Centrum Galaktyki w Toruniu- VI edycja StarForce już 4
października [1]
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Dwa oblicza gwiezdnych walk w Toruniu

Już 4 października, toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej ponownie przekształci się w
Centrum Galaktyki, goszcząc fanów i sympatyków Gwiezdnych Wojen z całej Polski. VI
edycja StarForce to przede wszystkim atrakcje dla młodych adeptów, którzy traﬁą pod
opiekę 501 Legionu, Manda'yaim, Rebel Legionu i Imperium Mocy – nauka w Akademii Jedi,
gwiezdne origami, force trainer, czy gra terenowa. Z kolei na starszych czeka m.in.
spotkanie z Ianem Listonem, który stanął w jednej scenie po dwóch stronach konﬂiktu,
Sala Tronowa Imperatora, premiery nowych modeli, obserwacje nieba, rekonstrukcje i
prelekcje.
Gościem tegorocznej imprezy będzie jedyny aktor, który zagrał w sadze aż dwie postacie, stojące po
przeciwnych stronach sporu, na dodatek walcząc sam ze sobą! Ian Liston, (bo o nim mowa) stał się
znany właśnie dzięki roli Wesa Jansona, rebelianckiego pilota oglądanego na początku „Imperium
Kontratakuje”. Jest to także przykład bohatera, który – choć na ekranie oglądany w ramach epizodu –
zdobył tak wiele sympatii widzów, że jego postać można znaleźć w wielu książkach i komiksach ze
świata Gwiezdnych Wojen.
Ciekawostką jest fakt, że Ian Liston nie został wcale zaangażowany jako Wes Janson – mówi Rafał
Frąckiewicz, koordynator StarForce 2014 z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. –
Początkowo miał on zagrać imperialnego pilota maszyny kroczącej AT-AT, ale z powodu choroby
aktora wybranego do roli Wesa, przejął szybko jego zadania, stając się jedną z bardziej znanych
postaci z Uniwersum.
Na uczestników czeka wiele atrakcji, wśród których znajdą się m.in. pokazy walki na miecze świetlne,
scenograﬁe (Obóz Ludzi Pustyni, obóz Mandalorian i wspomniana Sala Tronową Imperatora),
obserwacje nieba prowadzone przez koordynatorów kujawsko-pomorskiego projektu Astrobaza
Kopernik, wystawy modeli statków i repliki broni autorstwa braci Kulesza i Katarzyny AnuszewiczKulesza. Nie zabraknie także spotkań - ze Staszkiem Mąderkiem, który zdradzi kolejne tajniki efektów
specjalnych i wyczynów kaskaderskich, Mariuszem Gandzelem – ilustratorem gier Star Wars
wydawanych przez Fantasy Flight Games oraz Jackiem Drewnowskim – redaktorem Star Wars –
Komiks. Najmłodsi z kolei będą mogli doskonalić naukę władania mieczem świetlnym w ramach
Akademii Jedi, sprawdzić swoje predyspozycje do władania mocą na force-trainerze, a także wziąć
udział w licznych konkursach i zabawach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej imprezy www.starforce.eu [2]
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Zlot miłośników Gwiezdnych Wojen „StarForce 2014” organizowany jest przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu Toruńskiego Imperium Star Wars, Polskiej Społeczności Mandalorian Manda’Yaim, Imperium
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korzystanie ze znaków towarowych i zdjęć pochodzących z sagi Star Wars. © 2014 Lucasﬁlm Ltd. All rights reserved. Used under authorization.

