Była! Była zabawa!
Ależ się działo!
I znowu nocy było mało.
Było głośno, było radośnie...
W Międzywood – „Fabryce snów” - odbył się I Międzynarodowy Festiwal
Filmowy. To tu właśnie zjechali swoimi limuzynami z północy i południa
światowej sławy reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kostiumologowie i
charakteryzatorzy. Byli tu również producenci filmowi: Ann Landowski, Martin
Andrusiuk, Eva Wardziński, Zdenka Hlaunićkowa oraz Michael Blum

Nawiązali oni współpracę z niezależnymi wytwórniami filmowymi i
nakręcili filmy nominowane do Oskarków w pięciu kategoriach. Podczas
festiwalu można było zobaczyć obrazy z gatunku: science – fiction, komedii,
horroru, sensacji i musicalu.

Organizatorzy nie spodziewali się, iż w skład Wielkiej Kapituły wejdzie aż
tak wiele sław światowego kina. Wiceprzewodniczącym został amerykańsko irlandzki aktor i producent w jednym. Nominowany aż 13 razy do nagród
filmowych, zdobywca 3 statuetek, w tym najważniejszej – Złotej Maliny, za rolę
w Mamma Mia. Filmowy Agent 055 - Pis Bossmann.

Swoimi kreacjami i wdziękiem olśniła wszystkich wiceprzewodnicząca
Wielkiej Kapituły, zdobywczyni Oscara, trzech Złotych Globów i Nagrody Gildii
Aktorów Filmowych, świeżo po operacji usuwania i naciągania, filantropka,
super matka naturalna i adopcyjna, świeżo upieczona żona, piękna niczym
długonoga łania - Angina Joli.

Kolejną gwiazdą Kapituły była córka niemieckiej śpiewaczki operowej
i amerykańskiego nauczyciela śpiewu, mówią o niej „dziewczyna z
sąsiedztwa”, „ulubienica Ameryki”- piękna Miss Agent - Sandra Bujnylock.

Produkcje filmowe były również oceniane przez najbardziej znane siostry
świata, jakże do siebie nie podobne Bliźniaczki Olsen trojga imion Marysia
Kasia i Asia, które zaistniały na ekranie mając zaledwie 3 miesiące.

Wśród gwiazd nie mogło zabraknąć Jene Lekmur– filmowej Doktor Quinn
oraz światowej sławy piosenkarki i aktorki - Renifer Trapez.

Był też drugi rodzynek wśród babeczek, aktor i producent, prawdziwy
dżentelmen, amant wszechczasów, pod urokiem którego ugięły się kolana
Pretty Woman a Renifer Trapez zatańczyła z nim namiętne tango
– Ryszard Gira!

Nominacje do Oskarków odczytał Gość Specjalny Przeglądu Filmowego,
patriotyczny akcent w umundurowaniu Księstwa Warszawskiego, prosto ze
szczecińskiego Teatru Współczesnego. Zdobywca Srebrnej Ostrogi, odtwórca
kilkunastu
ról,
reżyser
przeboju
kasowego
„Za
8
górą”
–
Sir Wojciech Sandach vel Pan Tadeusz!

Po odczytaniu nominacji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sir
Wojciecha Sandacha, na którą przybyli redaktorzy i dziennikarze znanych
światowych massmediów. Spotkanie zostało nieoczekiwanie przerwane
poprzez wtargnięcie na salę fanki aktora, która po chwili zemdlała z wrażenia.
Służby bezpieczeństwa niezwłocznie usunęły oszołomioną kobietę spod nóg
gwiazdy.

Natomiast wielkim sukcesem okazał się Międzywoodski Festiwal
Piosenki Filmowej. Było egzotycznie, tanecznie i zabawnie. Festiwal zakończył
się nielegalną imprezką taneczną, którą z powodzeniem rozkręcił DJ
PEZOWICZ z Ryszardem Gira na czele.

W przedostatnim dniu Przeglądu odbyła się Wielka Gala Oscarkowa.
Było przejście po czerwonym dywanie, była moda Międzywood,

były występy gwiazd muzyki POP…

Były też prezentacje „filmowe”:
Horrrrrorrrrr wytwórni filmowej: „Krwawi Psychole”…

Misical Strijawkowej Akademii Filmowej: „Śpiewajmy z warzywami”…

Filmy science – fiction: „Na gwiezdnym straganie”…

Film sensacji: „Deathmaich”…

Komedia: „Słodko-kwaśne warzywa”

Ceremonia zakończyła się konkursem tańca z muzyką filmową w tle

oraz wręczeniem zasłużonych OSCARKÓW.

Był też czas dla fotoreporterów…

Po Wielkiej Gali Oskarkowej w Międzywood odbył się słynny Bal
Gubernatora, komentowany przez wszystkie stacje telewizyjne oraz
plotkarskie portale. Ależ się działo…

