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International Filmworkshop,
Budapest 2009
2009. november 30–december 6.

Finn, lengyel, cseh, szlovák és magyar diákfilmesek részvételével rendeztük
meg az International Filmworkshop Budapest rendezvényt, amelyet azzal a céllal szerveztünk, hogy megismerhessük a külföldi filmes iskolák és szakképzések
hagyományait, tanítási módszereit, valamint megteremthessük az együttműködés hosszabb távú feltételeit.
Finnországból, Outokumpu városából művészeti iskola küldöttsége érkezett
Budapestre, Csehországból a brnoi Studio Lavka szabadiskola hallgatói, Lengyelországból független filmes alkotóstáb, Szlovákiából egyetemista csoport látogatott el hozzánk. Magyarországot a Polifilm Film- és média iskola hallgatói
képviselték.
A program tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a különböző nemzetek delegáltjai közösen készítsék el a heti feladatot, amelyet két témakörben jelöltünk
meg: Budapesti Anzix címmel, vagy Budapest – Visegrad Road Movie címmel
készítsenek közösen filmeket, több stábban, úgy, hogy minden alkotócsoportban
lehetőség szerint képviseltesse magát minden nemzet. A feladat elvégzéséhez
segítségképpen elméleti képzést is kaptak a csoportok, világítási, rendezési ismereteket oktattunk, kamerahasználati és stúdiógyakorlati ismeretekről is tartottunk előadást. Vendégeink számára tanulmányutat szerveztünk a visegrádi
Mátyás Király Múzeumba, valamint ellátogattunk Szentendrére, ezeken a helyszíneken is lehetővé tettük a forgatást.
Fontos eleme volt a programnak a tanári konferencia, amelyen az iskolákat
képviselő oktatók, vezetők vettek részt. E konferencián mélyrehatóbban megismerkedhettünk a különböző formákban működő intézményekkel, finanszírozási
feltételeikkel, oktatási projektjeikkel, és nemzetközi kapcsolattartási módszerükkel. E programrész lehetőséget adott arra, hogy a Filmworkshopon megjelent
szervezetek közösen is megfogalmazzák együttműködési szándékukat további,
közös rendezvények szervezésével és lebonyolításával. A konferencia napján a
nagyközönség számára is nyilvános filmklubot tartottunk, amelyen a külföldi
diákok által készített filmekből nézhettünk meg válogatást, valamint a korábbi
sikeres Filmworkshopok alkotásaiból is levetítettünk néhányat.
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A stábok közös munkája szép eredményt hozott, négy színvonalas produkció biztosította a december 5-i díszvetítés sikerét, amely produkciókból gyűjteményes DVD-t készítettünk. A díszvetítés nyilvános volt a nagyközönség számára is, nagy örömünkre szolgált, hogy sokan voltak kíváncsiak a Filmworkshop elkészült alkotásaira.
Az International Filmworkshop Budapest 2009 lebonyolításának infrastrukturális és technikai (terem, illetve projektor és az ehhez kapcsolódó eszközök)
részét az Aranytíz Kft. munkatársai vállalták. Az elméleti oktatás helyszínéül a
Budavári Művelődési Ház szolgált. Segítségünkre volt továbbá a Ház a Réten
Közhasznú Kulturális Egyesület és a Polifilm Műhely Alapítvány.
Úgy érezzük, hogy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus művészeti főosztályának filmes szakreferatúrája olyan nemzetközi kapcsolatokkal bővítette az Intézet partnerszervezeteinek körét, amely hosszabb
távon is lehetővé teszi a színvonalas együttműködést, valamint újabb programokkal bővítheti az amatőr és független filmes tevékenységeket. Ezzel az Intézet szerepet vállal abban, hogy a továbbiakban közvetítőként és hatékony segítőként lépjen fel e művészeti ág sikeres fejlődéséért.

