraszone zwierzęta, drzewa
przechylane przez wiatr, skłębione chmury majestatycznie przesuwające
się nad Tatrami i formujące wały zwiastujące nadejście halnego.
Film do tej pory pokazywany był m.in na: Visions du Reel, Nyon, Krakowskim Festiwalu Filmowym (film otwarcia), Message to Man w Petersburgu,
Jihlavie (Nagroda: Silver Eye, wyróżnienie), Dok Leipzig (Nagroda: MDR
Filmpreis), DOCNYC w Nowym Jorku, Trieste Film Festival, FIPADOC
w Biarritz, Slamdance; zaproszony już został także na Thessaloniki Documentary Festival i Zagreb Dox. Został także nominowany do Nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orły 2020 w kategorii Najlepszy film dokumentalny.
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Z „EKIERKĄ” NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ EUROPEJSKI
2019 ROKU — ARTUR WYRZYKOWSKI ANALIZUJE
„PORTRET KOBIETY W OGNIU”

NIEDZIELA, 8 marca | 14:30 | KINO ELEKTRONIK
CASE STUDY PO POKAZIE FILMU

A

rtur Wyrzykowski porywa się ze swoją „ekierką” na nagrodzony za scenariusz w Cannes i na Gali Europejskich Nagród Filmowych kostiumowy melodramat Céline Sciamma.
Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku?

Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera w kostium — akcja rozgrywa
się w Bretanii w 1770 roku — jak najbardziej współczesne pragnienia i uczucia. Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego
małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka,

Marianna. Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie: Heloiza nie chce bowiem pozować,
buntując się w ten sposób przeciwko przymusowemu
zamążpójściu. Marianna dyskretnie obserwuje swoją
modelkę, intensywnie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza
młodej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać własne. Subtelny, a przy tym ognisty melodramat francuskiej reżyserki to pochwała kobiecego spojrzenia i jego
imponujący manifest. (opis Gutek Film)

ARTUR WYRZYKOWSKI
Jest analitykiem opowieści. Na zlecenie producentów i scenarzystów
analizuje ponad 80 tekstów rocznie. Jest kierownikiem literackim
w TFP, gdzie prowadzi developmenty kilkunastu projektów. Wykłada
analizę filmu w StoryLab Pro i konstrukcję opowieści na Uniwersytecie
Gdańskim. Rozwija i produkuje własne projekty w firmie Bold Humans.
Ogląda ponad 200 filmów rocznie i analizuje polskie filmy na swoim
poczytnym blogu nieskonczone.pl
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„PORTRET KOBIETY W OGNIU“
POKAZ FILMU O 12:30
Scenariusz i reżyseria: Céline Sciamma
Występują: Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Kraj produkcji: Francja
Rok produkcji: 2019
Czas trwania: 120 min.
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I MADE MY FAMILY DISAPPEAR!
RELACJE MIĘDZY POSTACIAMI W KINIE FAMILIJNYM
NA PRZYKŁADZIE SCENARIUSZA JOHNA HUGHESA DO FILMU
„KEVIN SAM W DOMU” (1990) CHRISA COLUMBUSA

CZWARTEK, 5 marca | 14:00 | KINO ELEKTRONIK
CASE STUDY, prowadzący: Michał Oleszczyk

J

ak wiemy, Kevin jest sam w domu. Ale czy jest sam w filmie? Klasyczny, kończący w tym roku 30 lat, ukochany film świąteczny
„Kevin sam w domu” jest w istocie pełen bardzo wyraziście zarysowanych relacji między postaciami, które ewoluują pomimo
izolacji głównego bohatera w domu rodziców. W swoim wykładzie Michał Oleszczyk zaprezentuje, w jaki sposób najbardziej
samotny z filmów familijnych jest w istocie jednym z najbardziej zaludnionych wyrazistymi postaciami.

MICHAŁ OLESZCZYK
Krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i tłumacz; wykładowca Wydziału "Artes
Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wielokrotny ekspert oceny scenariuszy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i w funduszach
regionalnych (Łódź, Śląsk, Mazowsze, Podkarpacie); w latach 2013-2016 dyrektor
artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureat Nagrody
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt
działań na rzecz polskiego kina niezależnego, Nagrody im. Krzysztofa Mętraka i Nagrody Onetu dla Bloga Roku; współpracuje z Filmoteką Narodową-Instytutem Audiowizualnym (FINA), RogerEbert.com, Cineaste, Filmwebem. Prowadzi podcasty
SpoilerMaster i Foreign Correspondents (z Sebastianem Smolińskim). Opublikował
pierwszą polską monografię twórczości Terence'a Daviesa ("Gorycz wygnania"),
a wraz z Kubą Mikurdą wydał wywiad-rzekę z Guyem Maddinem ("Kino wykolejone") oraz tomy poświęcone Terry'emu Gilliamowi i Braciom Quay. Członek FIPRESCI i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jako programer i kurator organizował
pokazy kina polskiego w Londynie, Dublinie i Nowym Jorku, a także napisał eseje
do brytyjskich edycji polskiego kina dla Second Run DVD.
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PO CO NAM GILDIA? PANEL Z PRZEDSTAWICIELAMI
ZARZĄDU GILDII SCENARZYSTÓW POLSKICH —
ILONĄ ŁEPKOWSKĄ I KRZYSZTOFEM RAKIEM
ŚRODA, 4 marca | 12:30 | KINO ELEKTRONIK
prowadzący: Błażej Hrapkowicz

N

iedawno minął rok od powstania GILDII SCENARZYSTÓW POLSKICH. Ilona Łepkowska — przewodnicząca Gildii oraz Krzysztof Rak — członek Zarządu, opowiedzą, jak zaczął funkcjonować związek i co udało się już osiągnąć, a także, kto może być
członkiem Gildii i w czym Gildia może pomóc scenarzyście.

MISJA GILDII SCENARZYSTÓW
Scenariusz jest fundamentem filmu oraz serialu fabularnego.
Ponad połowę laureatów Festiwalu Filmowego w Gdyni stanowią filmy oparte na oryginalnym scenariuszu stworzonym
lub w znacznym stopniu współtworzonym przez scenarzystę
(„Komornik”, „Rewers”, „Ostatnia rodzina”, „W ciemności”,
„Bogowie”, „Różyczka”, „Boże Ciało”). Polskie filmy biją rekordy frekwencji kinowej. Rośnie poziom realizacji seriali fabularnych, w których funkcja scenarzysty staje się nawet istotniejsza niż w produkcji filmowej. Rola polskich scenarzystów
rośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dobre teksty.
Polski rynek filmowy wymaga ścisłej artystycznej współpracy
autora scenariusza, reżysera i producenta. Jednak warunki
pracy polskich scenarzystów i nasza reprezentacja w tworzeniu warunków pracy twórców filmowych i telewizyjnych
nie przystają do opisanych trendów. Świadomość znaczenia
tego zawodu w rozwoju kinematografii jest niewielka, nawet
wśród decydentów kształtujących warunki pracy dla twórców
filmowych. Szacunek dla pracy scenarzysty i respektowanie
naszych twórczych praw są konieczne dla rozwoju całej branży filmowej.
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Dlatego naszym celem jest:
• Zwiększenie świadomości roli scenarzysty w procesie
powstawania filmu i serialu.
• Walka o respektowanie naszych twórczych praw.
• Walka o respektowania naszych praw ekonomicznych.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

KRZYSZTOF RAK
Producent, scenarzysta, dramaturg. Ukończył Wydział
Wiedzy o Teatrze, PWST im. Andrzeja Zelwerowicza
w Warszawie. Współautor scenariusza filmu fabularnego
„Ostatnia akcja“ w reżyserii Michała Rogalskiego (Nagroda
Publiczności na festiwalu w Koszalinie 2009 r. Nagroda
Publiczności oraz Srebrny Granat w Lubomierzu 2010).
Autor scenariusza filmu fabularnego „Bogowie“, w reżyserii Łukasza Palkowskiego, nagrodzonego za Najlepszy
Scenariusz na Festiwalu w Gdyni 2014 oraz uhonorowanego Polską Nagrodą Filmową Orzeł 2014. Autor scenariusza
filmu fabularnego “Sztuka Kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej”, nominowanego do Polskiej Nagrody Filmowej
Orzeł 2017. Współautor scenariusza spektaklu teatralnego
„G.E.N.“ w reż. Grzegorza Jarzyny, w teatrze TR WARSZAWA. Producent kreatywny serialu „Rojst“ (2018) w reżyserii Jana Holoubka oraz producent kreatywny nominowanego do Oscara filmu fabularnego “Boże Ciało” (2019)
w reżyserii Jana Komasy. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Ekspert PISF. Członek Rady Programowej Festiwalu
Filmowego w Gdyni. Doradca scenariuszowy.

ILONA ŁEPKOWSKA
Scenarzystka i producentka filmowa i telewizyjna. Ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Scenariuszowe przy łódzkiej Szkole Filmowej. Debiutowała w roku 1983 scenariuszem do filmu telewizyjnego „Wakacje z Madonną". Autorka lub współautorka takich filmów jak
„Przez dotyk", „Kocham kino", „Och Karol", „Kogel mogel", „Galimatias, czyli Kogel Mogel 2", „Komedia
małżeńska". „Nigdy w życiu", „Nie kłam kochanie", „Och Karol 2". W ostatnich trzech była też współproducentką. Ostatni film fabularny, którego była scenarzystką i współproducentem - „Miszmasz, czyli Kogel
Mogel 3” z wynikiem prawie 2 miliony 400 widzów był na czele polskiego box-office 2019 roku. Współtwórczyni seriali telewizyjnych „Na dobre i na złe", „M jak miłość",„Barwy szczęścia", „Wszystko przed
nami". Ostatnio – kierownik literacki i współscenarzystka serialu „Stulecie Winnych”. Wykłada w szkołach
filmowych i na kursach scenariuszowych. W roku 2016 zadebiutowała jako pisarka powieścią „Pani mnie
z kimś pomyliła", w tym roku ukaże się kolejna - „Idealna rodzina”. Ekspertka PISF. Przewodnicząca
Zarządu Gildii Polskich Scenarzystów. Od kilku lat stała felietonistka „Teletygodnia".
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GDZIE JEST SCENARZYSTA? POZYCJA AUTORÓW
I AUTOREK SCENARIUSZY NA POLSKIM RYNKU FILMOWYM.
PANEL Z UDZIAŁEM MARTY SZYMANEK,
ŁUKASZA M. MACIEJEWSKIEGO I KAROLINY SZABLEWSKIEJ
ŚRODA, 4 marca | 16:30 | KINO ELEKTRONIK
prowadząca: Kaja Klimek

W

szyscy wiemy, że polskie kino jest kinem reżyserów, czątkującym scenarzystom, czego nauczyli się do tej pory, jakie
w siłę rosną producenci, a ton całemu rynkowi i tak
wnioski wyciągnęli ze swoich doświadczeń? Co można zrobić,
nadają nadawcy i dystrybutorzy. Niewielu współcze- by pozycja i znaczenie scenarzystów rosła? — między innymi
snych polskich scenarzystów zyskało jakąkolwiek rozpozna- nad tymi pytaniami zastanowią się Marta Szymanek, scenarzystwalność czy ma komfort pracy nad swoimi własnymi (a nie za- ka „Watahy” i nowego autorskiego serialu dla HBO; Łukasz M.
mówionymi) projektami. Trójka scenarzystów funkcjonujących
Maciejewski, którego scenariusze do filmu „Najmro” i serialu
w branży już od kilku lat — każdy w trochę innym gatunku i sys- „Król” zobaczymy zrealizowane tej jesieni oraz Karolina Szablewtemie pracy — opowie o swojej drodze zawodowej i przemy- ska – scenarzystka komedii romantycznych m.in. „Listów do M.”
śleniach dotyczących polskiej branży. Co mogą poradzić po- i „Po prostu przyjaźń”.
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ŁUKASZ M. MACIEJEWSKI
Autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, nagrodzony Nagrodą Główną w konkursie
Hartley-Merrill za scenariusz „Waszyński". Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Filmowej
Andrzeja Wajdy. Filmy, do których napisał scenariusze, zdobyły ponad 20 nagród na
krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych. Współautor scenariusza debiutu
fabularnego Marcina Koszałki „Czerwony pająk" (nagroda na festiwalach w Arras, Kairze, Koszalinie, Sopocie, Wiesbaden Orenburgu, Nagroda Specjalna Jury 41. Festiwalu
Filmowego w Gdyni). Współscenarzysta filmów krótkometrażowych w reżyserii Arka
Biedrzyckiego „Częstotliwość drgań" oraz „Źle nam z oczu patrzy" (nagroda w Konkursie Młodego Kina 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni). Autor scenariusza filmu „Najmro" w reżyserii Mateusza Rakowicza. Główny scenarzysta serialu „Król" na podstawie
powieści Szczepana Twardocha w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Mieszka i pracuje
w Krakowie.

MARTA SZYMANEK
Scenarzystka. Z wykształcenia psycholożka. Współtwórczyni nagradzanego serialu
HBO „Wataha" (sezon 2 i 3) oraz autorskiego serialu „Odwilż" (obecnie na etapie
zdjęć, w reżyserii Xawerego Żuławskiego) – również produkcji HBO. Ukończyła warsztat Torino Film Lab – SeriesLab 2019. Współpracowała z Platige Image przy scenariuszu pełnometrażowej animacji. Pierwsze doświadczenia w pisaniu scenariuszy zdobywała przy produkcji TVN „Prawo Agaty".

KAROLINA SZABLEWSKA
Studiowała dziennikarstwo na UW i kulturoznawstwo w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej. Absolwentka wydziału organizacji produkcji w Akademii Filmu i Telewizji.
W latach 90. – dziennikarka radiowa (Radio Kolor), później pracowała jako producentka
(postprodukcja dźwiękowa, reklamowa produkcja filmowa i radiowa, produkcja wydarzeń
kulturalnych). Od 2005 roku – scenarzystka. Do 2014 współpracowała z Marcinem Baczyńskim. Scenarzystka filmów: “Listy do M.” reż. Mitja Okorn, “Po prostu przyjaźń” reż.
Filip Zylber i “Plan B” reż. Kinga Dębska.
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CZEGO SZUKA PRODUCENT(KA)?  
PANEL Z UDZIAŁEM LESZKA BODZAKA,  
RENATY CZARNKOWSKIEJ – LISTOŚ I MICHAŁA CHACIŃSKIEGO
CZWARTEK, 5 marca | 16:00 | KINO ELEKTRONIK
prowadzący: Błażej Hrapkowicz

D

ziś to producent jest często partnerem scenarzysty w pracy nad scenariuszem w nie mniejszym stopniu niż reżyser. Określenie producent kreatywny nie odnosi się już tylko do kreatywności w szukaniu dofinansowania na film, ale do wpływu producenta na sam tekst i ostateczne brzmienie filmu. Czego szukają w scenariuszach czołowi polscy producenci? Jak docierają
do nowych tekstów, z czym warto się do nich zgłaszać? A może sami „wymyślają” nowe projekty? Jakich tekstów i tematów, ich
zdaniem, potrzebuje polskie kino? Odpowiedzą: producent nominowanego do Oscara „Bożego Ciała” — Leszek Bodzak, producent
hitowej serii „Planeta Singli — Michał Chaciński oraz Renata Czarnkowska-Listoś, która właśnie zakończyła zdjęcia do debiutu Katarzyny Klimkiewicz o Kalinie Jędrusik.

