
Fabryka Filmowa KLAPS 
⚫  reżyseria ⚫  technika zdjęciowa ⚫  montaż  

⚫  plan filmowy ⚫  oświetlenie ⚫  dźwięk ⚫  gra aktorska itd.

Dla kogo: dla uczniów szkół średnich i studentów, 

zarówno zaawansowanych, jak i początkujących 

Gdzie/kiedy: zobacz na planie zajęć: www.mdk.wroclaw.pl 

Masz pytania? Napisz: kkaszewski@mdk.wroclaw.pl  

Instruktor: Krzysztof Kaszewski 

Koło Młodych Scenarzystów 
eksplikacja ⚫  drabinka ⚫  treatment ⚫  synopsis ⚫  scenariusz ⚫  scenopis 



FABRYKA FILMOWA „KLAPS” 
KOŁO MŁODYCH SCENARZYSTÓW 

Instruktor KRZYSZTOF KASZEWSKI - producent, reżyser, scenarzysta, operator zdjęć 

i montażysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkaset filmów 

różnego rodzaju — od klipów i teledysków, poprzez reportaże i filmy promocyjne, 

po dokument i fabułę, zarówno na taśmie filmowej 35 mm, jak i w formie cyfrowej.  

Ostatnio zrealizował krótki film eksperymentalny dla osób niepełnosprawnych 

wzrokowo, słuchowo i intelektualnie pt. „Stawy Milickie”, współpracował przy 

realizacji filmu dokumentalnego pt. „Zagubieni” w reż. Grzegorza Auguścika, 

poświęconego problematyce osób uzależnionych, oraz zajmował się postprodukcją 

pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Klatka”, do którego zrobił także 

zdjęcia, jest współautorem scenariusza i który współreżyserował. 

Od czasu do czasu uczy także fotografii. Jego inną pasją są badania opinii 

społecznej i rynku oraz kształtowanie wizerunku marki i świadomości społecznej. 

FABRYKA FILMOWA „KLAPS” to czasoprzestrzeń inspiracji, wiedzy oraz 

umiejętności, a przede wszystkim – realizacji pomysłów filmowych. 

FABRYKA powstała pod koniec 2016 roku, a już ma na koncie 

pełnometrażowy film fabularny (chyba jedyny na świecie 

zrealizowany przez młodzieżowy dom kultury!), dwa krótkie 

thrillery psychologiczne, dramat wojenny, filmową etiudę poetycką 

oraz klip muzyczny o naszym MDK. A wszystko według scenariuszy, 

w reżyserii i wykonaniu członków FABRYKI. 

Nasze wysiłki zostały nagrodzone na młodzieżowych festiwalach 

filmowych; mamy Grand Prix za najlepszy film, nagrody za najlepszy 

montaż i nagrodę dla Najlepszej Aktorki. 

Oprócz tego FABRYKA stworzyła wizualizacje do spektakli 

teatralnych oraz kilkadziesiąt krótszych i dłuższych filmów o tym, 

co dzieje się w MDK, w tym m.in. zapisy z występów scenicznych 

zaprzyjaźnionych grup teatralnych, muzycznych i tanecznych oraz 

festiwali. 

FABRYKĘ tworzą uczniowie szkół średnich i studenci. I instruktor. 

Współpracujemy z kołami i szkołami teatralnymi, skąd rekrutują 

się aktorzy występujący w naszych produkcjach, z pracowniami 

muzycznymi, plastycznymi i naukowymi naszego MDK. Dzięki temu 

biegamy po MDK-u i poznajemy ludzi.  

Właściwie, biegamy po całym mieście. 



Co robimy? Opowiadamy sobie o filmach, o aktorach, reżyserach, 

montażystach, o życiu — bo o życiu są przecież filmy. I pracujemy 

nad pomysłami. A gdy pojawi się taki, który nas zakręci, zaczyna 

się jazda, wpadamy w pasję tworzenia. O to właśnie chodzi, wtedy 

jesteśmy naprawdę sobą. 

Przy okazji poznajemy  praktyczną wiedzę o języku filmu, 

o obrazie, kompozycji, świetle, zasadach robienia zdjęć, 

o montażu, barwach, obiektywach, matrycach, o działaniu i obsłudze 

kamery, reżyserii, percepcji widza i innych interesujących nas 

tematach. I to wszystko łączymy z praktyką tworzenia filmów. 

Duże znaczenie przywiązujemy do przygotowania filmu, w tym 

do castingu (w przypadku fabuły), prób i analizy materiału. 

I do scenariusza — bo bez niego trudno jest zrobić dobry film. 

Dlatego część zajęć stanowi KOŁO MŁODYCH SCENARZYSTÓW, gdzie 

uczymy się pisać scenariusze, scenopisy, treatmenty, eksplikacje, 

logline’y itd., czyli wszystko, co pomaga w tworzeniu filmu. 

Do zdjęć używamy głównie amerykańskich kamer BLACKMAGICDESIGN, 

ale często kręcimy też innymi. Montujemy na macach w programie 

FinalCutPro X, ale w domu często korzystamy z innych programów. 

Zobacz nasze oficjalne wrzutki na fejsie i youtube MDK. Chociaż 

ciekawiej jest na naszej wewnętrznej grupie zamkniętej; tam 

wrzucamy mniej oficjalny staff, w tym historie z planu, pomysły, 

making-ofy, uwagi i bieżące informacje. Jeśli nie używasz FB, 

możemy wykombinować coś innego. 

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, trwają po 4 godziny.  

Nie musisz jednak być na wszystkich. Możesz wybrać sobie dni 

i godziny, które ci pasują. Tworzymy grupę, w której współpraca 

i wzajemne zrozumienie są podstawą. 

Zapraszamy!
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