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Prof. Sławomir Idziak DOP,  

opiekun artystyczny i twórca Plenerów Film Spring Open 

Plenery to  „Perspektywy przyszłości” bran-

ży. Nie obchodzi nas „Co już było”. U nas fil-

my się robi, a nie ogląda.  

Plenery Film Spring Open 

Fundacja Film Spring Open założona przez Sławomira Idziaka - nominowanego do 

Oscara® operatora filmowego (autora zdjęć do min.: “Helikoptera w Ogniu”, “Harry 

Potter i Zakon Feniksa”, “Trzy kolory – Niebieski”, ”Króla Artura”) i wykładowcy. 

Plenery Film Spring Open to unikatowe, stymulujące rozwój sztuk 

audiowizualnych,  jedne z największych na skalę nie tylko Polski ale 

i Europy, dziesięciodniowe warsztaty audiowizualne oparte o nowe 

technologie i narzędzia. To „Festiwal Robienia Filmów” przez fil-

mowców i twórców audiowizualnych, którzy w profesjonalnych wa-

runkach pod opieką wybitnych artystów i techników pracują na naj-

lepszym sprzęcie AV dostępnym na światowym rynku. MAKING OF 

Na Plenerach budujemy przyszłość branży w oparciu o nowe tren-

dy, formaty i nowe talenty pracujące w  ponad 20-tu grupach twór-

czych  dedykowanych. Współpracują z nami czołowe firmy i korpo-

racje ponad 60 firm, które dostarczają sprzęt wartości 12,5mln zł.  

W Plenerach bierze udział około 350 młodych filmowców, profesjo-

nalistów, przedstawicieli wszystkich kierunków i zawodów filmo-

wych: producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozyto-

rzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawiciele 

zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy 

komputerowi, game developerzy, specjaliści VR i AR, videoblogerzy, youtuberzy, stereografowie.  

      Plenery to: 

 Laboratorium innowacji, gdzie wykluwają się nowe idee w oparciu o to,   

 co ma do zaoferowania przemysł.  

 To unikalne warsztaty dla artystów, techników i programistów. 

 Miejsce prezentacji i testowania nowych technologii i formatów. 

60 54 wykładowców 

Artystów i specjalistów 

z Polski i z zagranicy. 

3 mln Euro  
wartości sprzętu od  

Ponad 60 Partnerów  

technologicznych  

 

Ponad 3,5 h projekcji 
filmów i projektów AV  

zrealizowanych przez  

350 uczestników  
w ramach grup dedykowanych 

Prof. Sławomir Idziak DOP,  

opiekun artystyczny i twórca Plenerów Film Spring Open 

Plenery to  „Perspektywy przyszłości” bran-

ży. Nie obchodzi nas „Co już było”. U nas fil-

my się robi, a nie ogląda.  

https://www.youtube.com/watch?v=9eLnhs0QSa4&t


Oprócz corocznych Plenerów prowadzimy od września 2016 za pomocą Cinebusa kursy audiowizualne w 

Polsce i za granicą: w Małopolsce dla studentów UJ, Szczecinie, Warszawie,  Lubostroniu, ponownie w 

Małopolsce dla studentów UJ, Opolu, Bydgoszczy, Ostródzie, Goerlitz,  ponownie w Małopolsce, Róża-

nymstoku, Ostródzie, Goerlitz. 

Na bazie Cinebusa prowadzimy także prace badawcze, które są dopełnieniem naszej działalności statu-

towej - budujemy pierwsze na świecie Mobilne Wirtualne studio Filmowe, którego rozwój wsparty zo-

stał w 2020 przez MKIDN. MAKING OF  

www.filmspringopen.eu  www.filmspringopenonline.eu +48 507 933 273 biuro@filmspringopen.eu 

https://tiny.pl/7t4hk
https://tiny.pl/7t4hz
https://tiny.pl/7t4qh
https://tiny.pl/7t4qx
https://tiny.pl/7t4qm
https://tiny.pl/7t4qt
https://tiny.pl/7t4q7
https://tiny.pl/7t4qc
https://tiny.pl/7t4qf
https://tiny.pl/7t4q5
https://tiny.pl/7t4q1
https://tiny.pl/7t4q1
https://tiny.pl/7t4ql
https://tiny.pl/7t4qn
https://www.youtube.com/watch?v=EFcuLhNOmYc


Cinebus. Zrównoważona, zielona 

produkcja filmowa 

Fundacja nie tylko zajmuje się edukacją, ale także buduje praktyczne narzędzia do profesjonalnej edukacji 
audiowizualnej.  
W 2016 zbudowaliśmy edukacyjny pojazd Cinebus za pomocą, którego od 2016 roku nasza fundacja pro-

wadzi polskie i międzynarodowe kursy audiowizualne. 

Składa się z przebudowanego przez „Solaris” na potrzeby produkcji i edukacji audiowizualnej autobusu i 

namiotów - przestrzeni wykładowo - projekcyjnej dla około 80 osób.  Zbudowaliśmy go dzięki wsparciu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i PSC - Stowarzysze-

niu Autorów Zdjęć Filmowych MAKING OF  

Fundacja już od kilku lat promuje poprzez edukację w Polsce i Europie nowy, zrównoważony, proekolo-

giczny model produkcji audiowizualnej. Cinebus jest bazą i praktycznym narzędziem edukacyjnym słu-

żącym do wprowadzenia na rynek nowoczesnego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku systemu 

produkcji.  

W obecnych czasach kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i troska o naszą Planetę 

stała się wręcz koniecznością. Medialnie widoczne produkcje filmowe są jednymi z najbardziej degradują-

cych środowisko, ale też jednymi z najbardziej widocznych dla ogółu społeczeństwa. 

Chcemy uczestniczyć w promowaniu „Zielonej Produkcji” nie tylko w branży filmowej ale musimy wyposa-

żyć Cinebusa w instalację fotowoltaiczną . Szukamy sponsorów którzy pomogą nam to zrealizować. Poten-

cjalny sponsor będzie mógł używać Cinebusa, jako pojazdu edukacyjnego promocyjnego dla proekolo-

gicznych rozwiązań na różnych wystawach, czy szkoleniach. Warto podkreślić, że integralną częścią Cine-

busa jest duży namiot (7x10m) -przestrzeń prezentacyjno-edukacyjna z ekranem, a zaproponowane przez 

nas proekologiczne rozwiązania w Cinebusie mogą służyć każdej innej branży.  

https://www.youtube.com/watch?v=edS9E7FDSa0&t