LESZEK BODZAK
Założyciel dynamicznie rozwijającej się firmy producenckiej – Aurum Film. Absolwent Wydziału Prawa na UMCS w Lublinie. Producent filmów dokumentalnych
i laureat nagrody za Najlepszy Debiut Producencki ufundowanej przez KIPA oraz
PISF za film fabularny „Carte Blanche” w reż. Jacka Lusińskiego. Zdobywca wielu
nagród, w tym Złotych Lwów na festiwalu filmowym w Gdyni oraz nagrody PISF
dla najlepszego producenta filmu polskiego podczas Warszawskiego Festiwalu
Filmowego. Za film „Ostatnia Rodzina” – debiut fabularny Jana P. Matuszyńskiego,
zdobył ponad 40 nagród w Polsce i na świecie oraz 4 Polskie Nagrody Filmowe
„Orzeł”. Jego ostatni film „Boże Ciało” Jana Komasy miał premierę na festiwalu
w Wenecji, został nominowany do Oscara w kategorii międzynarodowy film fabularny i został sprzedany na wszystkie kontynenty, do ponad 40 krajów świata.
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MICHAŁ CHACIŃSKI
Obecnie producent i współscenarzysta produkowanych wraz z Radkiem Drabikiem filmów
(m.in. „Planeta Singli” i „Juliusz”), współwłaściciel firmy Gigant Films; dawniej – krytyk
filmowy i dziennikarz (m.in. portalu Esensja,
Gazeta Wyborcza, Polityka i TVP Kultura),
współautor i gospodarz setek programów
kulturalnych; w latach 2011-2013 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tłumacz z języka angielskiego.

RENATA CZARNKOWSKA-LISTOŚ
Od prawie 30 lat związana z polskim rynkiem telewizyjnym i filmowym. Swoją
karierę zawodową rozpoczęła w Telewizji Polskiej, w Teatrze TV, a potem w Agencji
Filmowej jako redaktorka, producentka, a także scenarzystka i reżyserka filmów
dokumentalnych. Była współzałożycielką zespołu Własnym Głosem wspierającego
polskie kino niezależne. Od 2006 roku została Dyrektorką Artystyczną firmy producenckiej Prasa i Film, gdzie wyprodukowała m.in. film „Wszystko, co kocham” Jacka
Borcucha, który był w 2011 roku polskim kandydatem do Oscara. Jej autorskim
programem był Weekendowy Magazyn Filmowy emitowany przez wiele lat na antenie Programu 1 TVP. W 2011 wróciła do TVP S.A. jako zwyciężczyni konkursu na
dyrektora Agencji Filmowej. W tym czasie koprodukowała m.in. filmy „Chce się żyć”
Macieja Pieprzycy, „Papusza” Joanny i Krzysztofa Krauze, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy, „Performer” Łukasza Rondudy oraz seriale m.in. „Paradoks”,
„Czas honoru” i „Głęboka woda”. Obecnie prowadzi własną firmę producencką RE
STUDIO. Jest podwójną laureatką Srebrnych Lwów FPFF w Gdyni za filmy „Jestem
mordercą” i „Ikar. Legenda Mietka Kosza” Macieja Pieprzycy. Ważną częścią jej
aktywności zawodowej jest działalność społeczna i praca na rzecz równouprawnienia kobiet w polskiej branży filmowej. Jest jedną z założycielek i liderek inicjatywy
Kobiety Filmu.
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CZY SCENARIUSZ JEST CHORY? CO TO JEST MENTORING,
CONSULTING I SCRIPT DOCTORING. PANEL Z UDZIAŁEM
ANNY BIELAK, AGNIESZKI WASIAK I KRZYSZTOFA RAKA
PIĄTEK, 6 marca | 12:30 | KINO ELEKTRONIK
prowadząca: Katarzyna Borowiecka

P

raca nad filmem jest pracą zbiorową, ale pisanie scenariusza najczęściej odbywa się w samotności. Albo tak przynajmniej
wszystkim się wydaje. Bardzo często scenarzysta już na etapie prac koncepcyjnych nad scenariuszem chciałby go z kimś
skonsultować, a nie zawsze może liczyć na obecność przyszłego reżysera czy producenta. Dlaczego warto skorzystać z usług
zawodowych konsultantów i czy jest to niezbędne w każdym przypadku? Kim jest mentor scenariuszowy a kim konsultant scenariuszowy? Co robić, gdy producent chce jeszcze wynająć script doctora do naszego tekstu? Zastanowią się Anna Bielak, jedna
z założycielek Atelier Scenariuszowego, Agnieszka Wasiak, producentka i założycielka platformy skriptwise.com oraz Krzysztof Rak
- scenarzysta i producent kreatywny.

AGNIESZKA WASIAK
Producentka, współzałożycielka firmy produkcyjnej Lava Films. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pierwsze kroki stawiała w londyńskim studiu postprodukcyjnym ArenaP3, po powrocie do Polski
rozwijała umiejętności przy filmach fabularnych, dokumentalnych
i animowanych (m.in. „Ida” Pawła Pawlikowskiego). Absolwentka wielu programów szkoleniowych, takich jak EAVE, Berlinale Talent Campus, EP2C, Sources2. Uhonorowana nagrodą KIPA dla najlepszego
producenta w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego 2016 za film
dokumentalny „21 x Nowy Jork”. Aktualnie poza kilkoma produkcjami
filmowymi (m.in. „Masażysta” Małgorzaty Szumowskiej i debiutem
Agnieszki Woszczyńskiej „Sucha Ziemia”), rozwija projekt skriptwise.
com, on-line’ową platformę łączącą producentów, scenarzystów i konsultantów scenariuszy. Jest członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii
Filmowej.
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ANNA BIELAK
Konsultantka scenariuszowa, story edytorka i scenarzystka. Współpracuje z wieloma firmami producenckimi (m.in. Aurum Film, Centrala Film
czy KOI Studio). Współzałożycielka Atelier Scenariuszowego, Dyrektor
Artystyczna Script Fiesty (2017-2019), wykładowczyni Warszawskiej
Szkoły Filmowej. Ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a wiedzę scenariuszową rozwijała na międzynarodowych warsztatach (m.in. Midpoint czy Six Days of Practice w Berlinie)
i pod okiem takich tutorów jak Franz Rodenkirchen i Françoise von Roy.

KRZYSZTOF RAK
Producent, scenarzysta, dramaturg. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze,
PWST im. Andrzeja Zelwerowicza w Warszawie. Współautor scenariusza filmu fabularnego „Ostatnia akcja“ w reżyserii Michała Rogalskiego (Nagroda
Publiczności na festiwalu w Koszalinie 2009 r. Nagroda Publiczności oraz
Srebrny Granat w Lubomierzu 2010). Autor scenariusza filmu fabularnego
„Bogowie“, w reżyserii Łukasza Palkowskiego, nagrodzonego za Najlepszy
Scenariusz na Festiwalu w Gdyni 2014 oraz uhonorowanego Polską Nagrodą Filmową Orzeł 2014. Autor scenariusza filmu fabularnego “Sztuka
Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, nominowanego do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł 2017. Współautor scenariusza spektaklu teatralnego
„G.E.N.“ w reż. Grzegorza Jarzyny, w teatrze TR WARSZAWA. Producent
kreatywny serialu „Rojst“ (2018) w reżyserii Jana Holoubka oraz producent kreatywny nominowanego do Oscara filmu fabularnego “Boże Ciało”
(2019) w reżyserii Jana Komasy. Członek Polskiej Akademii Filmowej.
Ekspert PISF. Członek Rady Programowej Festiwalu Filmowego w Gdyni.
Doradca scenariuszowy.
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W Y DA R Z E NI A
B R A NŻO W E

ŚNIADANIE LITERACKO – FILMOWE.
3. SPOTKANIE WYDAWNICTW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ BRANŻY FILMOWEJ
SPOTKANIE BRANŻOWE
PIĄTEK, 6 marca | 10:00 | BAR STUDIO

W

arszawska Szkoła Filmowa oraz Festiwal Scenarzystów Script Fiesta w partnerstwie z Kids Kino Industry
(Warsaw Kids Film Forum / Kids Kino.Lab) już po raz
trzeci organizują Spotkanie Wydawnictw dla Dzieci i Młodzieży
oraz Branży Filmowej w formie Śniadania Literacko-Filmowego!

Inspirowane Targami Literackimi towarzyszącymi Międzynarodowym Festiwalom Filmowym w Berlinie oraz Cannes, wydarzenie
ma na celu promocję polskiej literatury dla dzieci i młodzieży na
rodzimym rynku filmowym. Doświadczenia wielu europejskich
kinematografii (z duńską, szwedzką i norweską na czele, gdzie
rocznie powstaje kilkanaście produkcji dla dzieci wysokiej jakości) dowodzą, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się wśród
widzów ekranowe adaptacje literatury dziecięcej.
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Wydarzenie ma formę prezentacji książek, które zdaniem wydawców mogą stanowić dobry materiał na powstanie filmowej
bądź serialowej adaptacji. Dodatkowo, w tym roku rozszerzamy
nasze zainteresowania o współpracę z animatorkami/animatorami oraz wydawnictwami komiksowymi. Zależy nam także na
poszerzeniu kategorii wiekowej i prezentacji książek dla młodzieży w grupie wiekowej do 15 roku życia.

3. Śniadanie Literacko-Filmowe odbędzie się 6 marca 2020
podczas Festiwalu SCRIPT FIESTA w gościnnych przestrzeniach Baru Studio na Placu Defilad. Do udziału w wydarzeniu
zapraszamy zarówno wydawców literatury dziecięcej oraz młodzieżowej jak i producentów i reżyserów filmowych.

PARTNERZY WYDARZENIA:
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PITCH FIESTA
OTWARTE PITCHINGI DLA TWÓRCÓW I PRODUCENTÓW
SOBOTA, 7 marca | 11:00 | WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA

Zaplanowane są dwie sesje
pitchingowe oddzielone przerwą:
SESJA PIERWSZA: godz. 11:00-12:15
SESJA DRUGA: godz. 12:35-13:50

Z

ależy nam na tym, żeby Wasze projekty trafiły w świat, zostały zrealizowane i weszły do kanonu polskiego, a może
nawet światowego kina. Mamy wielkie ambicje? To tak
jak Wy, dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby Wam pomóc. Zawsze trzeba od czego zacząć — zacznijmy więc od kwestii podstawowej — każdy reżyser i scenarzysta potrzebuje przyjaciela
w postaci producenta.
Pitch Fiesta można porównać do serii szybkich randek. Celem
uczestniczących w sesji twórców jest zainteresowanie producentów swoim projektem, otrzymanie od nich danych kontaktowych oraz prośby o przesłanie materiałów.

OD STRONY UCZESTNIKA WYGLĄDA TO TAK:
twórca stoi w kolejce do wybranego producenta. Siada przy stoliku
producenta i prezentuje swój projekt w określonym czasie 13 minut.
Po upływie tego czasu odchodzi od stolika (z wizytówką bądź bez)
i ewentualnie ustawia się w kolejce do następnego producenta.
OD STRONY PRODUCENTA WYGLĄDA TO TAK:
producent ma swoje miejsce przy stoliku, twórca podchodzi do
niego i ma 13 minut na rozmowę. W tym czasie prezentuje swój
pomysł. Jeśli pomysł/autor przypadnie do gustu słuchającemu,
producent daje autorowi swoją wizytówkę i prosi o kontakt. Sesja zakończona. Podchodzi kolejny twórca.
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SESJE CZYTANIA SCENARIUSZY
WTOREK - CZWARTEK, 3-4-5 marca | 19.00 | CZYTELNIA POD SOWAMI
prowadząca: Veronica Andersson

S

esje CZYTANIA SCENARIUSZY to cykliczne wydarzenia
odbywające się w ramach Festiwalu Script Fiesta. Czytanie scenariuszy to niepowtarzalna okazja, żeby usłyszeć
napisane przez siebie dialogi w ustach utalentowanych aktorów
— studentów aktorstwa Warszawskiej Szkoły Filmowej. W tym
roku aktorzy będą czytać fragmenty tekstów wybrane przez Veronikę Andersson, reżyserkę i scenarzystkę. Veronika także wyreżyseruje wydarzenie.

Podczas dyskusji, które towarzyszą sesjom, autorzy tekstów
mogą usłyszeć opinię na temat swoich historii i stworzonych
przez siebie postaci oraz wziąć udział w rozmowie z potencjalnymi, przyszłymi widzami swoich filmów. Ich obecność
w trakcie spotkań jest zatem obowiązkowa — podobnie jak
dobry humor, odrobina dystansu oraz otwartość na twórczą,
kreatywną pracę.

W tym roku Sesje Czytania Scenariuszy odbywają się w gościnnych progach żoliborskiej Czytelni Pod Sowami.

