CENTRUM FÖR FOTOGRAFI presenterar:

Tusen bilder
Rörlig bild skapar identitet. Ger röst.
En workshop som lär ut cinematografiska grepp och låter ungdomar producera 20-sekundersfilmer om sitt liv enskilt eller i grupp.

Workshopen Tusen bilder låter ungdomar arbeta
med filmens språk inspirerat av propaganda. Hur
beskriver du dig själv så slagkraftigt som möjligt på
20 sekunder? Användningsområdet är allt från att
förändra världen till att spela in den perfekta arbetsintervjun!
Jag hjälper till praktiskt, ger uppgifter, inspiration,
verktyg och visar exempel. Ungdomarna arbetar med
sina kortfilmer var för sig eller i grupp.
Grundupplägg: presentation, skrivuppgift, bildmanus,
filmning, eventuell separat ljudläggning, redigering
och postproduktion.
Möjlighet finns att arbeta mer självständigt med
liten videokamera eller målriktat med ett fåtal kameravinklar och handledning med semi-professionell
utrustning under begränsad tid.
Filmer fungerar som identitetsskapare. De kan legitimera en livsstil och ett sätt att handla och tala. Rörlig
bild berättar om huvudpersonen och hans/hennes
verklighet, försätter åskådaren i dennes ställe. Det ger
röst till den som behärskar mediet. Kunskapen ger
också medvetenhet om hur andra filmer påverkar. Det
vill jag hjälpa till att förmedla!

Bygg Rec på Tensta konsthall 2009.
Foto fr video: Felice Hapetzeder

Record Construct på Istanbul ECoC 2010 Kadirga production centre.
Foto: Jenny Berntsson

FAKTA
Längd: 3 tillfällen á 3 timmar
Deltagare: max 10
Åldersspann: 14-16 år
Material: 1000 kr/elev inkl. kamera och dator
Pris: 15000 kr exkl. moms och material

Centrum för fotografi

Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
tel +46 (8) 640 20 95
info@centrumforfotografi.se
www.centrumforfotografi.se

Jag har arbetat med undgdomar i exempelvis projekten Tensta/Kreuzberg (Tensta konsthall, Ross Tensta
gymnasium, Savvy Contemporary gallery Berlin, Robert Koch Gymnasium Berlin) och Förorten i centrum
Husby (Röda Korset, Kista teater). Jag har arrangerat
workshops inom video som konstnärlig ledare på
Tensta konsthall (Bygg Rec, videokollo) och i samarbete med kulturhuvudstadsåret i Istanbul (Record
Construct).
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