Słowem wstępu...

Z

organizowanie pierwszej edycji Fresh Form Film Festivalu
było wielkim wyzwaniem dla naszej szkoły. Również stworzenie biuletynu, który teraz czytacie wymagało połączonych wysiłków
redakcji szkolnej gazetki „Propozycje” oraz wielu innych młodych publicystów skupionych w festiwalowej sekcji medialnej. Mamy nadzieję,
że będziecie zadowoleni z efektu. Biuletyn zawiera wszystkie niezbędne
informacje dotyczące festiwalu, takie jak harmonogram, informacje o
jurorach itp. Zamieściliśmy w nim także opisy wszystkich konkursowych filmów oraz recenzje tych z nocy filmowej. Nie zabrakło u nas
również miejsca na felieton. Jako szef sekcji medialnej w imieniu całej
redakcji biuletynu życzę Wam miłej lektury i dobrej zabawy podczas
naszego festiwalu!
Maciej Witkowski

Wspierają nas:
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Goście
z innej planety

P

odobno kosmici nie istnieją, a
nauczyciele są zwykłymi ludźmi. Dlaczego więc w zbożu pojawiają się
dziwne kręgi, a odrabianie prac domowych
pochłania nam większość życia? Może te
dwie sprawy są ze sobą ściśle powiąza-

ne? ,,Atak najeźdźców z kosmosu” przedstawia dowody na to, że nadejście dnia, w którym naszą planetę przejmie obca cywilizacja,
jest tylko kwestią czasu. Miejcie się na
baczności!

Słów kilka o dialogu
międzypokoleniowym

L

ekka historia, stylizowana na
film przyrodniczy, z lektorem
w stylu Krystyny Czubównej. Taki właśnie
jest „Instynkt stadny”. Tyle opowiada się o
odwiecznym konflikcie pokoleń. Tym razem
temat ten został podjęty z dużym dystansem
do siebie oraz sporą dawką dobrego humoru. Ten film każdy mógłby obejrzeć wraz ze
swoimi dziadkami!
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Pasja
i wyzwanie

T

imex Rajd Zimowy 360 Stopni
- Zamość 2012” to film dokumentalny o ludziach, którzy poświęcili się dla
swojej pasji. Film o ludziach, którzy poświęcili lata treningów i własne zdrowie aby do-

konywać rzeczy niezwykłych. Pokazuje nam
od wewnątrz świat sportów ekstremalnych.
Świat pełen poświęcenia, bólu oraz prawdziwej fascynacji tym, czego się dokonu- je.

Podróż
do krainy
marzeń

A

riadna” to krótki film animowany, w którym ciężko doszukać się sensu i jednolitej fabuły. Ale czy
wszystko w życiu musi mieć sens? Ta animacja jest swoistą „próbą zagłębienia się w

5

wyobraźnię artysty”. Nie dajcie się też
zwieść mitologicznemu tytułowi filmu. Mimo,
iż Ariadna jest ważną postacią, ciężko doszukać się tu antycznych motywów. Chociaż
znalazło się miejsce dla latającego morsa!

6
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Help change Africa

A

nimowany, trwający zaledwie
trzy minuty film Artura Tenczyńskiego porusza jeden z trudniejszych, ale
zarazem jeden z najważniejszych tematów
XXI wieku. Afryka to kontynent znajdujący
się tak blisko Europy, bogaty w przepiękne
krajobrazy, różnorodną kulturę i atrakcyjny
turystycznie. Niestety na co dzień miliony
ludzi pochodzących z tego regionu świata
zmierza się z wieloma problemami. Brak

wody, HIV, brakujące szczepionki. Poddaj się
chwili refleksji i zobacz co może im pomóc!

F

ortepian. Instrument ten
kojarzy nam się głównie z
Chopinem. Lecz co się stanie gdy weź-

mie się za niego grafik komputerowy?
Odpowiedź na to pytanie daje nam ten
film. Znawcy muzyki fortepianowej
proszeni są o wyrozumiałość. Talent do
sztuk plastycznych nie zawsze łączy się
z wirtuozerią muzyczną.