VERONICA ANDERSSON
Reżyserka, scenarzystka i aktorka. Urodziła się w Sztokholmie. Absolwentka reżyserii Warszawskiej
Szkoły Filmowej, obecnie wykładowczyni na kierunku międzynarodowym. Studiowała również
politologię, gender studies i antropologię społeczną na Wydziale Filozoficznym Linköpings Universitet w Szwecji, a także aktorstwo w Calle Flygare Teater Skola w Sztokholmie. Występowała
w szwedzkich pełnometrażowych filmach fabularnych i reklamowych. Jej krótkometrażowe filmy
fabularne „Wyzwolenie”, „Wiki” oraz dokument „Fuck, it's Biology” pokazywane były w Polsce
i zagranicą. Laureatka 17 nagród indywidualnych w tym nagrody publiczności na Filmfest Düsseldorf w Niemczech oraz nagrody dla najlepszego filmu krótkometrażowego na Female Eye Film
Festival w Toronto, w Kanadzie.
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TEAM UP!
SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z KIPA MŁODZI
Partner wydarzenia

CZWARTEK, 5 marca | 18:30 |
SPOTKANIE BRANŻOWE

J

edni mówią networking is everything!, inni uważają, że to strata czasu. My natomiast wierzymy, że pomiędzy Tobą a Tarantino
znajduje się dokładnie sześć nieznajomych osób, a networking pomaga skutecznie zmniejszyć ten dystans. Dlatego wraz z Sekcją
Młodych Producentów KIPA chcielibyśmy zaprosić Was na pierwsze tego typu spotkanie na Script Fieście, którego celem jest
integracja środowiska producentów i scenarzystów.
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WA RSZ TAT Y

Z CZYM DO WIDZA? WARSZTAT SCENARIUSZOWY
POŚWIĘCONY FORMATOWANIU SERIALU TV
ŚRODA, 4 marca | 11:00 – 15:00 | WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA
WARSZTATY, prowadzący: Stanisław Krzemiński

W

arsztat będzie poświęcony serialom dedykowanym telewizji niekodowanej, 13-odcinkowym (45’ lub 52’), współczesnym (obyczajowy, kryminalny, komedia romantyczna, sensacyjny i komediowy). Po analizie zgłoszonych projektów,
w wyniku głosowania grupa wybierze, który z nich będzie omawiany
szczegółowo — m.in. pod kątem możliwości identyfikowania się

określonego widza ze światem przedstawionym i celami głównej postaci czy możliwości finansowych i produkcyjnych. Uczestnicy zapoznają się z rolą script doctor’a w podobnych produkcjach, znaczeniu
pracy w zespole czy rozdziału ról scenarzysty i dialogisty. Warsztat
zakończy się sformułowaniem planu dalszego dewelopmentu oraz
omówieniem możliwości znalezenienia producenta.

STANISŁAW KRZEMIŃSKI
Rocznik 1947, w kolejności drogi zawodowej w okresie 55 lat: dziennikarz prasowy, reporter radiowy, reżyser dokumentalista, II reżyser
filmów fabularnych, producent TV, autor założeń zrealizowanych 20
seriali dokumentalnych i 5 seriali fabularnych, nadawca telewizyjny,
pisarz. Założyciel firm BESTA FILM, STUDIO BESTA, TELEMARK,
STAVKA (1990, 1993, 2003, 2005). Inicjator i prezes telewizji TTV
(2011-2017). Jako II reżyser współpracował z: Andrzejem Wajdą, Feliksem Falkiem, Maciejem Wojtyszko. Jako producent współpracował
z: ARTE, ZDF, SDR, WDR, SVT, PLANET, HBO, TVP1, TVP2, POLSAT,
TVN. Laureat nagrody FELIX 1996 przyznawanej przez Europejską
Akademię Filmową za wkład w rozwój filmu dokumentalnego (wspólnie z Jerzym Śladkowskim).
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JAK ZACZYNAĆ? „SCENY OTWARCIA” W SCENARIUSZACH
FILMÓW FABULARNYCH I SERIALI
CZWARTEK, 5 marca | 11:00–15:00 | WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA
WARSZTATY, prowadzący: Przemysław Nowakowski

Istnieje pewne — ugruntowane doświadczeniem — przekonanie, że pierwsze siedem minut filmu determinuje wrażenia widzów przez większą część utworu. Sceny otwarcia — zwane również scenami ekspozycyjnymi — konstruują świat przedstawiony i prezentują bohatera. W idealnym scenariuszu zakodowana jest
w nich całość filmu, chociaż w sposób nieoczywisty i czytelny dla uważnego widza dopiero post factum.
Sceny otwarcia filmów i serialu różnią się też od siebie, bo wprowadzają do rzeczywistości rządzących się
nieco innymi prawami czasu i przestrzeni. W obu jednak przypadkach to, jak zaczynamy opowieść, jest
co najmniej tak ważne, jak to jak ją kończymy. Na tych warsztatach chcemy przyjrzeć się kilku wybranym
pomysłom na sceny otwarcia przedstawionym przez uczestników.
— Przemysław Nowakowski

PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI
Scenarzysta, dramatopisarz, reżyser. Ukończył studia na wydziale Historii Sztuki UW, kontynuował studia scenariuszowe i reżyserskie na UCLA w Los Angeles, Binger Film Institute
w Amsterdamie i w Szkole Andrzeja Wajdy. Scenarzysta filmów fabularnych: „Egoiści”
Mariusza Trelińskiego, „Ono” Małgorzaty Szumowskiej, „Katyń” Andrzeja Wajdy, „Boisko
Bezdomnych” Kasi Adamik, „Krew Boga” Bartosza Konopki i innych. Pisał scenariusze i realizował wiele programów, filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych, między innymi:
„Bez tajemnic” (sezon 1,2 i 3) i „Pakt” dla HBO. Sam również reżyseruje filmy krótkometrażowe między innymi „Na Kredyt”. Jest również autorem kilku wystawianych sztuk teatralnych w tym „Trzy kobiety wokół mojego łóżka”, „Twój, Twoja, Twoje”, „Hundebar”.
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J U RY

JURORZY KONKURSU NA KONCEPCJĘ SERIALU

ANNA KAZEJAK
Reżyserka filmowa i scenarzystka. Początkowo studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim
oraz Łódzkim, by w 2001 roku zacząć studia na PWSFTviT w Łodzi, na wydziale Reżyserii. Podczas
studiów zrealizowała krótkometrażowe filmy fabularne i dokumentalne, za które otrzymała kilkadziesiąt
nagród na festiwalach filmowych w kraju i za granicą. W 2005 roku wraz z dwójką przyjaciół ze studiów
(M. Migas i J. Komasa) debiutowała filmem fabularnym p.t. „Oda do radości”. Na swoim koncie ma
także indywidualny debiut fabularny — „Skrzydlate świnie”, który cieszył się dużą popularnością wśród
widzów oraz seriale telewizyjne, w tym polską wersję cenionego serialu HBO — In Treatment (pol. tyt.
„Bez tajemnic”). Jej ostatni film to koprodukcja polsko-duńska p.t. „Obietnica” (ang. „The Word”), której
światowa premiera miała miejsce na 64. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Członek
Europejskiej Akademii Filmowej oraz Gildii Reżyserów Polskich. Uczestniczka warsztatów scenariuszowych, m.in. pod kierunkiem Christophera Voglera oraz programów developmentowych (ScriptEast,
MFI). Kilkukrotna laureatka krajowych konkursów scenariuszowych (m.in. Script Pro 2013).

DANA ŁUKASIŃSKA
Scenarzystka seriali „Król”, „Żmijowisko”, „Diagnoza”, „Włatcy Móch”, „To nie koniec świata”, „Na dobre
i na złe”. Autorka sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych oraz dramaturżka teatralna. Autorka powieści („Oro”, „Piąta pora roku”), autorka scenariusza komiksu „Narko” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej).
Pasjonatka kryminalistyki, medycyny sądowej, antropologii sądowej, historii i filmu.

PAULINA RZĄŻEWSKA
W branży mediowej od ponad 20 lat. Obecnie związana z ATM Grupą S.A. Wcześniej pracowała m.in.
w Sony Pictures Television Networks jako Head of Programming Poland, A Company w Berlinie jako
Head of TV Program and Sales, a także przez wiele lat w Telewizji Polskiej, gdzie była m.in. kierowniczką
redakcji filmowej TVP1, producentką nadzorującą, redaktorką, reporterką i wydawcą. Na koncie ma też
doświadczenia w roli reżyserki i reżyserki castingu. Producentka popularnych i nagradzanych seriali,
m.in. pierwszych i kolejnych sezonów „Domu nad rozlewiskiem”, „Licencji na wychowanie”, „Ultravioletu” i „Znaków”. Ostatnio przejęła produkcję „Ojca Mateusza”. Prowadzi development kolejnych projektów i konsultuje scenariusze.
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JURORZY KONKURSU NA ETIUDĘ
MAGDALENA KAMIŃSKA
Producentka filmowa, wraz z Agatą Szymańską prowadzi firmę Balapolis. Produkuje filmy fabularne, koprodukcje międzynarodowe — większościowe i mniejszościowe, pracuje nad serialem. Uczestniczyła w wielu
warsztatach m.in. EAVE Producers 2017, jest finalistką programu Biennale College-Cinema 2015. Wyróżniona przez KIPA za odwagę twórczą na festiwalu OFF Camera za film „Baby Bump” w reżyserii Kuby Czekaja,
nagrodzona w kategorii Queer Lion Award na MFF w Wenecji. Wyprodukowany przez nią film „Wilkołak”
w reż. Adriana Panka powstał w koprodukcji polsko-niemiecko-holenderskiej i otrzymał nagrodę za reżyserię
i muzykę na FPFF w Gdyni oraz nagrody Jury ekumenicznego i Publiczności POFF Black Tallinn FF 2018.

MICHAŁ OLESZCZYK
Krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i tłumacz; wykładowca Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wielokrotny ekspert oceny scenariuszy w Polskim Instytucie Sztuki
Filmowej i w funduszach regionalnych (Łódź, Śląsk, Mazowsze, Podkarpacie); w latach 2013-2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego, Nagrody im. Krzysztofa Mętraka i Nagrody Onetu dla Bloga Roku; współpracuje z Filmoteką Narodową-Instytutem Audiowizualnym
(FINA), RogerEbert.com, Cineaste, Filmwebem. Prowadzi podcasty SpoilerMaster i Foreign Correspondents
(z Sebastianem Smolińskim). Opublikował pierwszą polską monografię twórczości Terence'a Daviesa ("Gorycz
wygnania"), a wraz z Kubą Mikurdą wydał wywiad-rzekę z Guyem Maddinem ("Kino wykolejone") oraz tomy poświęcone Terry'emu Gilliamowi i Braciom Quay. Członek FIPRESCI i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jako
programer i kurator organizował pokazy kina polskiego w Londynie, Dublinie i Nowym Jorku, a także napisał
eseje do brytyjskich edycji polskiego kina dla Second Run DVD.

KATARZYNA MALINOWSKA
Absolwentka Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła także studia podyplomowe w Laboratorium Reportażu UW. Od 1999 pracowała jako dziennikarka i redaktorka w magazynach kulturalnych
i lifestylowych, teatrze i telewizji. Przez 10 lat kierowniczka Redakcji Filmowej TVP Kultura odpowiedzialna za strategię filmową stacji. Dziś pracuje jako konsultantka scenariuszowa i producentka developmentu oraz ekspertka branży filmowej i selekcjonerka (Mazowiecki Fundusz Filmowy, stypendia artystyczne
Biura Kultury m.st. Warszawy, międzynarodowy program szkoleniowy DokIncubator). Współpracuje ze
Studiem Munka przy koordynacji programów „60 minut”, „30 minut” i „Pierwszy dokument”. Wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej i Dyrektorka Artystyczna tegorocznej edycji festiwalu Script Fiesta.
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ORGANIZATORZY

5 LAT KINA ELEKTRONIK!
Kino Elektronik to kultowe miejsce na mapie Warszawy,
w którym kultura, edukacja i sztuka filmowa prezentowane
są w sposób nowoczesny, interaktywny i przystępny.

Uroczyste otwarcie kina nastąpiło 30 maja 2015 roku. Zaproszeni goście
mogli zobaczyć po raz pierwszy w kinie film „Kobieta Samotna“, w reżyserii
Agnieszki Holland bez ingerencji cenzora. Inauguracja projektu Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej została połączona z obchodami 10-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Filmowej.

ORGANIZATORZY SCRIPT FIESTA 2020

DR MACIEJ ŚLESICKI / DYREKTOR FESTIWALU
Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Założyciel i Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Twórca
filmów „Trzy minuty. 21:37”, „Tato”, „Sara” i „Show” oraz serialu „13 Posterunek”. Ukończył Wydział
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Laureat Złotej Kaczki za rok 1995 oraz nagrody na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za reżyserię filmu „Tato” (1995). W 1997 roku otrzymał nagrodę
dystrybutorów za sukces frekwencyjny filmu „Sara”. Producent wielokrotnie nagradzanego filmu „Rezerwat”. Inicjator wielu akcji wspierających debiuty filmowe. Szef studia filmowego Paisa Films.

KATARZYNA MALINOWSKA / DYREKTOR ARTYSTYCZNA
Absolwentka Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła także studia podyplomowe
w Laboratorium Reportażu UW. Od 1999 pracowała jako dziennikarka i redaktorka w magazynach kulturalnych i lifestylowych, teatrze i telewizji. Przez 10 lat kierowniczka Redakcji Filmowej TVP Kultura
odpowiedzialna za strategię filmową stacji. Dziś pracuje jako konsultantka scenariuszowa i producentka
developmentu oraz ekspertka branży filmowej i selekcjonerka (Mazowiecki Fundusz Filmowy, stypendia artystyczne Biura Kultury m.st. Warszawy, międzynarodowy program szkoleniowy DokIncubator).
Współpracuje ze Studiem Munka przy koordynacji programów „60 minut”, „30 minut” i „Pierwszy dokument”. Wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej i Dyrektorka Artystyczna tegorocznej edycji
festiwalu Script Fiesta.

BARBARA PAWŁOWSKA / DORADCA PROGRAMOWY
Reporterka, dokumentalistka. Wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Uniwersytetu SWPS.
Przez ponad 30 lat związana z Telewizją Polską, realizowała reportaże i dokumenty a także przez ponad
10 lat, jako Kierownik Redakcji Filmu Dokumentalnego Programu 1 TVP, zamawiała i koprodukowała
filmy dokumentalne, które zdobyły wiele znaczących nagród na festiwalach w Polsce i na świecie. Jest
reżyserką między innymi filmu „Dasza” — nagroda główna jury w Kantonie czy serii dokumentalnej
„Przedszkolandia”, która była najlepiej oglądaną w historii telewizji serią dokumentalną. Uczestniczka
wielu pitchingów filmów dokumentalnych a także jurorka festiwali, między innymi na festiwalach „Człowiek w zagrożeniu” i PRIX ITALIA. Jest Doradcą Zarządu Warszawskiej Szkoły Filmowej, Przewodniczącą
Sekcji Szkół Filmowych w KIPA, członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ekspertem PISF.
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EWA MIERNOWSKA / PRODUCENTKA FESTIWALU
Producentka wykonawcza i kierowniczka produkcji filmowej i telewizyjnej. Absolwentka podyplomowych studiów w PWSFTviT w Łodzi na wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Pracowała przy pełnometrażowych i krótkometrażowych filmach fabularnych i dokumentalnych. Doświadczenie zdobywała
w domach produkcyjnych, gdzie realizowała filmy, seriale, programy dokumentalne, reality show i reklamy.

