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      Filmoteka Szkolna. Akcja!   to edukacyjny projekt filmowy, który w Prywatnym Liceum
Ogólnokształcącym w Opocznie realizowany jest od lat. Członkowie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, działającego na terenie szkoły, za swoje zaangażowanie w akcje filmowe ,
niejednokrotnie byli nagradzani udziałem w Festiwalu Filmowym Filmoteki Szkolnej 
w Warszawskiej Szkole Filmowej. 

          Warsztaty krytycznofilmowe w Prywatnym LO w Opocznie

krytycy filmowi: Patrycja Mucha oraz Sebastian
Smoliński
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 W br. roku szkolnym uczniowie klasy I LO
uczestniczyli w warsztatach
krytycznofilmowych, które na zaproszenie
opiekunki szkolnego DKF : Iwony
Stępniewskiej ; dnia 21 listopada
poprowadzili znani krytycy filmowi: Patrycja
Mucha oraz Sebastian Smoliński.
Po obejrzeniu filmu pt.: „Chomik” w reż.
Bartłomieja Ignaciuka, prowadzący przybliżyli
uczniom proces twórczy powstawania
recenzji filmowych. Uczestnicy warsztatów
zgłębili również tajniki krytyki filmowej,
rozumianej jako gatunek literacki. Poznali
narzędzia, którymi krytyk może operować
podczas pracy. Ćwiczyli sposoby mówienia o
filmie, bez streszczania fabuły oraz
argumentowanie sądów krytycznych.
Rozmawiali o nowoczesnych
krytycznofilmowych miniaturach – poście na
Facebooku, blurbie i komentarzach na
Filmwebie. Pod okiem Patrycji Muchy
uczniowie zredagowali recenzje obejrzanego
filmu. Adepci Sebastiana Smolińskiego
stworzyli zaś wideorecenzje.
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                        Recenzja filmu Andrzeja Wajdy pt.: ,,Makbet’’

     Pogromca kina i teatru, Andrzej Wajda realizuje w telewizji
minimalistycznego, uwspółcześnionego ,,Makbeta’’ Williama
Shakespeare’a, posiłkując się komputerową technologią. Głównych
bohaterów odgrywają: Krzysztof Globisz oraz Iwona Bielska. Sam film
natomiast trafił na ekrany w 2010 roku, a jego producentami byli:
Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Teatr Stary im. Heleny
Modrzejewskiej w Krakowie oraz Telewizja Polska.
  Ziemia Jałowa. Tak można nazwać świat, w którym Makbet toruje
sobie drogę do tronu. Kraina umęczona wojną. Bez życia. Tylko na
niebie wciąż kłębią się burzowe chmury. Wajda rozgrywa tragedię w
rzeczywistości, która przeszła już niejedną zagładę. Ale będą
następne: w pierwszej scenie widać ciągnące się aż po horyzont trupy
w czarnych workach. W ostatniej znów jest ich już pełno. Zabicie
Makbeta nic nie zmienia w obowiązującym porządku. Uśmiercenie
skrytobójcy nie przegoni ciężkich obłoków. Oto Shakespeare bez
nadziei i wszelkich osobowości. Dookoła krążą postacie w
wojskowych uniformach. Wśród nich Makbet i jego żona. Reżyser
podkreślał ich wiek: ,,Zauważyłem, że (…) są ludźmi  dojrzałymi.
Makbet i Lady Makbet mordują, bo to ostatnia okazja, żeby z tego
życia coś zgarnąć i zrobić wszystko żeby to uzyskać.
  Moim zdaniem sam reżyser jak i aktorzy ,bardzo się starając;
osiągnęli swój cel. Utwór został przedstawiony w sposób ,na jaki
oczekiwało wiele osób. W filmie przedstawiono nam mroczną
scenerię, którą jeszcze bardziej podkreślają nam tajemnicze dźwięki
oraz tonacja głosu aktorów. Sam Andrzej Wajda mówił: ,,Makbeta jako
sztukę o władzy już wielokrotnie widzieliśmy.  Ja mam nadzieję, że
uda mi się z aktorami wydobyć temat zbrodni i kary – w tym tajemnica
tej sztuki, jej siła i piękno.

                                                       Szymon Mastalerz, kl. I LO
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     Recenzja filmu: „Do wszystkich
chłopców: P.S. Wciąż cię kocham”

   Film pt.: „Do wszystkich chłopców :P.S. Wciąż cię kocham” to druga
część bestsellera „Do wszystkich chłopców których kochałam”. Film miał
swoją premierę 12 lutego na platformie Netflix . Komedia powstała na
podstawie serii książek Jenny Han i tak jak pierwsza część odniosła wielki
sukces. Dzięki ekranizacji duży odzew miały także dzieła autorki. Film
opowiada dalszą historię Lary Jean i jej miłosnych problemów. Kiedy Peter i
Lara Jean zostają oficjalnie parą można pomyśleć, że wszystko zaczyna
się układać. Jednak do głównej bohaterki przychodzi odpowiedź na jej list
miłosny od Johna Ambrose’a...i wszystko zaczyna się komplikować.
Atmosfery nie poprawia fakt, że obu chłopcom podoba się Lara Jean.
Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy dziewczyna razem Johnem
zostają wolontariuszami w domu spokojnej starości. Kogo wybierze Lara
Jean?

                                                                   Oliwia Hajnrych, kl. VII A

  Recenzja filmu : " Romeo i Julia"
         Film ,,Romeo i Julia’’ w reżyserii Bazza Luhrmanna , po raz pierwszy
trafił na ekrany kin 1 listopada 1996 roku. Główne role w filmie odgrywają –
Leonardo DiCaprio oraz Claire Danes. Film jest adaptacją sztuki Williama
Shakespeare’a o tym samym tytule. Fabuła została przeniesiona do
współczesności, zamiast zamków mamy bardzo pokaźne drapacze chmur,
natomiast szable zostały poddane unowocześnieniu i stały się pistoletami.
Aktorzy starają się nie zmieniać dialogów ,jednak nie zawsze im się to
udaje. W ich wypowiedziach słyszymy  archaizmy. Akcja rozgrywa się w
fikcyjnym miasteczku Verona Beach na Florydzie w XX wieku. Rozpoczyna
się na stacji benzynowej, gdzie dochodzi do strzelaniny pomiędzy gangami
związanymi z dwiema rodzinami królujących w mieście: Capuletich 
i Montekich,  następnie rozwija się wątek miłości dwojga młodych ludzi.
Pomimo , że lubię filmy akcji oraz science fiction ,to ten film nie przypadł
 mi do gustu, ponieważ przedstawia on zbyt chaotycznie losy
zakochanych, w dodatku miasto ukazane w ekranizacji wygląda mi bardziej
na wesołe miasteczko, niż miejsce scen walki.

(Recenzję opracowałem przy pomocy portalu Wikipedia).
                                                             Szymon Mastalerz , kl. I LO

                                           NASZE   RECENZJE

krytycy filmowi: Patrycja Mucha oraz Sebastian
Smoliński
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