Fortepian
7
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J

ak wiadomo impresjonizm to
epoka, która dawno już się skończyła. Ten film za pomocą współczesnych
technik animacji komputerowej stara się
stworzyć jej drugą młodość. Przedstawienie
historii z codziennego życia w stylu znanym
z obrazów Moneta musi być ciekawe.

Kompresja

C

i, którym tytuł skojarzył się
powieścią Prusa będą zawiedzeni. Jest to opowieść o dziewczynce, być
może o tytułowej lalce, czyli opowieść o
przemijaniu, smutku, a także radości. Jest to
bardzo poruszająca animacja, która może
być różnie interpretowana.

Lalka

Robaki

C

o by było gdyby wirusy komputerowe mogły wyjść z monitorów? Jeśli kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście ten film może rozwiać wasze
wątpliwości. Jest to humorystyczny filmik o
sforze robaków, które nagle wypadły z
ekranu komputera i zaczęły siać spustoszenie w mieszkaniu, oraz... we własnych szeregach.

8

FRESH FORM FILM FESTIVAL - FFFFKRĘĆ SIĘ!

FRESH FORM FILM FESTIVAL - FFFFKRĘĆ SIĘ!

Człowiek
z zasłoniętą twarzą

Co się dzieje
w czarodzielnicy

C

G

iemna sceneria, niepokojąca
muzyka. Opuszczone mieszkanie. W środku siedzi mężczyzna z zasłoniętą
twarzą. „Relacja 2” to krótkometrażowy film,
z pogranicza horroru i thrillera. Widzów o
słabych nerwach mogę jednak uspokoić.
Żadnej masakry nie będzie, ale emocji nie
zabraknie.

dzie mieszkają czarownice?
Autorzy tego filmu wymyślili
na to miejsce własne określenie – „czaro
dzielnica”. I widocznie chcieli umiejscowić ją
w naszym, pięknym kraju, gdyż przewijający
się w całym filmie motyw do złudzenia przypomina wycinankę łowicką. Obrzędy czas
zacząć!

Czarownice
po godzinach

K

ociołek” to historia o dwóch
czarownicach. Co zwykle robią
czarownice? Warzą mikstury. Lecz czy zawsze? Niektórzy myślą, że tak i mogą się na tym
przejechać, gdyż proza życia rozprawia się z
każdym wyidealizowanym mitem. Nawet magia przed tym nie obroni.

9

Z życia
młodego
artysty

A

rtysta zawsze pragnie być
wolny. Lecz co się dzieje, gdy
na jego drodze stanie wypadek, lub choroba?
Czy jego dusza przestaje być duszą artysty?

Oczywiście nie. O tym jest właśnie film
„Coma dream”. O nierównej walce duszy, z
ciałem.

10
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Kosmiczny problem

Ciała niebieskie
w nieniebieskim filmie

C

zęsto gardzimy zwierzętami.
Chlubimy się naszą intelektualną wyższością, podbojem kosmosu itp. A co
jeśli gdzieś we wszechświecie istnieją zwierzęta, które nas znacznie przewyższają? Co
będzie jak się z nimi spotkamy. To może być
ważna lekcja dla naszej cywilizacji.

Zamknięcie
i niepewność

W

szyscy staramy się dążyć do
wolności. Często jednak
czujemy się zamknięci. Dosłownie, lub w
przenośni - poprzez rozmaite konwencje,
zobowiązania i prawa. W ich obliczu wyglądamy czasem i czujemy się jak pył. Wzbudza
to w nas narastającą niepewność, która jest
bardzo dobrze widoczna w tym filmie.

S

zał niebieskich ciał” to czarnobiała sekwencja obrazów, w
której ciała niebieskie zestawiane są z różnymi innymi obiektami i przedmiotami.
Wszystko dopełnia nastrojowa muzyka. Nie
ma tu konkretnej fabuły, czy akcji więc pole
do interpretacji jest niezwykle szerokie.

Czego nie
widać

P

ierwsze wrażenie. Najbardziej
niebezpieczne dla naszych myśli. Potrafi tak namącić w głowie, że nawet
po bliższym zapoznaniu się z obiektem westchnień, odkryciu jego wszystkich ciemnych

11

stron, nadal widzimy tylko to, co istotnie
widzieć chcemy. Czasem w pogoni za własną wyobraźnią jesteśmy zdolni do radykalnych czynów. Dokąd są w stanie zaprowadzić nas niezaspokojone pragnienia?