JUSTYNA BASIŃSKA / PRODUCENTKA FESTIWALU
Wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT w Łodzi. Producentka, kierowniczka produkcji, specjalistka w zakresie strategii komunikacji marketingowej.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z TVN, TVP, SHOWMAX, ABSTRA,
ORLEN, ORANGE, Polfą Tarchomin, GPW w Warszawie oraz Parlamentem Europejskim.

MARTA SZYMANOWSKA / KOORDYNATORKA FESTIWALU
Junior producent i koordynatorka wydarzeń branżowych. Współpracowała z firmą produkcyjną SHIPsBOY, kierowała realizacją produkcji filmów krótkometrażowych oraz video. Obecnie związana z łódzką
firmą produkcyjną Centrala Films. Absolwentka studiów MISH na UAM w Poznaniu, podczas których
studiowała prawo i filmoznawstwo. Od 2016 jest związana z festiwalem Short Waves Festival – początkowo zajmowała się koordynacją biura festiwalowego i wolontariuszy, obecnie współpracuje z festiwalem jako konsultantka programu branżowego. Selekcjonowała scenariusze zgłoszone na European
Short Pitch.
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KAROLINA SIENKIEWICZ / PR & MARKETING
Absolwentka Prawa na UAM w Poznaniu, gdzie studiowała też Romanistykę i Filmoznawstwo. Pracowała i brała udział zarówno jako uczestniczka, jak i wolontariuszka, przy wielu festiwalach filmowych
od Nowych Horyzontów, Camerimage, Transatlantyk po festiwale w Cannes, Sundance, Wenecji czy
Berlinie. Jako Specjalista ds. Promocji w Gutek Film zajmowała się pozyskiwaniem i obsługą patronatów
medialnych, nawiązywaniem współpracy oraz kontaktem z największym instytucjami mediowymi w Polsce, prowadzeniem kanałów social media, współtworzeniem strategii marketingowych. Obecnie filmowa
freelancerka. Oprócz promowania Script Fiesty, zajmuje się m.in. koordynowaniem działań promocyjnych w Wonder Studio i nowo powstałym Zygfryd Studio. Współpracuje z dystrybutorem Velvet Spoon.

DOROTA PISKOR / IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Reżyserka i scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej, współzałożycielka kolektywu
PSYCHOKINO zajmującego się realizacją teledysków fabularnych. Autorka ponad 30 klipów muzycznych m.in. dla takich artystów jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, BOKKA, Sorry Boys czy Mrozu.

MARLENA GABRYSZEWSKA / KIEROWNICZKA KINA ELEKTRONIK
Filmoznawczyni, polonistka, animatorka i managerka kultury. Przez 7 lat związana z Filmoteką Narodową
i stołecznym kinem Iluzjon, w którym była szefem programowym. Wieloletnia koordynatorka Festiwalu Święto
Niemego Kina. Od 2 lat jest managerką kina Elektronik na warszawskim Żoliborzu. Organizatorka wydarzeń
kulturalnych i edukacji dla dzieci. Współpracuje także z wieloma festiwalami filmowymi — Letnią Akademią
Filmową w Zwierzyńcu oraz Festiwalem Camerimage. Od 2019 Szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

EWA MARIA SZCZEPANOWSKA / DYREKTOR KREATYWNA WSF
Dyrektor kreatywna Warszawskiej Szkoły Filmowej. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Filmu i Telewizji. 18 lat w branży audiowizualnej, m.in.
w TVP S.A, TVN, firmach eventowych. Inicjatorka i koordynatorka wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
branży filmowej i gamingowej. Od 4 lat odpowiedzialna za PR i marketing WSF.
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MICHAŁ SIERSZAK / DZIAŁ FOTO/VIDEO
Operator obrazu, fotograf — absolwent łódzkiej filmówki. W Warszawskiej Szkole Filmowej pracuje jako
content designer, realizując materiały filmowe i fotografie. Prywatnie zapalony cyklista i miłośnik kawy.

VERONICA ANDERSSON / REŻYSERKA CZYTAŃ SCENARIUSZY
Reżyserka, scenarzystka i aktorka. Reżyserka wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach filmów "Wyzwolenie" i "Wiki". Studiowała reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz politologię, gender studies i antropologię społeczną na Wydziale Filozoficznym przy Linköpings Universitet
w Szwecji, a także Aktorstwo na Calle Flygare Teater Skola, w Sztokholmie, Szwecji. W 2019 premierę
miał jej film dokumentalny ”Fuck, It's Biology”.

MARTA SIKORSKA / KOORDYNATORKA ŚNIADANIA LITERACKO-FILMOWEGO
Studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i scenariopisarstwo w Collegium Civitas
w Warszawie. W latach 2010–2018 pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, gdzie odpowiadała m.in. za przygotowywanie tekstów na stronę internetową, relacje z wydarzeń i planów filmowych.
Współtwórczyni DOCS TO GO! realizowanego z Krakowskim Festiwalem Filmowym. W latach 2015–2018
współredaktorka wydawanych przez PISF katalogów Polish Films/Polskie filmy. Od 2012 r. współorganizatorka akcji Warszawa Czyta i współzałożycielka Mokotowskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Współautorka amatorskiego dokumentu „Skowronki ciszy” (2003) Macieja Rostka o ludziach głuchoniemych.
Publikowała m.in. na portalach Onet.pl, Stopklatka.pl oraz w magazynie „Czas Kultury” i tygodniku „Przekrój”. Jurorka konkursu Filmwebu „Powiększenie” przeznaczonego dla młodych krytyków filmowych.
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BŁAŻEJ HRAPKOWICZ

KATARZYNA BOROWIECKA
Dziennikarka (głównie) filmowa. Od jedenastu lat w radiowej
Trójce. Nawigator(ka) w plebiscycie Mediatory 2018 — nagrodzona za autorską audycję ABC popkultury. Dla Trójki rozmawiała z Ellen Page, Antonio Banderasem i Orhanem Pamukiem.
Dla Aktualności Filmowych w Canal+ — z Sally Potter, Mike’m
Leigh, Terrym Gilliamem i Romanem Polańskim. Między innymi oczywiście. W chwilach wolnych od pracy chodzi do kina.
W chwilach wolnych od kina — czyta komiksy.
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Prezenter telewizyjny i radiowy, krytyk filmowy, konferansjer. Gospodarz programu “Kino Mówi” w Ale kino+. Prowadzi audycję
“Hrapkowidz” w radiowej Czwórce. Dyrektor programowy festiwalu CINEMAFORUM w Warszawie. Współpracuje ze stacją Canal+ i wieloma festiwalami filmowymi. Publikował m.in. w “Kinie”,
“dwutygodnik.com” i “filmweb.pl”. Współautor książek poświęconych twórczości Terry’ego Gilliama, Davida Cronenberga, Davida
Lyncha i Kazimierza Kutza, a także anglojęzycznej publikacji dotyczącej kina Europy Środkowo-Wschodniej (“Eastern Promises”).
Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) i Koła Piśmiennictwa
Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Laureat Grand
Prix Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Pięciokrotnie nominowany
do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

MICHAŁ OLESZCZYK
Krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i tłumacz; wykładowca Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Wielokrotny ekspert oceny scenariuszy w PISF i w funduszach
regionalnych (Łódź, Śląsk, Mazowsze, Podkarpacie); w latach
2013-2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureat Nagrody PISF, Nagrody im. Jana
Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego, Nagrody im. Krzysztofa Mętraka i Nagrody Onetu
dla Bloga Roku; współpracuje z Filmoteką Narodową-Instytutem Audiowizualnym (FINA), RogerEbert.com, „Cineaste”, Filmwebem. Prowadzi podcasty „SpoilerMaster” i „Foreign Correspondents” (z Sebastianem Smolińskim). Opublikował pierwszą
polską monografię twórczości Terence’a Daviesa („Gorycz wygnania”), a wraz z Kubą Mikurdą wydał wywiad-rzekę z Guyem
Maddinem oraz tomy poświęcone Terry’emu Gilliamowi i Braciom Quay. Wraz z Kubą Mikurdą i Kamilą Kuc zredagował tom
„Boro, L’Isle d’Amour: The Films of Walerian Borowczyk” dla
Berghahn Books. Członek FIPRESCI i Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

KAJA KLIMEK
Na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowuje pracę doktorską
na temat zjawiska remiksu w kulturze popularnej. Tłumaczy
filmy, czasem pisze o nich (kiedyś dla Filmu, Dwutygodnika,
Filmwebu i innych) i nieustannie o nich dyskutuje — również
z dzieciakami w ramach programów edukacji filmowej NHEF,
PISF i Filmoteki Szkolnej. Prowadzi Akademię Filmu Dokumentalnego Against Gravity oraz zajęcia na UW poświęcone filmowi i kulturze remiksu. Na Festiwalu Short Waves w Poznaniu zajmuje się polskim krótkim metrażem. Prowadziła Weekendowy
Magazyn Filmowy w TVP, a obecnie prowadzi Hashtag Warsztat — YouTube’owego vlog poświęcony popkulturze i filmom.

77

78

KATALOG
SCENARZYSTEK
I SCENARZYSTÓW

PIOTR
ADAMSKI

LUKAS
AIMÓ

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTA

  adamskiego@gmail.com

  lucasaimo@gmail.com

  +48 512 903 295

  +48 517 529 794

  https://vimeo.com/354499959

Artysta wizualny, reżyser i scenarzysta filmowy. Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Szkoły Wajdy. W 2016 roku Adamski
debiutuje krótkometrażowym filmem „Otwarcie” ze Zbigniewem Liberą w roli głównej. Ascetyczny w formie obraz łączy eksperymentalny
charakter sztuki wideo z klasyczną dramaturgią filmową. W 2019 roku
powstaje „Eastern”, jego pełnometrażowy debiut. Już po pierwszych
pokazach film zostaje okrzyknięty przez krytyków jednym z najbardziej oryginalnych rodzimych filmów ostatnich lat.

Started by selling my original comics in Elementary School. In High
School I produced radio programs and acted in theatre. Studied film
at the National University of Cordoba in Argentina and Sapir College
in Israel. I’ve written, directed and photographed short films, video
clips and commercials. I’m finishing production for my first feature
as a cinematographer and working on two scripts, one set in Israel,
based on writings by Josephus. The second, set in Warsaw, it’s about
humans and nature.

AMADEUSZ
ANDRZEJEWSKI

DAWID
ANIOŁA

REŻYSER

SCENARZYSTA
  dawid.aniola@gmail.com

  andrzejewski.amadeusz@gmail.com
  +48 693 727 068
  youtube.com/c/AmadeuszAndrzejewski

Absolwent Montażu Filmowego na PWSFTViT, na co dzień pracuje
w zawodzie oraz jako samodzielny realizator filmowy.
Po godzinach tworzy kino niezależne, głównie jako reżyser i montażysta. Obecnie jest na etapie poszukiwań scenariusza na debiut
pełnometrażowy. Preferowane gatunki — wszystko co nie jest przysłowiowym „smutnym filmem o smutnych ludziach” i nie wymaga
monstrualnego budżetu.

80

  +48 692 986 327
  linkedin.com/in/dawid-anio%C5%82a-609208159/

Absolwent filmoznawstwa UAM. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu na scenariusz krótkiej komedii. Jego anglojęzyczny scenariusz pełnometrażowy pod tytułem „Flow” zdobył w 2019 roku wyróżnienia
na wielu międzynarodowych konkursach scenariuszowych, m.in. na
Cannes Screenplay Contest, Hollywood Screenplay Contest, Emerging Screenwriters Screenplay Competition. Nie jest mu obcy żaden
gatunek ani forma (serial, teledysk, skecz, spot, Digital Short).

AGA
BŁASZCZAK

DR MAJA
BACZYŃSKA

REŻYSERKA

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  asblaszczak@gmail.com
+48 507 430 871
  www.yesidocreatively.com

Reżyser lalkowy, wizualny i filmowy. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filii we Wrocławiu. Studiowała na Rose Bruford
College of Theatre and Performance w Londynie. Obecnie rozwija
swój debiut — film dla młodego widza na kursie Studio Prób w Wajda
School. W sierpniu 2019 była asystentką reżysera przy „Peter and the
Wolf” londyńskiego Blind Summit Theatre. Wyreżyserowała ponad 20
niezależnych filmów krótkometrażowych oraz spektakli teatralnych,
nagrodzonych na kilkunastu festiwalach.

  mudo.musicdoc@gmail.com
  +48 603 05 39 35
f acebook.com/Maya-Baczynska
-392125304728982/?modal=
admin_todo_tour
facebook.com/MudoMusicDocumentaries/

Muzyk, reżyser, scenarzystka i autorka tekstów. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Filmu i Telewizji
(reżyseria, scenariopisarstwo), Laboratorium Reportażu UW i Wajda
School. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Stypendystka
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (stypendium scenariuszowe).
Zastępca redaktor naczelnej w magazynie Presto. Muzyka Film Sztuka, redaktor naczelna Presto filmowego. Założycielka grupy filmowej
MUDO Music Documentaries.

ARKADY
BARSZCZ

HANNA
BAUTA-JANKOWIAK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  arkadybarszcz@wp.pl
+48 886 522 523
  www.arkadybarszcz.blogspot.com

Rocznik ’87. Ukończył studia filozoficzne na UŚ. Współorganizator
i członek Jury I Wodzisławskiego Konkursu na Recenzję Filmową.
Twórca filmu INNY — wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Niezależnych PUBLICYSTYKA 2017. Scenarzysta filmów:
AKACJE oraz KOBIETA ROKU. Kinooperator w studyjnym Kino Pegaz. Zainteresowany współpracą przy projektach krótkometrażowych. Aktualnie pracuje nad wydaniem e-booka ze zbiorem scenariuszy filmowych.

  kontakt@habaja.pl
+48 508 284 680
  Habaja.pl

Ukończyła: Filologię Polską i Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytcie
im. A. Mickiewicza oraz podyplomowe studia w zakresie Produkcji Filmowej. Pisze scenariusze, reżyseruje filmy dokumentalne oraz krótkie
metraże. Chętnie angażuje się w kampanie społeczne i nieoczywiste
projekty filmowe. Prowadzi firmę produkcyjną "Habaja film".
Łapanie ulotnych chwil i momentów, tworzenie lub towarzyszenie bohaterom w ich życiu to największe wyzwanie.
Tworzy zgodnie z zasadą „Tell the story right”.
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ZBIGNIEW
BIEGAJ

GRZEGORZ
BIELSKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA

  zbieg18@wp.pl
+48 503 544 016

  grzesiekbielski812@interia.eu
+48 692 637 793
WWW

Jestem z wykształcenia polonistą. Piszę opowiadania i inscenizacje
teatralne dla młodzieży. Interesują mnie filmy historyczne oraz przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Scenarzysta, student I roku filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor scenariuszy do filmów i seriali. Uwielbia
filmy, spacery, sok pomarańczowy i lody miętowe. Lubi odkrywać
i zdobywać wiedzę. Jest ambitnym marzycielem, dla którego nie ma
rzeczy niemożliwych.

