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Wielkie ﬁlmowe święto w Bydgoszczy!

Keanu Reeves zaprasza na:
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE
15-25 listopada 2014 r.

Znakomite ﬁlmy fabularne, wybitni twórcy, spotkania, warsztaty, prezentacje nowoczesnych
technologii i sprzętu ﬁlmowego, unikalne ﬁlmy dokumentalne i porywajace wideoklipy. Tak opisać
można Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, który w
dniach 15-22 listopada odbywać się będzie w Bydgoszczy.
CAMERIMAGE to przede wszystkim święto twórców, którzy stoją raczej za niż przed kamerą i nie
skupiają na sobie świateł reﬂektorów. To właśnie dzięki Festiwalowi zaczęto dostrzegać, że operator
jest istotnym współtwórcą wizualnej strony ﬁlmu. Nie zmienia to faktu, że Camerimage docenia
również wybitnych aktorów, którzy nie tylko wspomagają swoimi obliczami oraz rzemiosłem
rzeczonych twórców, ale też nie rzadko angażują się w promowanie sztuki wizualnej oraz
niezmierzonej mocy kina.
Festiwal to również miejsce, w którym można spotkać profesjonalistów branży ﬁlmowej z całego
świata. Oto zacni Goście tegorocznego Festiwalu:
CALEB DESCHANEL - amerykański autor zdjęć ﬁlmowych i reżyser
PHILIP KAUFMAN - amerykański reżyser i scenarzysta, jeden z najbardziej znamienitych
ﬁlmowych adaptatorów światowej literatury
ALAN RICKMAN - brytyjski aktor
STEPHEN DALDRY - brytyjski reżyser ﬁlmowy i teatralny
KIM LONGINOTTO - twórczyni kina dokumentalnego, przedstawicielka nurtu cinéma vérité,
aktywistka, której ﬁlmy nie tylko naświetlają problemy kobiet w różnych częściach globu, lecz
także inspirują widzów do poszukiwania zmiany w samych sobie
JEANNINE OPPEWALL - amerykańska scenograf
MARTIN WALSH - brytyjski montażysta
JONAS ÅKERLUND - szwedzki artysta, legendarny reżyser wideoklipów
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MIEJSCA FESTIWALOWE:
Centrum Festiwalowe Camerimage

Opera Nova
(ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz(
W Centrum Festiwalowym znajdują się dwie sale projekcyjne, oraz sale w których organizowane są
seminaria, prezentacje, Market Camerimage, konferencje prasowe i spotkania z twórcami. Wstęp do
Centrum Festiwalowego wolny dla osób z akredytacjami festiwalowymi.
Multikino
(ul. Marszałka Focha 48, 85-070 Bydgoszcz)
Multikino w Bydgoszczy to druga lokacja projekcji i spotkań z twórcami. Wydarzenia festiwalowe
odbywać się będą w kilku salach multipleksu.
Centrum Warsztatów Filmowych - Wyższa Szkoła Gospodarki, Sala Sportowa
(ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Kampus WSG, Budynek M)
Na czas festiwalu Sala Sportowa Wyższej Szkoły Gospodarki zmieni się w prawdziwe studio ﬁlmowe, w
którym najwybitniejsi twórcy światowego kina przeprowadzą warsztaty ﬁlmowe dla akredytowanych
gości Festiwalu.
Miejskie Centrum Kultury - Kino Orzeł
(ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz)
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