12
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Laboratorium

Modlitwa

P

odobno oczy są zwierciadłem
duszy. Kiedy ktoś się nam
spodoba, mówimy, że wpadł nam w oko. W
jego oczach moglibyśmy nawet utonąć.
Gdyby było to możliwe, czy aby na pewno
takie przeżycie dostarczyłoby nam pozytywnych doznań? W podróż po głębinach oczu

N

zabiera nas „Laboratorium”, ukazując przy
tym drugie oblicze ludzkiego spojrzenia.

G

dzie swoje tajemnice skrywają
miasta? W opuszczonych,
zniszczonych budynkach, na ścianach pokrytych grafitti, przedstawiają swoją historię.
Niemym krzykiem zapraszają mieszkańców
na spacer po labiryncie wspomnień.

a świecie przepełnionym indywidualnościami, wciąż powstają nowe interpretacje dzieł, które powinny
być klarowne w przekazie. Wersety świętych ksiąg są dziś przez nas tłumaczone tak,
aby odpowiadały współczesnemu życiu.
Zniekształcamy je, kolorujemy i modlimy się
dalej. Na swój własny sposób.

Bueno
Próba nieskończoności

I

le zajmuje nam wypowiedzenie
jednego słowa? Sekundę. Może
dwie, jeśli słowo pochodzi z języka niemieckiego. Jak długo to słowo może tkwić w pamięci osoby, do której zostało wypowiedziane? Nawet całe życie. Parę liter potrafi być
dla czyjegoś istnienia tak poważne w skutkach jak wybuch w elektrowni jądrowej,
dlatego warto wiedzieć, kiedy lepiej ugryźć
się w język, aniżeli bez zastanowienia głęboko kogoś zranić.

Szklany
człowiek

13

Z

atrzymać czas, sprawić aby
najpiękniejsze chwile nigdy się
nie kończyły – to odwieczne, nierealne marzenie ludzkości. Czymś, co w życiu jest
najpewniejsze, jest jego kres. Czy mimo to
warto walczyć z wiatrakami i próbować
zmienić kolej losu? Być może nieskończoność jest fascynująca jedynie ze względu na
swoją oczywistą nieosiągalność.

14
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J

ak nasze oko postrzega świat
przed nadejściem świtu? Gdy
ledwie potrafi dostrzec kontury roślin, gdy
nie widzi, co czai się w trawie? Co czujemy,
gdy wszystkie kolory zastępują szarości?
Natura staje się wielką zagadką. A my dopiero wtedy dostrzegamy to, co nas otacza.

Dusiołek
Zamrocze

Z

drobnień zazwyczaj używamy
przy określaniu osób lub rzeczy
przyjemnych. Jak nazwiemy kogoś, kto udusił drugą osobę? Morderca, zabójca, zbrodniarz lub biorąc pod uwagę popełniony czyn
– dusiciel. Są jednak rzeczy, o których nie
śniło się filozofom. Gdzieś po drugiej stronie
ekranu, w bajkowym, warzywnym świecie,
żyją plastelinowe stwory, które w pogoni za
zaspokojeniem głodu, bezwzględnie zgniatają
napotkane przeszkody.

P

onoć do serca najłatwiej
jest trafić przez żołądek. Nie
zawsze jest to jednak prawda. Wspólna
randka w kuchni może mieć drastyczny
finał, gdy naszą partnerką jest źle wychowana kura, a w garnku bulgocze
wywar warzywny. Być może jedynym
wyjściem z sytuacji jest wtedy szczypta
kłamstw i... wilczy apetyt?

Przygody Pana Kurczaka
- zupa dnia

Piła

M

iś” to film przedstawiający
losy porzuconego przez
dziewczynę chłopca, który nie ma nadziei na
lepsze jutro. Czując się samotnym i niekochanym, znajduje pocieszenie w pluszowym
misiu, zostawionym na przystanku. Okazuje
się jednak, że zabawka ma własne życie i nie
zostaje z nim na długo. Załamany chłopak
nie zdaje sobie sprawy, że utrata przyjaciela
zwiastuje nadejście szczęścia.