KATARZYNA
BOGUCKA

BETINA
BOŻEK

SCENARZYSTKA / KONSULTANTKA
SCENARIUSZOWA

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  katarzyna.bogucka314@gmail.com
+48 604 677 048

  betina.bozek@op.pl
+48 500 263 157
  vimeo.com/betinabozekanimations

Absolwentka PWSFTViT na kierunku realizacji i reżyserii TV, scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej, oligofrenopedagogiki.
Certyfikowana konsultantka scenariuszowa, trenerka Stylów Myślenia
FRIS®. Reżyserka teatralna i dokumentalistka. Stypendystka MKiDN
w dziedzinie teatru. Autorka sztuk teatralnych, bajek dla dzieci i dorosłych, teatrów TV, słuchowisk, piosenek, wierszy i czekających na
realizacje fabuł.
Moje motto na najbliższy czas „Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną”.
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Urodzona w 1993 r. w Krakowie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Laureatka konkursów międzynarodowych(Festiwal Message to Man, Short Waves Festiwal, Krakowski
Festiwal Filmowy) i stypendiów (Sapere Auso, Stypendium Twórcze
Miasta Krakowa). Zajmuje się ilustracją i filmem animowanym. Zrealizowała dotychczas sześć autorskich filmów animowanych. Mieszka
i pracuje w Krakowie.

PIOTR
BULAK

MARTYNA
BUTRYM

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  piotr.bulak@wp.pl
+48 503 960 151

  mjj.butrym@gmail.com
+48 601 164 604

  fb.com/pbulak

Dramatopisarz, scenarzysta, dziennikarz, script doctor, infobroker, wykładowca.

Absolwentka Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej, mgr filozofii i polonistyki (UW). Autorka scenariuszy seriali („Co leci w sieci” TVP, „Oko
za oko” TV4), filmów krótkometrażowych i pełnego metrażu („Księżyc
w lustrze”). Przez wiele lat związana z mediami publicznymi — jako
wydawca i dziennikarz w TVP Kultura, a także jako wydawca w programie 2. Polskiego Radia. Najlepiej czuje się w realizmie magicznym,
historiach i światach alternatywnych, a także w absurdzie i ironii. Scenariusze pisze dla widzów.

MALWINA
CHOJNACKA

MARTA
CHYŁA-JANICKA

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  anabelx@interia.pl
+48 505 165 574

  marta.chyla@gmail.com
+48 793 640 413
  martachyla.pl

Pisarka, scenarzystka, dramatopisarka. Absolwentka teatrologii i kursu scenariopisarstwa. Autorka powieści „Syndrom starszej siostry”
oraz trylogii „Karma”. W 2018 roku jej dramat „Upał” otrzymał wyróżnienie w konkursie Teatroteki i Wytwórni Filmów Fabularnych z okazji
100 lecia ZAiKS. Współpracuje z Teatrem Podaj Dalej. Autorka scenariusza do filmu „Przestrach” w reżyserii Joanny Szymańskiej WSF.
Pisze także scenariusze do produkcji telewizyjnych. Mieszka w Warszawie.

Obecnie pracuję nad średniometrażowym filmem animowanym „She
cat him”, będącym moim debiutem scenariuszowym i reżyserskim.
Można go zaklasyfikować jako dramedy. Pracuję jako scriptdoctor.
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MARCIN
CIASTOŃ

PAULINA
CZAPLICKA

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  marcinciaston@gmail.com
  +48 606 379 751

Trzykrotny finalista Script Pro. Zwycięzca Nagrody Głównej („Hiacynt”) oraz Drugiej Nagrody Script Wars („Detektyw Bruno”, wraz
z Ewą Rozenbajgier). Autor koncepcji serii dokumentalnej „Komiks
- Superbohater PRL” (Canal+). Pracuje również jako scenarzysta
serialowy. Jego doświadczenie obejmuje projekty tworzone w języku angielskim, m.in: serial historyczny „1989” oraz film fabularny
w oparciu o treatment współautora Martina Rehbocka „The Mule With
Three Legs”, nagrodzony Baumi Development Award.

+48 793 063 513

Scenarzystka, copywriterka, marketingowiec. Ukończyłam liczne warsztaty oraz kursy scenariopisarstwa (Bahama Films i StoryLab Pro) oraz
kurs pisania seriali premium (StoryLab Pro).
Dramat, absurd i komedia to coś co lubię. Najlepiej 3 w 1. Bohater czy
historia? Dla mnie to bohater i jego świat wewnętrzny są punktem
wyjścia i inspiracją do budowy historii. Piszę scenariusze reklamowe,
krótkometrażowe oraz scripted docu do TV. Chętnie współtworzyłabym ciekawy serial.

ŁUKASZ CZARNECKI-PACYŃSKI

AGNIESZKA
DĄBROWSKA

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  lukasz_cp@o2.pl
+48 730 444 231

Dziennikarz, scenarzysta, copywriter, coach i podróżnik — to doświadczenie zawodowe oraz życiowe przekłada m.in. także na różne
projekty filmowe. Napisał już kilka skryptów — wszystkie w kooperacji
z fajnymi ludźmi — z czego zrealizowano dotąd komedię filozoficzną
„Taxi A” w reż. współautora scenariusza Marcina Korneluka. Kolejne
projekty – niektóre już gotowe do realizacji, oscylują wokół podobnej tematyki, nie unikając przy tym szeroko rozumianych odniesień
historiozoficznych.
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  paulina.czaplicka@wp.pl

  agnieszka@2to2.pl
+48 602 599 699

Wielokrotna laureatka konkursów scenariuszowych (Script Wars, Trzy
Korony), finalistka Script Pro, stypendystka PISF, autorka scenariusza
projektu wybranego do programu "30 minut" Studia Munka, autorka
jednej wydanej książki i nagradzanego scenariusza napisanego na jej
podstawie oraz jednej wystawianej sztuki, a także wielu zrealizowanych spotów reklamowych. Absolwentka polonistyki i psychologii UJ
z doświadczeniem zawodowym socjoterapeutki, reporterki radiowej
i nauczycielki.

MAGDALENA
DOLATA

PAWEŁ
FRĄCKIEWICZ

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTA

  magdalena.dolata@upcpoczta.pl
+48 504 920 866

Absolwentka Polonistyki UW oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie na specjalności reżyserskiej i scenariopisarskiej. Współpracowała ze Studiem Miniatur Filmowych jako scenarzysta i script doctor
oraz ze Studiem Filmograf jako scenarzysta i konsultant dramaturgiczny. Dwukrotna finalistka konkursu Script Fiesta na koncepcję serialu
telewizyjnego (2018 i 2019). Pisze thrillery, kryminały i czarne komedie. Aktualnie pracuje nad scenariuszem pełnometrażowym będącym
wariacją na temat „Makbeta”.

  pawel.frackiewicz82@wp.pl
+48 608 363 871

Rocznik 1982. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze, AT w Waszawie. Studiował też na Akademii Filmu i Telewizji. Pracuje jako operator, montażysta i animator. Aktor i reżyser w Teatrze Kontrapunkt.
W 2016 r. wyreżyserował w nim „Emigrantów” Sławomira Mrożka,
a w 2019 r., „Antygonę w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego. Autor
sztuki teatralnej „Trzeba pogadać” i animacji „Klejnot gór”. Pracuje nad
kolejnymi projektami reżyserskimi i scenariuszowymi. Poszukuje materiału na reżyserski debiut filmowy.

MONIKA
FRANCZAK

PAWEŁ
FURMAN

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTA

  mon.franczak@gmail.com
+48 504 138 307

  pwjfurman@gamil.com
+48 607 237 623

  www.scriptdoctor.pl

Scenarzystka i konsultantka scenariuszowa. Współpracuję z reżyserami, scenarzystami i producentami w Polsce i za granicą (Platige Image
Alvernia Studios, Endemol Shine, Film.UA Group — Ukraina). Piszę
i konsultuję scenariusze seriali telewizyjnych, filmów fabularnych,
dokumentalnych i animowanych. Prowadzę warsztaty storytellingowe i pitchingowe (z B2B Doc — Baltic to Black Sea Documentary
Network, Odesa International Film Festival, Terrarium — Lviv/Kyiv,
Cinemalab AoVA Kharkiv).

Scenarzysta seriali scripted docu i filmów krótkometrażowych, stypendysta Narodowego Centrum Kultury (z konkursu na pomysł filmu
historycznego), finalista „Bierzcie i kręćcie” 2013 r. Level designer
i story designer gier komputerowych. W swojej teczce z pomysłami
ma koncepcje seriali paradokumentalnych, seriali i filmów fabularnych: komediowych, kryminalnych, science fiction i fantasy oraz filmów dla młodego widza, które chętnie zrealizuje we współpracy z
zainteresowanym producentem.
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MAREK
GŁUSZCZAK

HELENA
GANJALYAN

REŻYSER

SCENARZYSTKA

  marek.sf.gluszczak@gmail.com
+48 604 325 873
  https://vimeo.com/user18439866

Absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej i Przedszkola Filmowego
w Szkole Wajdy. Poza reżyserią realizuje nagrania dubbingowe i lektorskie, a hobbystycznie zajmuje się improwizacją teatralno-kabaretową.
Uwielbia gry komputerowe (szczególnie „Wiedźmina” i horrory). Interesuje się antropologią kulturową. Jego ulubionym reżyserem jest
Edgar Wright, który inspiruje go swoją lekkością w opowiadaniu historii. Chce realizować filmy gatunkowe (zwłaszcza komedie), lecz
poruszające ważne tematy.

+48 505 448 482
  helenaganjalyan.com

Z wykształcenia aktorka i choreografka. Absolwentka Akademii Sztuk
Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
Umiem być tworzywem, chociaż równie mocno lubię tworzyć. Łączę
w swojej pracy bycie zarówno po jednej jak i drugiej stronie kamery
czy sceny. Aktualnie, wraz z Bartoszem Szpakiem, rozwijam autorskie
scenariusze filmów: „Bari Gisher” oraz „Happy Death Day”.

JAROSŁAW
MAREK GOPEK

BRUNON
HAWRYLUK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA / REŻYSER

jaroslawgopek@gmail.com
+48 509 607 172
www.tsomovie.com

Scenarzysta samouk. Rocznik 1984. Magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, na co dzień realizator projektów unijnych i spec.
ds. ochrony środowiska. Uczestnik Warsaw Next 2017-18 oraz ScripFiesty 2018-19. Entuzjasta świata Słowian i Wikingów, mistycyzmu,
szóstego zmysłu, fantasy i sci-fi. Twórca świata „Symetrii”, w którym
mistyczne moce powracają do naszego świata. Nawiążę współpracę
umożliwiającą doskonalenie warsztatu.
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  helena.ganjalyan@gmail.com

brunon.hawryluk@gmail.com
+48 515 926 203
https://brunonhawryluk.pl/

Uczyłem się reżyserii filmowej na studium w Akademii Multi Art. Studiowałem filmoznawstwo w WSF. Skończyłem warsztaty scenariopisarskie w Bahama Films u Wiktora Piątkowskiego. Jestem autorem
scenariuszy filmowych (w tym: fanowskiego filmu o Wiedźminie Pół
Wieku Poezji Później), scenarzystą seriali telewizyjnych (m.in. Wojenne dziewczyny) oraz sztuk teatralnych. Reżyserem i producentem
klipów i filmów krótkometrażowych.

TOMASZ
JANCZAR

PAWEŁ
JÓŹWIAK-RODAN

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTA

  tomaszjanczar@gmail.com

  pjrodan@gmail.com

+48 509 193 497

+48 600 787 466

  www.janczarproductions.com

Absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Łódzkiej
Szkole Filmowej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Akcelerator dla młodych przedsiębiorców sektora audiowizualnego w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Wyprodukował serię fabularyzowanych dokumentów
historycznych „Powstanie Wielkopolskie”. Jako reżyser i scenarzysta
zadebiutował krótkometrażowym filmem „Echo”.

  www.pjrodan.unsin.pl
www.notatnikrezysera.pl

Studiował reżyserię na WRiTv w Katowicach. Obecnie kończy doktorat w Łódzkiej Szkole Filmowej. Zdobywca wielu nagród. Twórca filmu „Mama Tata, Bóg i Szatan”. Wyreżyserował 30-min. film fabularny
OSIEM9 oraz pierwszy w Polsce film crowdsourcingowy MOJE 89
POKOLENIE z materiałów od internautów. Tak jak bohater ostatniego
filmu PIELGRZYM jest poszukiwaczem nowych wyzwań! Wszedł w temat Wirtualnej Rzeczywistości i realizuje filmy i gry VR.

MICHAŁ
KACZOR

DOROTA
KAMIŃSKA

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  michal.l.kaczor@gmail.com
  www.kaczorkreuje.pl

  d.kaminska@netq.com.pl
+48 505 121 102
  linkedin.com/in/dorota-kami%C5%84ska-815a642a

Początkujący scenarzysta z apetytem na więcej. Na co dzień copywriter i PR-owiec. Robi to, co lubi, a jego klienci lubią to, co robi. Najlepiej czuje się w komedii, czasem uderza też w poważniejsze tony.
Specjalista od konkursów — finalista Script Fiesty 2015, „Adwokata
w roli głównej” (2013), uczestnik II etapu NOS TVP (2016). Z kilkoma
projektami w .docx i mnóstwem pomysłów w głowie poleca się do
współpracy.

Scenarzystka z pasją. Uwielbia tworzyć historie z humorem. Przyprawia całość odrobiną ironii i litrami dystansu do otaczającej nas
rzeczywistości. W relacji z producentem konkretna i zdecydowana.
Efekt? Sprzedane scenariusze filmów i programów TV. Zapraszam do
współpracy. PS. Komiksy to moje nowe hobby.
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PRZEMYSŁAW
KANIA

PRZEMYSŁAW
KAPELA

REŻYSER

SCENARZYSTA

kemerzp@gmail.com

noprzemek@tlen.pl

+48 517 200 887

21-letni student filologii polskiej UW i reżyser filmów dokumentalnych.
Nagrodzony na kilku festiwalach i konkursach filmowych, m.in. I wyróżnieniem w konkursie Młodzi dla Historii w ramach IX Festiwalu
Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci — Gdynia 2017 za film
,,STEN. Historia Pukantego’’ (2017) oraz Honorową Odznaką Sybiraka za film ,,ABY BYĆ’’ (2016). Obecnie pracuje nad dokumentem
poświęconym problemowi współczesnego weltschmerzu – pod roboczym tytułem ,,Bezsenność’’.

