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Kalendarium

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

1 grudnia

Zobaczyć szelest liści

- koncert Kujawsko-Pomorskiego
Związku Kompozytorów Polskich

12 grudnia

17:00

Sala widowiskowa APK
Bydgoscy artyści
w hołdzie Pink Floyd

14 grudnia

11:00

Kampus WSG
Jarmark Świąteczny

Akademia Kreatywności Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej została stworzona dla twórczych osób, które poszukują inspiracji, nowych dróg rozwoju
i możliwości działania. Zapraszamy na
zajęcia z malarstwa, fotografii, architektury, designu, dziennikarstwa,
muzyki, tańca…
Bogata oferta kursów, szkoleń i warsztatów pozwoli każdemu rozwijać
pasje i realizować marzenia.
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Sala widowiskowa APK
… Skazani na kompozycję

m

19:00

r epor taż

11 grudnia

filuzm
yka

Sala widowiskowa APK
Gramy dla Andrzeja
- koncert charytatywny

rysunek

19:00

jekt. „Wiedziałem, że czeka mnie nie
lada wyzwanie. Obejrzałem mnóstwo
filmów, a później godzinami myślałem, jak je najlepiej opisać”,
wspomina. Kiedy przygotował już
film, zaprezentował swój pomysł
niewidomym przyjaciołom. „Ci ludzie
mają zupełnie inną wyobraźnię.
Trzeba wejść w ich świat. Myślę, że to
mi się już udało. Dużo się nauczyłem”,

taniec

3 grudnia

Trwają ostatnie przygotowania
do otwarcia w naszym mieście kina,
jakiego jeszcze nie było. W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG
wyświetlane będą filmy dla osób
niewidomych. "Samo wsłuchiwanie
się w dialogi nie wystarczy, żeby
zrozumieć, co dzieje się na ekranie.
Potrzebne są opisy tego, co widać na
pierwszym i drugim planie. Oprócz
dialogów i muzyki, uczestnik seansu
usłyszy opis rozgrywającej się akcji,
odgłosy przyrody, szelest kostiumów” - wyjaśnia Radosław Cichański,
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
WSG. „Nie wolno jednak zapominać,
że audiodeskrypcja jest tylko dodatkiem do fabuły”. Tłumaczeniem
obrazów i zamianą ich na słowa zajęli
wolontariusze. Jednym z deskryptorów jest Jacek Szczudliński, tata
niepełnosprawnej Ani – studentki kulturoznawstwa WSG. To ona namówiła go, aby zaangażował się w pro-

przyznaje. WSG nawiązała współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego
Związku Niewidomych w Warszawie.
Deskryptorów czekają jeszcze specjalistyczne szkolenia. Trwają prace
i próby do filmu „Magiczne drzewo”
Andrzeja Maleszki, który zobaczymy
i usłyszymy w APK już w grudniu.
Filmy wyświetlane będą raz w miesiącu. Na pokaz zapraszamy też osoby
widzące, które chcą obejrzeć film z zasłoniętymi oczami by poznać zasadę
działania audiodeskrypcji.

ra wnętrz

Sala widowiskowa APK
Program warsztatów
wokalnych APK - przesłuchania

architektu

15:00

.byd.pl

- wystawa szopek, aranżacje stołów

Masz plan? Jeśli filmowy to w WSG

16 grudnia

ROCZNY KURS REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

16:00

Sala widowiskowa APK
„Magiczne drzewo”
reż. Andrzej Maleszka
- film z audiodeskrypcją

17 grudnia

13:00

Sala widowiskowa APK
Wigilijne biesiadowanie
- kocham Boże Narodzenie

18 grudnia

Sala widowiskowa APK
Sebastian Makowski - koncert

11 grudnia - 9 stycznia
Studium portretu - warsztaty fotograficzne
9 grudnia - 7 stycznia
Makrofotografia - warsztaty
G
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20:00
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Wystawa prac
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Dziś niemal każdy kto sięga po
małą kamerę cyfrową staje się
filmowcem. Dzięki rewolucji technologicznej znika bariera dzieląca
zamknięty dotąd świat twórczości
profesjonalnej od tej niezależnej.
Mówi się, że reżyser to nie zawód to
charakter. Czy tak jest, można się
będzie przekonać osobiście. Już
wkrótce w WSG rusza roczny kurs
reżyserii filmowej. Zajęcia poprowadzi młody zespół absolwentów
łódzkiej „Filmówki”, Szkoły Andrzeja
Wajdy i Laboratorium Reportażu UW.
Wśród wykładowców znajdą się: sce-

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14
tel. 52 567 00 57, apk@byd.pl

narzysta i reżyser Grzegorz Zgliński
(serial „Londyńczycy”), dokumentalista Maciej Cuske („Kuracja”,
„Antykwariat”), artysta i reżyser filmowy Jędrzej Bączyk, fotoreporterka
Edyta Ganc, operator, reżyser i producent Remigiusz Zawadzki, PRowiec i współtwórca festiwalu Tofifest
Jarosław Jaworski. Pomysłodawcą
kursu jest Fundacja ART-HOUSE
organizator Festiwalu CAMERA
OBSCURA i warsztatów Letniej Szkoły
Filmu i Reportażu. Partnerem kursu
jest Centrum Kultury Medialnej
działające przy Instytucie Kulturo-

www.apk.byd.pl
www.wernisaze.wsg.byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

znawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki, który prowadzi specjalności
związane z filmem, nowymi mediami,
multimediami i fotografią. Zainteresowanie formułą letnich warsztatów
filmowych sprawiło, że Fundacja wraz
z Uczelnią postanowiły uruchomić
w ramach oferty Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń WSG kurs
reżyserii filmowej i telewizyjnej
(ponadto w ofercie także kurs: webfilmowanie, operator kamery cyfrowej, cyfrowy montaż filmowy, reportaż multimedialny, produkcja filmu
i mediów cyfrowych). Kurs realizowany jest w trybie zaocznym. Może
wziąć w nim udział każdy, kto
ukończył szkołę średnią, studiuje lub
pracuje zawodowo. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób,
które chciałyby kontynuować naukę
w uczelni filmowej, realizować niezależne produkcje lub tworzyć filmy
korporacyjne. Pytania związane z programem kursu należy kierować do
pod nr tel. 509401888 lub e-mail:
art-house@o2.pl. Więcej informacji na
www.ckm.byd.pl.
Obecnie w Wyższej Szkole Gospodarki trwają międzynarodowe warsztaty filmowe w ramach Festiwalu Plus
Camerimage. Uczestniczą w nich setki
osób - mistrzów planu filmowego i studentów szkół filmowych z całego świata.