L

udźmi i zwierzętami (nawet
tymi z plasteliny) kierują
instynkty. Czasem to one są siłą napędową, dzięki której możemy przetrwać. Co
jednak, gdy ulegnięcie pragnieniu zaspokojenia głodu stanie się tytułową ,,piłą”
niszczącą życie innych ludzi? Czy da się
naprawić wyrządzone krzywdy, czy może
lepiej nie próbować, by jeszcze bardziej
nie zaszkodzić?

15

16

Miś

FRESH FORM FILM FESTIVAL - FFFFKRĘĆ SIĘ!

FRESH FORM FILM FESTIVAL - FFFFKRĘĆ SIĘ!

Z życia
much

Anatomia upadku

K

ażdy z nas chociaż raz w życiu
widział film przyrodniczy. Kamera zabierała nas do dżungli, na dno oceanu, w przestworza. Mogliśmy obserwować
z bliska życie tygrysów, żółwi, ptaków, lecz
czy ktokolwiek słyszał o filmie poświęconym

muchom? ,,Życie intymne much” to zupełnie
nowe spojrzenie na znienawidzone owady.
Jakie mają problemy? Czy w ich życiu dzieje
się coś niezwykłego? Czy niesłusznie zapominamy o ich istnieniu przy kręceniu filmów
dokumentalnych? Przekonajcie się sami.

W odpowiedzi
na trudne pytania?
Ś

mierć jest jedyną pewną rzeczą
w życiu. Nieubłagany czas przelatuje przez palce jak ziarenka piasku, zostawiając ślad w naszej pamięci. Przeżywamy
zarówno dobre, jak i złe chwile w swoim
życiu, które w zależności od tego jak je odbieramy rysują wzory na piasku. Czasami
przypominają one o twarzach ukochanych
osób, czasami o trudnych chwilach. Lecz
pomimo barw chwil ludzie ciągle zastana-

wiają się ,,co pozostaje” gdy fala śmierci
zniszczy najpiękniejsze zamki z piasku.

17

I

le jesteśmy wstanie poświęcić,
by wpasować w wyimaginowane kanony piękna? Ile jesteśmy
w stanie poświęcić dla dobrej

zabawy?
Narkotyki są synonimem samotności.
Ludzie, którzy po nie sięgają poddają się
swoim słabościom i lękom. Niektórym udaje
się je pokonać, ale niestety nie wszystkim.
Historie tej drugiej grupy osób przedstawia
właśnie film „Requiem dla snu”.
Trójka młodych ludzi pragnących
oddać się przyjemnością sięgają po używki.
By spełnić swoje marzenia wpadają na pomysł sprzedawania narkotyków, co było
pierwszym krokiem do autodestrukcji. Nałóg
wciąga ich, niczym ruchome piaski.
Z drugiej strony mamy matkę jednego z głównych bohaterów. Kobietę dojrzałą i
stateczną. Jej pasją jest telewizja, a ściślej
mówiąc jej oglądanie. Pewnego dnia dostaje
telefon, który wszystko zmieni. Przejęta

otrzymaną propozycją, postanawia zmieścić
się w czerwoną sukienkę. Zwykłe odchudzanie nie przynosi efektów, więc kobieta postanawia poszukać pomocy u lekarza. Otrzymuje tabletki, które przynoszą zamierzone
efekty, ale jakim kosztem?
Gdy myślę o tym filmie, do głowy
przychodzi mi jedno słowo: prawda. Przerażająca i okrutna, ale mimo wszystko prawda.
Wykonanie filmu nie pozwala o nim zapomnieć. Migawki scen towarzyszące rytuałowi
zażywania narkotyków, pozostają w pamięci
na długo, a muzyka przyprawia o dreszcze.
„Requiem dla snu” nie jest jednak tak naprawdę filmem o narkotykach. Przede
wszystkim to film o niespełnionych marzeniach.