Tak bardzo kocha kino, że ukończył filmoznawstwo i został scenarzystą (m.in. komedia "Ulotkarze", film sensacyjny "Nie płacz, kiedy
odjadę"). Słysząc długi, nudny dialog, jak np. w SPECTRE, wymyśla
własny: Bond telefonuje późno w nocy do Moneypenny: „— Am I interrupting? — Not particularly. — I heard some male voice. Snoring.
– I don’t even know his name. — Mission? — Life”. Na koncie wyróżnienia i nawet praca w zawodzie.

ANKA
KASPERSKA

IGOR
KAWECKI

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

SCENARZYSTA / REŻYSER

ankasperska@gmail.com
+48 502 437 606

mail@igorkawecki.com
+48 575 737 618
www.igorkawecki.com

Absolwentka wydziału Sztuki Mediów na warszawskiej ASP i Międzyuczelnianej Specjalizacji Multimedialnej na UMFC. Ukończyła Studio
Prób, program reżyserii w Szkole Wajdy. Studiowała Komunikację
Wizualną na Universitat der Künste w Berlinie. Laureatka nagrody
Panavision w konkursie Papaya Young Directors 2017. Absolwentka
II edycji Atelier Scenariuszowego. Stypendystka Ministra Edukacji
oraz miasta st. Warszawy. Autorka filmów dokumentalnych i etiud fabularnych oraz instalacji dźwiękowych.
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Igor Kawecki urodził się 1992 r. w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki.
Zajmuje się filmem dokumentalnym i fabularnym oraz fotografią. Brał
udział między innymi w 58. i 59. Krakowskim Festiwalu Filmowym,
41. Festiwalu Cinanima w Espinho w Portugalii oraz 19. MFF Nowe
Horyzonty we Wrocławiu.

TOMASZ
KLIMALA

BARTŁOMIEJ
KONARSKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA

  info@tomaszklimala.pl

  bartekkonarsky@gmail.com

+48 604 178 850

Scenarzysta, reżyser, script doctor. Scenarzysta filmu „365 Dni”
i współscenarzysta „Furiozy”. Scenarzysta serialu „W rytmie serca”.
Laureat konkursu MKiDN na scenariusz historyczny, konkursu TVP
„Trzy Korony” (przew. jury J. Stuhr); finalista konkursu „Przypadek”
(przew. jury K. Zanussi). Absolwent filmoznawstwa oraz Krakowskiej
Szkoły Scenariuszowej, członek Koła Scenarzystów SFP i Gildii Scenarzystów. Współpracował m.in. z firmami Artrama, ATM, Endemol,
Techland, Pink Crow, Outset Films.

Członek Gildii Scenarzystów Polskich. Zwycięzca konkursów ScriptFiesta 2014 (najlepszy pilot serialu) oraz ScriptPro 2017 (najlepszy
scenariusz pełnometrażowy). Nominowany do nagrody ScripTeast im.
Krzysztofa Kieślowskiego 2018 dla najlepszego scenariusza z Europy
Wschodniej. Uczestnik Atelier Scenariuszowego 2019/20. Współorganizator Niezobowiązujących Spotkań Scenariuszowych (informacje
o spotkaniach na facebookowej stronie grupy).

KLAUDIA
KORNACKA

MARTA
KOSZOWY

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

SCENARZYSTKA

  kornackaklaudia@gmail.com
+48 533 093 158

Urodzona jakiś czas temu, skończyła jakieś tam studia. Lubi absurd pod
każdą postacią - na języku i na oku, na uchu też. Lubi robić kino, które
bawi się formą, językiem, kolorem i dźwiękiem. Nie lubi dramatów obyczajowych (robić). Pracuje teraz nad krótkim filmem o ludziach, którzy
na nic nie mają czasu, bo ciągle liczą czas pt. „Lepszy świat”. Szuka
miłości, ale z braku laku przygarnie współscenarzyst(k)ę albo pieniądze
na kolejny film.

  marta.koszowy@gmail.com
+48 600 373 199

Dr nauk humanistycznych, absolwentka reżyserii w WSF, Akademii
Filmu Historycznego OBnT, warsztatów NH oraz kursów storylab.pro.
Edukatorka filmowa, prelegentka i dyrektorka artystyczna festiwali
dla młodzieży. Naukowe zainteresowanie historią wielkich konfliktów
przekłada na scenariuszowy research. Fascynują ją postaci artystów,
w tym szczególnie fotografów i ich uwikłania w procesy historyczne
a także opowieści wysnute ze zdjęć. Dla równowagi pisze oparte na
socjologicznych obserwacjach dramedy.
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MARIKA
KRAJNIEWSKA

JACEK
KRAMARSKI

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTA

marikakrajniewska@gmail.com

picudogg@gazeta.pl

+48 509 232 539

+48 662462579

Pisarka, scenarzystka, ukończyła scenariopisarstwo w Warszawskiej
Szkole Filmowej. Reżyserka krótkometrażowego filmu „Głód”. Pisała scenariusze telewizyjne do seriali i programów reality show. Jest
autorką powieści, m. in. trylogii o zwariowanych staruszkach. Śmiało
można powiedzieć, że są to polskie Franky i Grace. Powieści „Białe noce” czy „Schronisko” były nominowane do nagrody literackiej
Europy Środkowej i Wschodniej „Angelus”. Prowadzi wydawnictwo
„Papierowy Motyl”.

Scenarzysta z doświadczeniem w krótkich metrażach i dokumentach.
Z sukcesem bierze udział w konkursach na pełnometrażowe fabuły
oraz seriale (C.S.T. Polsat i TVN Discovery Talents). Wierzy w kino gatunkowe. Potrafi napisać dramat, komedię, komediodramat, kryminał,
sensację, thriller, sci-fi, film grozy, biograficzny, muzyczny, obyczaj,
satyrę, dokument i dokumentalizowany oraz serial premium. Nie pisze
komedii romantycznych, dramatów psychologicznych oraz formatów
docu.

ŁUKASZ
KRZEMIŃSKI

MICHAŁ
KRZYWICKI

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTA

lukaszradoslawkrzeminski@gmail.com
+48 606910514

krivecreator@gmail.com
+48 795 994 189
www.instagram.com/igloblasur/

Scenarzysta, reżyser, aktor. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych
w Krakowie, certyfikowany konsultant scenariuszowy StoryLab.pro
oraz student Warszawskiej Szkoły Filmowej. Od 2015 roku współpracuje jako scenarzysta z ATM Grupa. Autor scenariuszy do ponad stu
trzydziestu odcinków popularnego serialu telewizyjnego oraz kilkudziesięciu kryminalnych programów dokumentalnych. Producent i reżyser kilku etiud filmowych. Zróbmy razem film lub serial.
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Absolwent wydziału aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej. Swoją karierę scenopisarską rozpoczął wraz ze scenariuszem do filmu „Diversion End” (2016) napisanym wspólnie z Johnem Cabrerą. Kolejny
projekt „Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę”. napisany wspólnie z Dagmarą Brodziak i finansowany przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej ma zaplanowaną premierę na koniec 2020 roku. Jego
scenariusze opierają się głównie o tworzenie światów alternatywnych
i sci-fi.

KAMIL
KWIECIŃSKI

KAROL
LEMAŃSKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA

kamil@kwiecinski.one

karol.lemanski@wp.pl

+48 791 477 070
www.kwiecinski.one

Piszę dla filmu i teatru od najmłodszych lat. Udało mi się dwa lata
z rzędu wygrać Festiwal Teatralny w Kochanowskim wystawiając oryginalne przedstawienia. Skończyłem studia filmowe na Westminster
Film School w Londynie z rozszerzeniem scenariopisarstwa i reżyserii. Wyprodukowałem tam reklamę, która wygrała 2 główne nagrody
na konkursie KODAKa. Dwa tygodnie po powrocie do Polski zacząłem
współpracę ze Story Production. Napisałem dwa wyemitowane odcinki
serialu Mały Grand Hotel dla Canal+.

Laureat konkursu ZAiKS-u i WFDF-u na scenariusz teatru telewizji. Nagrodzony scenariusz jego autorstwa pt. „O człowieku, który siedział
tyłem” został zekranizowany przez WFDiF w ramach cyklu Teatroteki
(reż. Maciej Wiktor). Autor scenariusza shorta „Fishy Wish” (reż. Przemysław Stański), który zdobył główną nagrodę w konkursie MyRodeReel.
Jego wzorcami i fascynacjami filmowymi są „Breaking Bad” i „Black
Mirror”. Obecnie pisze scenariusz pełnometrażowego i mikrobudżetowego filmu science fiction.

JACEK
LUBIŃSKI

MAŁGORZATA
MADEJEK

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTKA

jl20@interia.pl

Malgorzata_Madejek@wp.pl

+48 668 050 052

+48 577 770 194

Jako scenarzysta piszę, gdy płacicie. Jako reżyser szukam producentów
chętnych na krótkie, niezobowiązujące formy oraz pełnometrażowe
projekty. Piszę też o kinie.

Pisarka, poetka, dramaturg. Mieszkam w Chełmie, rocznik 1977. Ekonomistka. Scenarzystka od niedawna, lecz: Pełny metraż familijny z PSAMI I BOBASAMI jako film drogi. II części komediodramatu małżeńsko
rodzinnego SKORUPA z wątkiem mafii. Na ich podstawie SERIAL II
sezony; procesy, prawnicy, dola itp. Przygotowany Film historyczny
o naszej generał Emilii z powstania. Historyczny pełny metraż oraz serial o bohaterze narodowym, który walczył w powstaniu i w USA.
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MARTA
MICHALAK

PATRYCJA
MNICH (NOWAK)

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTKA

  marta.michalak.waw@gmail.com

  marta.michalak.waw@gmail.com

  +48 792 701 505

  patrycjamnich.com

Scenarzystka, autorka dialogów do serialu codziennego, tłumaczka.
Ukończyła filologię angielską, Krakowską Szkołę Scenariuszową oraz
kursy pisania prozy i scenariopisarstwa. Absolwentka pierwszej edycji
Atelier Scenariuszowego, w ramach którego rozwijała projekt horroru.
Za debiutancki scenariusz wyróżniona w konkursie na etiudę na festiwalu Script Fiesta 2017. Wyznawczyni solidnego warsztatu i ciężkiej
pracy.

Pisze scenariusze filmowe, telewizyjne, prozę dla dorosłych i dzieci, teksty teatralne, eseje. Jako scenarzystka od kilkunastu lat stale
współpracuje z telewizją. Finalistka Konkursu Scenariuszowego
Script Pro 2018 za scenariusz do filmu o Kalinie Jędrusik „Jesienna Dziewczyna” (aktualnie w postprodukcji, producent: Re Studio).
Współautorka scenariusza do filmu fabularnego „Nad życie“ o historii
siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej (ITI).

EMILIA MONIUSZKOKWIECIŃSKA

KLAUDIA
MORAWA

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTKA

  emilia_moniuszko@poczta.onet.pl

  klaudia.morawa@gmail.com

  +48 609 107 225

  www.klaudiamorawa.com

  tekstyemk.blogspot.com

Jako scenarzystka brała udział w projekcie filmu animowanego „29”,
finansowanego przez PISF. Jest autorką „Snu o matce”, wybranego
jako jeden z najlepszych scenariuszy w IBL PAN, gdzie ukończyła
z wyróżnieniem i nagrodą Dyrektora Warsztaty Pisania Scenariusza
i Dramatu. Jej sztuki teatralne dla dzieci (ZAiKS) zdobywają nagrody
na wielu festiwalach, a utwory satyryczne publikowane są w antologiach. W latach 2014-2018 była członkiem jury Konkursu „Powiatowe
Dni Retoryki”.
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Z zawodu jestem pielęgniarką, a wolnych chwilach uwielbiam tworzyć
nowe historie. Jestem autorką książek pt. „Pułapka życia” oraz „Zagadkowy duet”, a także współautorką scenariusza serialu w języku angielskim pt. „Black and Blonde”, który dostał się do półfinału konkursu WeScreenplay Diverse Voices. Pisanie jest moją pasją. Natomiast
jestem uzależniona od oglądania seriali oraz filmów, a także od czytania książek. Każda jedna scena lub wers — są dla mnie inspiracją.

MATEUSZ
MOTYKA

KATARZYNA
NAKIELSKA-PAWLUK

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTKA
  nakielska.pawluk@gmail.com

  matmotkontakt@gmail.com

+48 535 48 84 84

+48 504 635 374

  https://sites.google.com/site/nakiel-

WWW

skapawluk/

Urodzony w Bieskidach w 1992 roku. Studiował literaturę Wiktoriańską i Amerykańską na Uniwersytecie w Tromsø. Po zdobyciu tytułu
tłumacza pracował jako ilustrator i animator. W 2015 roku rozpoczął
studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Według portalu PolishShorts.
pl jego pierwsze filmy „Maliny” i „Leszy” są jednymi z najczęściej
wyświetlanych polskich krótkich metraży za granicą.

www.naukapracakariera.pl

Autorka wyróżnionej w konkursie Teatroteki’18 i Gdyńskiej Nagrody
Dramat’19 farsy „Odwet'45", autorka storytellingu dla Szlaku Gryfitów, jednego ze szlaków kultur EU i powieści dla młodzieży „Wakacje
z Gryfitami” (wyd.’20). Wykładowca w Inst. Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniw. Szczecińskiego. Twórczyni kart do storytellingu „Storycards - literatura polska" i innowacji społ. z zakr. edukacji. Laureatka
konkursów PR na najlepszy komunikat pras. 2011 i claimy dla marek:
Xerox, Żywiec, Kaufland.

DAGMARA
NIEMIEC

JAKUB
NURZYŃSKI

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

REŻYSER

  dagmara.niemiec@onet.pl
+48 660 347 684

  jakub.nurzyn.nurzynski@gmail.com
  +48 698 099 047
  www.behance.net/jakubnurzyc03a

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, specjalność sztuki widowiskowe) oraz reżyserii na Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie. Nakręciła już swój debiutancki film według własnego
scenariusza (dyplomowy — „To nie ja!”), teraz czeka na nowe wyzwania w kinie i teatrze. Lubi historie łączące fantastyczne elementy
ze światem realnym. Recenzentka portalu popkulturowego Nerdheim.
pl, swoje — ostatnio głównie teatralne — przemyślenia publikuje na
blogu Ostatnia z zielonych.

