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Więcej informacji z Torunia znajdziesz na stronie
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Wiadomość wydrukowana ze strony www.pomorska.pl

Toruń, 20 stycznia 2010, 10:45

Miasto w filmowym kadrze? Z lotu ptaka!
Czy pomoże nam w Europie?
Marlena Przybył

Po co mistrz polski w lataniu precyzyjnym współpracuje z kompozytorem? - To nie było łatwe
zadanie, ale jestem naprawdę zadowolony - mówi reżyser Łukasz Karwowski, którego film ma
promować Toruń.

W kinie Centrum miała miejsce niecodzienna premiera.
Obejrzeliśmy film promujący nasze miasto, który powstał
przede wszystkim z myślą o konkursie na Europejską Stolicę
Kultury 2016. Po co? Zadaniem filmu było przekazanie
wartości i uroku naszego miasta w taki sposób, by stały się
one atrakcyjne dla jak największej grupy odbiorców. Czy
reżyser zrealizował to zadanie?

- Chciałem pokazać Toruń w sposób spektakularny - mówił
reżyser Łukasz Karwowski. - Ale zarazem w nowoczesny i w
inny, niż widzą je na co dzień mieszkańcy czy turyści.

By zrealizować ten cel twórcy prawie zrezygnowali z
przekazu słownego. Zamiast tego postawili na zaskakujące obrazy kame rowane przez torunianina Radosława
Drozdowicza oraz poruszającą muzykę Piotra Komorowskiego (tworzącego m.in. dla popularnych seriali
telewizyjnych).

Mogliśmy obejrzeć 4-minutową, poetycką etiudę. Kolejne ujęcia uporządkowano wedle listy haseł, oddającej
bogactwo i wielowymiarowość naszego miasta. Obrazem i dźwiękiem próbowano wyrazić to, co mamy w Toruniu
na wyciągnięcie ręki: naukę, kulturę, sztukę. sport. Ale też to, co trudniej uchwytne i co decyduje o
niepowtarzalnym klimacie grodu Kopernika: gotyk, 777 lat, magię, sacrum, tradycję.

Kosmos i ludzie

Film obfituje w unikatowe ujęcia lotnicze. Ich realizację umożliwiła współpraca z pilotem Bolesławem Radomskim. 

Możemy podziwiać Starówkę poprzez chmury, a na przyspieszeniach obserwować zmieniającą się pogodę czy
pędzących ulicami ludzi. 

- To, że Toruń znam dobrze jeszcze z młodości na pewno mi pomogło - mówił reżyser. - Ale niektóre zdjęcia
zaskoczyły nawet mnie. Efekty dodawaliśmy też z komputera.

- Ciekawa była współpraca przy powstawaniu filmu - opowiadał montażysta Przemysław Lisak. - Równolegle
pracował reżyser, kompozytor i ja. Kolejne fragmenty inspirowały następne.
Po malowniczych ujęciach zabytków, migawkach z koncertu, meczu, galerii, w finałowej scenie filmu pojawiają się
zdjęcia autentycznych mieszkańców.

Premiera w Brukseli

Film porusza i oddaje wyjątkowość naszego miasta. 
Torunianie będą go mogli oglądać podczas wydarzeń kulturalnych czy sportowych, których spodziewamy się w tym
roku więcej, bo mamy 777. rocznicę powstania miasta. 
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Etiuda będzie też dystrybuowana przez organizacje zaangażowane w turystykę oraz wręczana gościom naszego
miasta.

Otwarta premiera odbędzie się 23 stycznia w Brukseli podczas Balu Polskiego. 
Z myślą o promocji w ki- nach i telewizji powstały krótsze wersje filmu, po 30 i 60 se- kund. Fragmenty można
obejrzeć już dziś na stronie reżysera: www.lukaszkar wowski.blogspot.com