18

Z przyczyn niezależnych od organizatorów
nie uda nam się wyświetlić jednak tego
filmu na naszym festiwalu. Przepraszamy.
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Poradnik dla
współczesnych ludzi

P

oradnik
pozytywnego
myślenia” to jeden z najgłośniejszych
filmów
komediowych ostatnich
miesięcy. Jedna statuetka i siedem nominacji
do tegorocznych Oscarów mówią same za
siebie. Jednakże, oglądając ten film ciężko
zrozumieć jego fenomen. Z jednej strony

wynika on pewnie z świetnej obsady, ale
moim zdaniem najważniejsze jest tu to, że
jest to film bardzo ludzki i wyjątkowo aktualny dla nas, pokolenia XXI wieku.
Konwencja filmu nie jest bardzo odkrywcza. Mężczyzna, który przyłapał żonę na
zdradzie załamał się psychicznie i w rezultacie trafił do szpitala psychiatrycznego. Facet

19

postanowił się jednak nie poddawać, wypisał
się ze szpitala, rozpoczął terapię i postawił
sobie za cel ocalenie swojego małżeństwa.
Gdy wrócił do domu wszyscy naturalnie
traktowali go jak szaleńca. On jednak starał
się nie poddawać. Nagle na jego drodze
stanęła piękna Tiffany, która dziwnym trafem cierpiała na podobne zaburzenia co on...
Film jest w sporej części klasyką
gatunku. Jest szpital psychiatryczny i typowa scena z udaniem połknięcia tabletki. Są
sesje u psychoterapeuty. Jest typowe ukazanie wyobcowania człowieka powracającego z psychiatryka. W tym miejscu należy się

zatrzymać. Jak wiemy w obecnych czasach
nie ma ludzi zdrowych. Są tylko nie zdiagnozowani. I w tym filmie poprzez „zdrowych”
bohaterów zaprezentowano całą paletę
współczesnych chorób cywilizacyjnych. Od
uzależnienia od zakładów bukmacherskich,
przez ubóstwianie popularnych produktów
firmy Apple, na kryzysie męskości kończąc.
W tym właśnie tkwi urok „Poradnika”. Ukazuje on w krzywym zwierciadle współczesny świat i nas samych. I co więcej, robi to
w dobrym stylu, czego obecnie nagrywanym
komediom bardzo często brakuje.

20
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Śniadanie

u Tiffany’ego

K

olejny słodki, zakończony happy endem
film o miłości? A może
wspaniały obraz o poszukiwaniu swego miejsca w świecie? Ekranizacja książki Trumana Capote z 1958 roku
Śniadanie u Tiffany'ego. Amerykański film
z 1961 roku wyreżyserowany przez Blake'a
Edwardsa. Muzyka w filmie oraz wykorzystana w nim piosenka Moonriver zdobyły
Oscara. Opowiada historię Holly Golightly
(Audrey Hepburn), mieszkańki eleganckiej,
nowojorskiej kamienicy, do której pewnego
dnia wprowadza się młody mężczyznanazywający siebie pisarzem- Paul Varjak
(George Peppard). Ona: „Nadal chcę być
sobą, gdy obudzę się pewnego pięknego
ranka i zjem śniadanie u Tiffany'ego.” Tak
zaczynała każdy dzień, jedząc swoje skromne śniadanie przed domem jubilerskim dla
najbogatszych Tiffany. Uważała, że znajdzie
szczęście tam, gdzie będzie się czuć równie
dobrze, jak u Tiffany'ego – w miejscu, gdzie