Specjalizuję się w kinie gatunkowym, uwielbiam kreować nowe rzeczywistości. Zrealizowałem m.in. pełnometrażowy fanowski film
fantasy w uniwersum „Wiedźmina” pt. „Pół Wieku Poezji Później”.
Pracowałem przy trzech krótkich metrażach Macieja Stuhra, przy projektach Michała Zadary czy Krzysztofa Langa. Na co dzień realizuję
projekty komercyjne, dla takich marek jak Vistula, Nutella czy Instytut
Książki. Twórcza atmosfera i praca zespołowa, to dla mnie najważniejsze elementy tej pracy.
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REMIGIUSZ
OGONOWSKI

IWONA
OLEKSIUK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  ogonowskiremigiusz@gmail.com

  iwona_pi@onet.pl

  +48 600 719 998

  +48 503 035 960

Byłem nagradzany wielokrotnie w konkursach literackich od scenariusza filmu fabularnego po esej historyczny. Podołam literacko w dużej
fabule jak i krótkiej formie, nie „zamykam” się na żaden czas historyczny. Mam napisanych kilka scenariuszy i dwie etiudy w konwencji
komediodramatu.

Jestem absolwentką Akceleratora, Narracji, Scenariopisarstwa w StoryLab.pro i szkoleń m.in. w Bahama Films, Maszynie do pisania
i CKiMS. Obecnie pracuję nad książką i scenariuszem thrillera kryminalnego. Piszę również scenariusz serialu o kobietach. Posiadam
dopracowaną pełnometrażową komedię obyczajową. Jestem redaktorem w ogólnopolskim magazynie „Perkusista”. Piszę książki dla dzieci. Kocham ludzi i dialogi.

MICHAŁ
J. OWERCZUK

HUBERT
PATYNOWSKI

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTA / REŻYSER

  gameowermedia@gmail.com

  hubertpatynowski1988@gmail.com
  +48 536 839 493
  www.hubertpatynowski.pl

Absolwent reżyserii filmowej WSF, Amerykanistyki UJ oraz Visual
& Media Arts w USA. Dziennikarz oraz producent telewizyjny z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą. Autor filmów dokumentalnych, teledysków i programów rozrywkowych. Finalista Script
Fiesta 2019, nagrodzony za koncepcję scenariusza serialu telewizyjnego „Sezon Życia”. Obecnie pracuje nad pierwszym w Polsce pełnometrażowym filmem o e-sporcie, filmem dla Weteranów Misji ONZ
w Kambodży „Cambodjana” oraz debiutem fabularnym.
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Od wielu lat zajmuje się pisaniem scenariuszy i reżyserią krótkich form
wideo. Głównie teledysków i filmów krótkometrażowych. Nie ukończyłem żadnej szkoły filmowej. Wiedzę i doświadczenie zdobywałem
na różnego rodzaju warsztatach, plenerach oraz własnych planach
zdjęciowych. Mój krótki metraż „Nie zmieniaj tematu” miał premierę
na KFF 2019. Zdobył m.in. główną nagrodę na FFF w Gdyni. Aktualnie piszę scenariusz do swojego debiutu pełnometrażowego.

ANDRZEJ
POPIEL

WŁADYSŁAW
ROBSKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA / REŻYSER

  borys00723@wp.pl

  pd.pokrovkino@gmail.com

  +48 507 560 931

  +48 607891699
+38 0979092491

Aktor. Debiutowałem u Wojtka Smarzowskiego w „Wołyniu”, byłem
jednym z głównych bohaterów „Korony Królów”, twarz kampanii reklamowej „Żabki” od 4 lat. Gram też w kilku różnych teatrach, ale dosyć ważnym dla mnie jest moje dziecko: „Casting” — spektakl który
sam wyprodukowałem i który z powodzeniem sprzedajemy i gramy
w całej Polsce. Jestem spoko i zawojujemy razem świat — zaufaj mi.

Absolwent Wajda School — Studio Prób, 2015 i Script Pro, 2018.
(Stypendysta NCK RP, Gaude Polonia, 2015 i 2018). Absolwent reżyserii TW, Uniwersytet Teatru, Kina i TW w Kijowie, 2013. Reżyser,
producent i II reżyser, autor kilkunastu reportaży, filmów dokumentalnych, etiud fabularnych oraz reklam na TW. Dyrektor programowy
Międzynarodowego Festiwalu Kina w Kijowie 2012-2019.

MONIKA
ROGO

ŁUKASZ
RUCIŃSKI

SCENARZYSTKA

SCENARZYSTA / REŻYSER

  m.rogo@o2.pl
+48 501 324 587

  lukasz.rucinski0@gmail.com
  +48 519 520 009
  www.instagram.com/rucinski_l_/

Psycholog, specjalistka ds. public relations, organizatorka eventów,
copywriterka, scenarzystka, uczestniczka warsztatów filmowych. Do
jej zainteresowań scenariopisarskich należą: absurdy dnia codziennego, Prawa Murphy'ego, relacje międzyludzkie, momenty przełomowe,
radzenie sobie z kryzysem, beka z ludzkich przywar — zwłaszcza polskich, ale nie tylko. Uwielbia wykwintne czarne komedie, ale i frapujące dramaty obyczajowe oraz wbijające w fotel kampanie społeczne.

Reporter z 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w tematach
społecznych i śledczych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych na UW. Pracował jako reporter programu „Czarno na
białym” w TVN24 oraz akutalnie w „Superwizjerze”. Zdobył nagrodę Grand Prix na 6. edycji Festiwalu Sztuki Faktu za reportaż „Wody
skażone trotylem”. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press
w kategorii reportaż telewizyjny i dziennikarstwo śledcze. Aktualnie
studiuje w WSF.
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MACIEJ
SŁOWIŃSKI

AGNIESZKA
SARNIAK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  mslowinski@onet.pl

  a.sarniak@storylab.pro

  Przygodyscenarzysty.pl

  +48 510 791 430
  storylab.pro/konsultanci-scenariuszowi/

Scenarzysta — absolwent scenariopisarstwa w Łódzkiej Szkole Filmowej. Konsultant scenariuszowy — certyfikat II stopnia w StoryLab.pro.
Twórca bloga przygodyscenarzysty.pl. Laureat konkursu na stypendium scenariuszowe Fundacji Gen. Zawackiej. Obecnie rozwijam trzy
projekty fabularne: „Zo. Historia niezwykła” — biografia gen. Zawackiej, „Będziesz smażyć się w piekle” — komediodramat na podstawie
komiksu Krzysztofa Owedyka, „Kamienne niebo” — adaptacja książki
Jerzego Krzysztonia.

Certyfikowana przez StoryLab.pro konsultantka scenariuszowa II stopnia. Scenarzystka, literaturoznawczyni, redaktorka.

RAFAŁ
SIERADZKI

RAFAŁ
SKARŻYCKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA

  kluskyfilm@gmail.com
+48 516 151 604

  rskarzycki@gmail.com
+48 602 732 466
WWW

Kiedyś miałem cel: napisać scenariusz, który opowie Prawdę. Studiowałem Polonistykę, Scenariopisarstwo, byłem w Laboratorium Scenariuszowym. Wiedziałem, jak mam pisać, ale nie do końca, o czym… To
było 10 lat temu. Rzuciłem pisanie i zmieniłem wszystko. Pojechałem
w góry Afganistanu i jaskinie Meksyku; prowadziłem foodtrucka z taco
i gotowałem w górskim schronisku; przypinałem się do drzew w Puszczy i pracowałem na linach w Niemczech. Trochę już zapomniałem
„jak” się opowiada, ale wiem „o czym”.
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Scenarzysta filmowy i telewizyjny. Ma na koncie debiut kinowy —
„Jeż Jerzy”, pełnometrażowa animacja dla dorosłych; scenariusze
seriali telewizyjnych, między innymi: „Prosto w serce”, „Wiadomości
z drugiej ręki”, „Szpilki na Giewoncie”, „Pierwsza Miłość”, a także
scenariusze seriali animowanych takich jak: „Kacperiada”, „Tymek &
Mistrz”, „Żubr Pompik”. Obecnie pracuje jako scenarzysta przy serialowej wersji „Kajka i Kokosza”. Pisze i publikuje także książki i komiksy,
pracuje jako script doctor.

KOKA
SKOWROŃSKA

PAWEŁ
SOJA

SCENARZYSTKA

REŻYSER

  koka.skowronska@gmail.com

  pawelsoja@gmail.com
  +48 661 559 593
  www.pawelsoja.com

Od prawie dekady w branży reklamowej, gdzie piszę, wymyślam i realizuję moje kolorowe pomysły. Czasem nawet nagrodowe. Teraz pora
na branżę filmową.
Kto napisze ze mną pełny metraż? :)

Paweł Soja — Reżyser samouk, urodzony w Krakowie w 1992 r. Autor
kilku filmów krótkometrażowych (nagradzanych m. in. na festiwalu
OffCamera, konkursie PepsiFilms Kathmandu), teledysków, reklam
telewizyjnych i internetowych. Współtworzył filmy dokumentalne, videoarty i instalacje multimedialne. Wyróżniony w konkursie Papaya
Young Directors 2018.

ŁUKASZ
STEC

MARTA
STYSIAK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  lukaszstec@interia.pl

  martastysiak@yahoo.com

  facebook.com/LukaszStecAutor

  +48 604 666 629
  http://stysiak.com/portfolio/bio.html

Pisarz, scenarzysta. Pisze scenariusze do seriali telewizyjnych. Autor powieści „Psychoanioł w Dublinie” i zbioru opowiadań „Bimber”.
W 2018 r. wygrał konkurs na jednoaktówkę czytaną podczas Nocy
Muzeów. Ukończył z wyróżnieniem kurs „Warsztat pisania scenariusza
i dramatu” w Instytucie Badań Literackich PAN, kurs „Online Kamera”
w Szkole Wajdy (wolny słuchacz) i warsztaty dramatopisarskie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w ramach projektu Fabulamundi
— Playwriting Europe.

Absolwentka PWSFTviT w Łodzi na wydziale Operatorskim i Realizacji
Telewizyjnej. Jest autorką scenariuszy i zdjęć do filmów dokumentalnych, reportaży, video artu, filmów eksperymentalnych, fabularnych
krótkometrażowych oraz cykli fotograficznych. Obecnie realizuje film
dokumentalny „Wróć do mnie”, przygotowuje scenariusz filmu fabularnego „Wszystkie zachody Syberii” oraz jest autorką zdjęć do filmu
„Twarze Agaty” (reż. Małgorzata Kozera).
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DANIEL
SZAJDEK

ADRIAN
SZCZEPANIAK

REŻYSER

REŻYSER

  daniel.szajdek@gmail.com
+48 886 640 632
  www.szajdek.com

Kreatywna bestia uwielbiająca pracę z ludźmi na planie, proces kreacji
z aktorami i wspólne pisanie scenariuszy. Studiował reżyserię w Indiach. Fotograf i podróżnik. Miłośnik książek i rozwoju osobistego.
W filmach ceni: soczyste postaci, wciągającą historię i pokłady emocji. Świetnie czuje się w dramatach i komediach, a także tragikomediach. Inspirują go: Farhadi, Ceylan, Cassavetes, Iñárritu. Poszukuje
współscenarzysty/-stki do ciekawego projektu dramatu rozwijanego
w ramach Wajda School.

  +48 889 063 742
  www.youtube.com/watch?v=BNoQH7G

Jestem z zawodu montażystą i animatorem, absolwentem PWSFTviT
oraz animacji na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W swoim dorobku montażowym posiadam takie filmy jak.:
„MAŁY PALEC” - film fabularny z cyklu „30minut — STUDIO MUNKA”, reż. Tomasz Cichoń — „PRZEDTEM, POTEM” — film fabularny
z cyklu „30minut — STUDIO MUNKA”, reż. Edyta Sewruk — "RAJ",
krótkometrażowy film fabularny, reż. Wojciech Dudzicza. Obecnie
pracuję nad scenariuszem do filmu krótkometrażowego.

BARTOSZ
SZPAK

KAMIL
SZYMAŃSKI

SCENARZYSTA / KOMPOZYTOR

SCENARZYSTA / REŻYSER

  bartstarling@gmail.com
  +48 600 249 061
  www.bartoszszpak.pl

Aktor za dnia, nocami kompozytor i scenarzysta. We współpracy z Audioteka.pl realizuje autorskie superprodukcje dźwiękowe, w których
odpowiada za scenariusz, reżyserię i muzykę. Aktualnie rozwija autorskie scenariusze filmów: „Multiverse” — buddy movie metaforycznej
podróży do innego wymiaru, a we współpracy z Heleną Ganjalyan,
„Bari Gisher” — abstrakcyjną komedię o dwóch duchach z Kasyna
Szlacheckiego we Lwowie, oraz „Happy Death Day” — kameralny
one-take o tym, czego się napijemy, kiedy zgaśnie słońce.
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  camerasep@gmail.com

  Kamil.szymanski88@gmail.com
+48 535 755 766
  facebook.com/KamilSzymanski.official/

Jestem abiturientem WSSiP w Łodzi. Studiowałem Realizację Obrazu
Filmowego i TV. Nie obroniłem się – pracowałem już nad pełnometrażowym filmem fabularnym. Debiutowałem w 2015 roku filmem
„Git” (scenariusz i reżyseria). Obecnie pracuję nad drugim filmem
„Znieczulenie” (napisałem też powieść na podstawie scenariusza).
Scenariusz tego filmu został w 2019 roku nominowany do nagrody
ScriptPRO. Gdy nie zajmuję się pracą nad filmami fabularnymi, realizuję programy telewizyjne (TVN, TVN Style, HGTV).

SZYMON
KAPELA

SŁAWEK
SZYNKOWSKI

SCENARZYSTA

SCENARZYSTA

  holden1983@wp.pl
  +48 514 976 766

Dialogi to mój język, moja mowa. Mówię dialogiem, piszę dialogiem,
myślę dialogiem. Kino to dialog. Dialog słów i obrazów. Żyję po to,
by je pisać. Scenariusze, treatmenty, recenzje, artykuły, opowiadania,
powieść. Dorobek: „Na Wspólnej”, finalista konkursu Trzy Korony
Małopolska Nagroda Filmowa („Nie płacz, kiedy odjadę”), 3 miejsce
w konkursie „Film piszemy” na scenariusz filmu krótkometrażowego
(„Karaoke”).

  slawek.szynkowski@gmail.com
+48 605 841 616

Absolwent warsztatów scenopisarskich w Bahama Films oraz StoryLab.pro. Za scenariusz „Sol” został nagrodzony II miejscem w konkursie Bahama Films. Dobrze czuje się w artystycznym kinie gatunkowym: dramat, thriller, sci-fi oraz obyczaj, z mocną orientacją na
psychologię bohatera. Obecnie rozwija dramat w klimatach fantastyki
symbolicznej. Otwarty na współpracę z reżyserem zarówno przy długich, jak i krótkich metrażach, chętnie spróbuje sił jako asystent reżysera przy krótkim metrażu.

