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12 uczniów, 24 filmy, 650 godzin zajęć!
Gdyńska Szkoła Filmowa powstała w styczniu 2010 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni - Wojciecha
Szczurka, Leszka Kopcia - Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego Rektora PWSFTViT w Łodzi i Jurka Radosa - pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów
Filmowych.
1 października 2010 roku, pierwsza w Polsce Północnej, szkoła filmowa rozpocznie intensywne ćwiczenia,
seminaria i wykłady na trwającym dwa lata Wydziale Reżysersko - Operatorskim. Jeden semestr będzie
obejmował 650 godzin zajęć!
Misją oraz podstawowym celem działalności GSF jest rzetelne, solidne i profesjonalne wykształcenie
świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych. Nauczanie
przedmiotów kierunkowych będzie opierało się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne
będą stanowiły punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych.
Zajęcia w niewielkich grupach umożliwią indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z
wykładowcą. Każdy z dwunastu studentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej zrealizuje dwa krótkie filmy: fabularny
i dokumentalny.
Gdyńska Szkoła Filmowa jest nowoczesnym projektem edukacyjnym, inspirowanym programami nauczania
zawodów filmowych, popularnymi wśród systemów edukacji filmowej w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i
Norwegii.
Współczesny reżyser filmowy musi być wszechstronnie wykształconym zawodowo... twórcą!
Program nauczania GSF będzie obejmował m.in.:
- Reżyserię filmu fabularnego
- Reżyserię filmu dokumentalnego
- Sztukę operatorską
- Scenariopisarstwo
- Montaż filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego
- Dźwięk i muzykę w filmie
- Fotografikę
- Historię i estetykę filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego.
Autorem programu nauczania GSF jest reżyser o międzynarodowej renomie Robert Gliński.
Ćwiczenia i zajęcia praktyczne, wykłady, seminaria, opiekę artystyczną oraz indywidualne konsultacje będą
realizowali doświadczeni wykładowcy, znakomici twórcy filmowi, m.in.: Mirosław Bork, Sławomir Fabicki,
Milenia Fiedler, Robert Gliński, Paweł Huelle, Andrzej Jaroszewicz, Krzysztof Kornacki, Rafał Listopad,
Grzegorz Łoszewski, Paweł Łoziński, Kamil Przełęcki, Mirosław Przylipiak, Sławomir Pultyn i Andrzej Titkow.
Gdyńska Szkoła Filmowa jest projektem edukacyjnym o charakterze niekomercyjnym.
Głównym mecenasem szkoły jest Miasto Gdynia. Organizatorem GSF jest Pomorska Fundacja Filmowa w
Gdyni, realizator Festiwali Polskich Filmów Fabularnych oraz Pomorskich Warsztatów Filmowych.