"nie może zdarzyć ci się nic złego", jest cicho, elegancko i bezpiecznie. Wówczas nadałaby imię swemu kotu, kupiła meble i rozpoczęła "normalne" życie. Tymczasem była
outsiderką, zagubioną w obcym świecie
dziewczyną. „Panna Holly Golightly – w podróży.”- tak głosił napis na jej wizytówce. Jej
mieszkanie do dziś jest dla wielu inspiracją.
To właśnie tam pojawiła się słynna sofa –
wanna, a na niej obowiązkowo różowe poduszki. Do tego mała, biała kuchnia z zazwyczaj pustą lodówką. Gitara... aby siedząc
wieczorem na oknie nucić Moon River...
Ponadto, nie wolno zapomnieć o brazylijskich plakatach vintage, skórze z zebry,
wypchanej głowie byka na ścianie, staromodnym telefonie, ogromnym lustrze i co
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najważniejsze (!) bezimiennym rudym kocie,
do którego Holly mawiała: "Nie należymy do
siebie" On: Tajemniczy człowiek bez przeszłości. Nieszczęśliwy mizantrop, z
rozrzewnieniem wpatrujący się w
gwiazdy. Oboje mieli nadzieję, że w
końcu odnajdą szczęście. Oboje utrzymywali się z pieniędzy darowanych
przez bogatych mężczyzn, bądź eleganckie damy z nowojorskiej socjety.
Holly sądziła, że miłość uzależnia ludzi.
Cały czas wierzyła, że kiedyś poczuje
się naprawdę wolna. Może nastąpi to w
dalekiej Brazylii lub w Meksyku, gdzie
wraz ze swym bratem Fredem planowała założyć hodowlę koni. Zmienia
zdanie dopiero po poznaniu Paula. Na
reszcie mogła rozpakować walizki i
nadać kotu imię. Nie musiała już nigdy
więcej uciekać, ani porzucać osób, na
których jej zależało. Odnalazła szczęście.

Film ten wyświetlany będzie równolegle do filmów festiwalowych w sali
Chillout zone. Zapraszamy do oglądania.

Biuletyn został wydany przez Fresh Form Film Festival
Zespół redakcyjny Maciej Witkowski (red. nacz.) Anna Zielińska, Anna Wiśniewska,
Paulina Ścibor, Patrycja Skorupska, Tatiana Zalewska, Magdalena Lebiedziewicz,
Zdjęcie na okładce Michał Kuczerowski Projekt graficzny, skład i łamanie Jacek
Tomaszewski Druk i oprawa Gazeta XXXVII LO „Propozycje”
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D

o ekipy tworzącej
Fresh Form Film
Festival dołączyłam
stosunkowo późno,
czego bardzo żałuję. Oprócz przyjemnej atmosfery pracy przedsięwzięcie to
oferuje coś więcej: kontakt z kreatywnością i zapewne nierzadko z niemałymi talentami reżyserskimi.
Jako widz jestem wymagająca.
Czasem mam ochotę wyjść z kina po
pół godzinie seansu, niekiedy jestem
wbita w fotel przez kolejne kilka minut
po obejrzeniu filmu. Ale tak ma chyba
każdy, nieprawdaż?
Kilkanaście lat temu siedziałam
zahipnotyzowana przed telewizorem i
marzyłam by tańczyć tak jak Baby w
„Dirty Dancing”, chodzić do szkoły, w
której uczyłby mnie Profesor Keating
(„Stowarzyszenie
umarłych
poetów”),
ale plany te porzuciłam by móc zostać
uczniem Hogwartu, a
w między czasie uraczyć Indianę Jonesa
swoim towarzystwem
w trakcie jego kolejnej podróży.
Każdy z nas
oglądał kultowe polskie komedie. Wspomnieć muszę
o
„Misu”, „Seksmisji”, którą oglądałam
po kryjomu, przez palce, gdy zostałam
ze starszym kuzynostwem w domu, czy
„Wyjściu awaryjnym”, które mogę

Rzecz
o kinie
oglądać non-stop, do listy niezapomnianych filmów dopisać trzeba również dawne polskie kino historyczne.
Jednak komedie romantycznie
nie wychodziły mi naprzeciw. Zawsze
gdy je oglądam, wszystkie wydają mi
się takie same. Bez polotu i wyrazistości. Nie wspominając o prawie identycznych okładkach. O zgrozo! To prawie tak samo odstraszające jak polskie
tłumaczenia
zagranicznych tytułów, czy
piskliwy głos lektora.
Lecz w Polsce nie
brakuje też dobrych,
współczesnych
mów.

fil-

Chociażby

„Lincz” czy „Róża”.
Jednak liczę na to, że
za kilka lat do grona
tych najlepszych polskich i europejskich produkcji zaliczą
się także te stworzone przez uczestników I Edycji Fresh Form Film Festivalu.