SŁAWOMIR
TOMCZAK

ALEX
TYBUSZEWSKI

SCENARZYSTA / REŻYSER

SCENARZYSTA

  slawomir.tomczak@gazeta.pl

  alex.tybuszewski@gmail.com

  ilmpolski.pl/fp/index.php?oso-

  +48 535 879 235

ba=1152535

Scenarzysta i reżyser filmów krótkometrażowych, m.in. „Pętla”, „Mocne postanowienie”, „Sumienny i skrupulatny”. Asystent reżysera pełnometrażowego filmu „Serce do walki”. Autor pełnometrażowych
scenariuszy przyjętych do konkursów Script PRO 2013 i Zebra Studio
2013. Absolwent organizowanego przez Story Lab PRO Kursu Tworzenia Seriali Premium, opartego na pracy nad projektem zespołu scenarzystów w writers roomie.

Samouk, zaczynał od pisania opowiadań w wieku ośmiu lat. Film i pasja
do pisania były z nim od dziecka. Bardzo dobrze czuję się w gatunku:
Dramat i Czarne Komedie, ale nic nie jest mu obce. Finalista 2 miejsca za Najlepszą Krótkometrażówkę Dramatyczną w konkursie Akademi Filmu i Telewizji w 2014 roku. Przed swoim reżyserskim debiutem.
Tworzący w ramach projektu ImagoStories. Mieszka w Gdańsku i tam
tworzy. Wierzy, że kiedyś będzie zdobywcą Nagrody Akademi.
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RAFAŁ
WARACZEWSKI

MAGDALENA
WLEKLIK

SCENARZYSTA

SCENARZYSTKA

  raf.waracz@gmail.com
+48 515 175 544

  magdalena.wleklik@gmail.com
  wleklik.com

  facebook.com/WC-FILM-GROUP-143554295998580/

Pochodzę z Bydgoszczy, gdzie zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki w kręceniu filmów. Rozpocząłem swoją przygodę od nagrywania
krótkich form telefonem komórkowym w 4 klasie podstawówki z przyjacielem z przedszkola, a później dostałem się w szeregi Bydgoskiej
Kroniki Filmowej — do lokalnego miejsca dla dokumentalistów. Później uczęszczałem na roczny kurs dokumentalny „Przedszkole Filmowe” w Szkole Wajdy, a następnie studiowałem w Gdańsku na kierunku
„Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej”. Teraz jestem na 6 semestrze reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach.

MICHAŁ
WŁODARCZYK

MAGDALENA
ZAŁĘCKA

REŻYSER

SCENARZYSTKA / REŻYSERKA

  michalwlodarczyk@icloud.com
+48 605 761 553
  www.mvlod.com

Absolwent Socjologii Uniwersytetu Śląskiego i student Reżyserii Warszawskiej Szkoły Filmowej. Od ponad 8 lat pracuje w branży reklamowej jako Copywriter. Swoje doświadczenie zdobywał w agencjach
sieciowych takich jak J. Walter Thompson czy BBDO, pracując przy
projektach m.in dla marek: Mercedes-Benz, Mazda, Marvel, Mirinda,
Pepsi, Snickers i Vogue. Jako reżyser i scenarzysta fascynuje się krótkimi formami filmowymi, realizując teledyski, spoty i krótkie metraże.
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Autorka wielu scenariuszy filmowych, radiowych i telewizyjnych. Absolwentka Scenariopisarstwa oraz Realizacji tv w PWSFTviT w Łodzi.
Współtwórczyni Biblioteki Scenariuszy Filmowych (BSF). Członkini
zarządu Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Wykładowczyni Scenariopisarstwa w Instytucie Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk.

  magda.zalecka@gmail.com
  +48 796 929 947
  Video.com/magdalenazalecka

Stypendystka i absolwentka reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Scenarzystka SNL Polska. Dwukrotna finalistka konkursu Papaya
Young Directors. Autorka docenionych nominacjami i nagrodami fabularnych teledysków i komediowych shortów („Spisek” oraz pisany
i reżyserowany w duecie „Gorzko, gorzko!”). Za scenopisarski debiut
„Dlaczego ludzie łysieją i trwają przy sobie” otrzymała 2. nagrodę
ScriptWars 2018. Specjalizuje się w komedii. Bez niej byłaby tragedia.

ULA
ZAWADZKA

PAWEŁ
ZDANOWSKI

REŻYSERKA

SCENARZYSTA / REŻYSER

  zawadzka.ula@wp.pl

  hello@frydrychzdanowski.com

  +48 606 259 540

  +48 518 955 118

  www.rez.ulazawadzka.com

  frydrychzdanowski.com

Posiada doświadczenie w pracy za kamerą i przed kamerą. Umie rozśmieszać ludzi. Nie straszne jej dzieci, zwierzęta i staruszki. Zdobyła
m.in.: 1. nagrodę na Festiwalu Filmowym w Gdyni w Konkursie na
reklamę Legalnej Kultury 2019 r., jej serial internetowy „Rozmowy
z Babcią” zajął 35. miejsce na świecie na Web Series World Cup 2016
r., a portfolio zostało wyróżnione na Przeglądzie See&Say 2018 r.
Obecnie rozwija serial premium o świecie high fashion oraz pracuje
nad dwoma shortami.

Studiował w Wajda School oraz London Film School. Twórca nagradzanych teledysków, reklam, filmów dokumentalnych i shortów fabularnych. Szuka scenarzysty do serialu online.

GRAŻYNA
ZIELIŃSKA

MICHAŁ
A. ZIELIŃSKI

ARTYSTA, KONSERWATOR,
SCENARZYSTKA, REŻYSERKA

SCENARZYSTA
  zielax@gmail.com

  g.zielinska@bu.uni.torun.pl

+48 510 022 513

  +48 504 397 072

Artytysta malarz, konserwator dzieł sztuki (UMK,Toruń,1975), pedagog dramy od 1998, bibliotekrz; publikacje; nagrody/stypendia 22;
wystawy malarstwa, pisze scenariusze do fimu i teatru. Łączę różne zawody i intersyscyplinarne dziedziny. Projekty Autorskie m.in.
„Terapia przez Rozwój i Pracę Twórczą”. Dramowe „Pomniki-Portrety Polaków”; opracowania naukowe i filmy dokumentalne (DEBIUT
EPOPEJA NARODOWA 22 min.2019, o Profesorze H. Jurkowskim
„CZŁOWIEK-CZOŁG” 77 min. i inne.

Wieloletni dziennikarz i analityk m.in. „Rzeczpospolita”, TVN24 Biznes, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka Insight”. Ukończył kurs scenariopisarstwa w StoryLab.pro. Na „Atelier Scenariuszowym” rozwijał
projekt pełnometrażowego westernu kościuszkowskiego „Kos”, który
ma już wiodącego polskiego producenta. Pracuje też nad serialem near-future ecological thriller pod okiem Macieja Kubickiego w ramach
warsztatów „Serial Premium — Writers Room”. Przymierza się do
opartego na faktach dramatu z okresu II WŚ.
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EMILIA
ZIELONKA
REŻYSERKA
  zielonka.film@gmail.com
  vimeo.com/zielonka

Wielokrotnie nagradzana, zdobywczyni prestiżowej Excellence Award
for Best Picture, startowała w konkursach kwalifikujących do nominacji do Oscara oraz Europejskiej Nagrody Filmowej. Poszukuje scenariuszy i osoby do wspólnego pisania. Zainteresowana dramatem,
thrillerem, kryminałem — fabuła/serial. Pociąga ją złożona psychologia bohatera, potencjał metaforyczny i wizualny tekstu.

DAJ SIĘ POZNAĆ!
PAMIĘTAJ ABY WYSŁAĆ
ZGŁOSZENIE DO
KATALOGU SCENARZYSTEK
I SCENARZYSTÓW
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STUDIA LICENCJACKIE
REŻYSERIA
Prestiżowe studia, prowadzone przez aktywnych
filmowców umożliwiają zdobycie wszechstronnej
wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do
pracy w zawodzie reżysera. Studenci, od początku
nauki uczestniczą w licznych warsztatach w warunkach profesjonalnego planu filmowego, masterclassach z ekspertami branży audiowizualnej i różnych
obszarów sztuki, realizują etiudy we współpracy
z wychowankami innych specjalności, m.in. aktorstwa, realizacji obrazu, produkcji, montażu.
AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
Studia aktorskie oparte są o autorski program edukacyjny nastawiony na praktykę w warunkach planu filmowego i sceny. Studenci już na pierwszym
roku nauki grają w etiudach dyplomowych, filmach
rocznych, czy spektaklach. Bogata oferta edukacyjna kierunku obejmuje zajęcia z ruchu scenicznego,
pracy z kamerą, wiersza, prozy, piosenki, dykcji,
impostacji głosu, a także szermierki, jazdy konnej,
autoprezentacji i autopromocji. Uczelnia zapewnia
również wsparcie psychologiczne, coachingowe,
spotkania z reżyserami castingów i producentami.
REALIZAJCA OBRAZU FILMOWEGO
Studia ze sztuki operatorskiej zapewniają solidne wykształcenie w zawodzie autora zdjęć
filmowych — operatora kamery. Studenci, pod
opieką artystyczną czynnych zawodowo polskich
i zagranicznych twórców obrazu, poznają teorię
i zdobywają praktyczne doświadczenie pracując
na najnowocześniejszym profesjonalnym sprzęcie.
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Studia przygotowują do pracy z obrazem multimedialnym zarówno w przestrzeni rzeczywistej (plan
filmowy, studio telewizyjne) jak i wirtualnej (efekty
komputerowe, animacja, VR).
TWORZENIE GIER WIDEO
Jedyne tego typu studia w Polsce prowadzone są
przez liderów polskiej branży gier. Program zajęć
nastawiony jest na praktyczne warsztaty kreacji gier
od podstaw — od pomysłu, scenariusza, poprzez
kolejne etapy realizacji projektu, aż po gotową produkcję, promocję, komercjalizację. Studenci poznają narzędzia i silniki, uczą się projektowania mechaniki rozgrywki, modelowania 3D i animacji, podstaw
programowania i edycji dźwięku, uczestniczą także
w licznych dodatkowych masterclassach, spotkaniach branżowych, targach.
KREACJA DŹWIĘKU: FILM, TV, GRY
Unikalne studia, które umożliwią zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki w udźwięko¬wianiu nie tylko
klasycznych form, takich jak film, czy telewizja,
lecz także gier komputerowych i rzeczywistości
wirtualnej. Od początku nauki studenci biorą udział w tworzeniu filmów, gier, pracują na planach,
czy w studiu nagraniowym na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu.
PRODUKCJA
Studia gwarantują wszechstronne, solidne wykształcenie przyszłych producentów w przemyśle
filmowym, gier wideo i sektorach kreatywnych.
W programie zajęć: finansowanie produkcji, prez-

entacje sponsorskie i promocyjne, nowoczesne
środki produkcji, postprodukcji oraz dystrybucji
filmów i innych form audiowizualnych. Studenci
uczestniczą w ćwiczeniach wystąpień publicznych,
autopromocji, autoprezentacji, pittchingu.
MONTAŻ
W trakcie nauki studenci realizują praktyczne
ćwiczenia montażowe na potrzeby różnego typu
form audiowizualnych, uczą się obsługi profesjonalnych programów oraz różnych technik opowiadania historii obrazem. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia pracy z kamerą, budowania
dramaturgii akcji, charakterystyki montażu serialu
telewizyjnego, filmu fabularnego i dokumentalnego, teledysków, czy reklam.
FOTOGRAFIA
Studia prowadzone są w trybie zaocznym, umożliwiają studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy
w dziedzinie fotografii oraz praktycznych umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku
mediów, wydawnictw i branży kreatywnej.
FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
Studia umożliwiają zdobycie wszechstronnej
wiedzy w dziedzinach kulturoznawstwa i filmoznawstwa oraz praktycznych umiejętności wymaganych przez współczesny rynek pracy w szeroko
pojętych sektorach kreatywnych, takich jak media,
kultura, rozrywka. Program zajęć obejmuje również
zagadnienia nowych mediów, ludologii, różnego
typu form audiowizualnych i interaktywnych.

MAJEWSKI
ŚLESICKI
LINDA
STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY ROCZNE

REŻYSERIA PODYPLOMOWA
Półtoraroczne studia dla dojrzałych twórców mają
na celu kształcenie świadomości artystycznej,
poszerzanie wiedzy i praktycznych umiejętności
reżyserii filmowej i innych form audiowizualnych.
Program zajęć obejmuje m.in. praktyczne ćwiczenia z kamerą i aktorem, pracę nad scenariuszem,
warsztaty na profesjonalnym planie.

KURS REŻYSERSKO-OPERATORSKI
Kurs stanowi kompendium wiedzy o tworzeniu
filmu od podstaw. Program zajęć obejmuje zagadnienia powstawania scenariusza, planowania
i realizacji zdjęć, postprodukcji i premiery gotowego dzieła. Uczestnicy kursu poznają podstawy
scenopisarstwa, języka filmowego, montażu, światła i dźwięku w filmie, biorą udział w warsztatach
pracy z kamerą i aktorami.
KURS MONTAŻOWY
Roczny kurs umożliwiający zdobycie praktycznych
umiejętności w zawodzie montażysty na potrzeby
różnych form audiowizualnych takich jak film fabularny i dokumentalny, serial, teledysk, reklama,
a także wideo w Internecie i kontent interaktywny.
Warsztaty prowadzone są na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu.

ZANUSSI
RAMLAU
BRODZKI
PIWOWARSKI
BŁASZCZYK
POPIEL
BOŃCZYK
TOMIAK
WOLF
ZELT

Gdzie nas znajdziesz?

POLUB NAS!
facebook.com/szkolafilmowapl

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

22 839 00 50
info@szkolafilmowa.pl

JAROSZEWICZ
MIĄSIK
SZCZEŚNIK
PRZYBYŁOWICZ
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PARTNERZY
I PATRONI
FESTIWALU

PA RT N E R W Y DA R Z E N I A
C Z Y TA N I E S C E N A R I U S Z Y

K LU B F E S T I WA LO W Y

ORGANIZATOR:

PATRONI MEDIALNI:

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:

PARTNERZY:

PARTNERZY ŚNIADANIA WYDAWCÓW I BRANŻY FILMOWEJ:

