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XXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radzic•owicach

po TRANSFORMACJI
— rzeczywistość przedstawiona w filmach
krajów postkomunistycznych

ELŻBIETA ŚWIDERSKA-CHORĄŻY

dniach 8-11 listopada
2012 r. w Radziejowicach
odbyła się XXII Konferencja

Filmoznawcza poświęcona zagad-
nieniom mało znanym szerokiemu
ogółowi odbiorców — prezentacji kina
po transformacji w krajach post-
komunistycznych. Zarówno temat
konferencji, jak i gwarancje wyso-
kiego poziomu spotkań najpierw
w Borkach, teraz w Radziejowicach,
sprawił, że na sesję przybyło 150
uczestników z całego kraju. Nauczy-
ciele, pracownicy ośrodków meto-
dycznych i domów kultury, dzięki
staraniom organizatorów: Stowarzy-
szeniu Edukacyjno-Kulturalnemu

„Venae Artis”, Centralnemu Gabi-
netowi Edukacji Filmowej, sieci Kin

Studyjnych i Lokalnych Filmoteki
Narodowej w Warszawie i innych in-

stytucji, mogli wysłuchać wykładów
naukowców, obejrzeć interesujące
filmy i zapoznać się z analizami fil-

moznawczymi i propozycjami peda-
gogicznymi. Opiekę merytoryczną
nad sesją sprawowała (tak jak nad
poprzednimi) prof. dr hab. Ewelina
Nurczyńska — Fidelska z Katedry
Mediów i Kultury Audiowizualnej
Uniwersytetu Łódzkiego.

Kino rumuńskie
Wykład na temat: Kino rumuń-

skie wygłosił dr hab. prof. UAM
Krzysztof Kozłowski (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
W kinematografii rumuńskiej można
wydzielić trzy okresy:

1) od początków do 1948 r., czyli
do nacjonalizacji produkcji filmowej,

2) do 1989 r., kiedy reżim kontro-
Iował wszystkie dziedziny życia,

3) po upadku Causescu

W latach 90. doszło do załama-
nia produkcji filmowej, połączono
wytwórnie, wprowadzono nowy sy-
stem finansowania, co doprowadziło
do tego, że powstawało około 10 fil-

mów rocznie, a twórcy podjęli strajk

głodowy. Dopiero po 2000 r. powstają

filmy nagradzane na festiwalach,
mówi się o neorealizmie w kinie ru-

muńskim i o nowej fali. Debiutują

młodzi twórcy, absolwenci uczelni fil-

mowych w Bukareszcie, którzy mają

dobry warsztat i często brali udział

w produkcjach zagranicznych. W ich

filmach daje się zauważyć dbałość

o realizm — historię trzeba opowie-

dzieć w jak najbardziej przekonujący

sposób. 
Jednocześnie realizm 

często

jest połączony z symbolizmem. Filmy

te powstają kilkanaście lat po rewo-

lucji, więc występuje zdystansowanie
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do tamtych czasów, częstY1țî łuoty-

wem jest aluąia i ironia. Zwraca też
uwagę. tego kina.

Do najwybitniejszych twôveôw
należy Cristian Ălungiu (rocznik
1968), którego tilnł „4 łniesiącc, 3
tygodnie i '2 dni” z 2007 r. obejrzeli
uczestnicy sesji. Akcja filnłu dzieje
się w Rumunii w 1987 r. u schyłku
rządów Causescu. ObowiąąĂval wte-
dy dekret 770 zakazujący aborcji.
Treścią filmu jest kronika jednego
dnia i tragizm dwóch studentek, któ-
re znalazły się w sytuacji krytycznej.

Analizę filmoznawczą przeprowa-
dziła dr Bronisława Stolarska z Uni-

wersytetu Łódzkiego. Dr Stolarska
skupiła się na warsztacie tego filmu,
obsypanego licznymi nagrodami m.
in. Złotą Palmą w Cannes. Perso-

nalizacja kamery już od pierwszych

ujęć będzie budować relację z widzem

i służyć zniesieniu dystansu między

wydarzeniami w 1987 r. a rokiem
2007. Zwraca uwagę specyficzne
wykorzystanie ujęć. Ujęcie jest to dy-
namiczna jednostka budowy filmu,

odcinek materiału zarejestrowany
w nieprzerwanym biegu kamery.
Uwaga widzów, podporządkowana
reakcjom kamery na samodemon-
stracje rzeczywistości i samoujaw-
nianie się bohaterów, podąża od uję-
cia do ujęcia. Widz tworzy hipotezy
w celu określenia przyczyn drama-
tycznych wydarzeń, ustalenia win-
nych. Fundamentem tego mocnego,
a niekiedy brutalnego filmu jest jego
estetyczny ład. Można w nim wyróż-

nić pięć aktów, jak w klasycznym
dramacie, także Prolog i Epilog. Re-

żyser dokonał tego, że widz przeżył

litość i trwogę, ale dopiero w Epilogu

pozwolił mu odczuć Grozę, kiedy

bohaterka po rozwiązaniu swego

problemu, spokojnie pali papierosa.

Propozycję wykorzystania filmu 4tniesiącc, 3 tygodnic i 2 dni” w prak-tyce szkolnej przedstawiła DanutaGórecka z Lódzkicgo Centrum Do-skonalcnia Nauczycieli KształceniaPraktycznego. Prclcgcntka zazna-czyła, że „nie jest to film do pop-cornu” (tytuł wywiadu z aktorem
Ivanowem). Tragizm sytuacji dwóch
studentek w komunistycznym pań-
stwie nie zamyka wymowy filmu.
Reżyser stwierdził: Nie chciałem
pokazywać Rumunom przeszłości,
bo jq dobrze znają, ale zależało mi,
żeby spojrzeli na swoje życie, na to,
co ich ciągle dotyka i w jaki sposób
odnosi się do mijającego czasu. Kry-

tycy i widzowie nazywali ten film
kinem w stanie czystym i podziwiali
umiejętność obserwowania ludzi
i opowiadania za pomocą kamery
o trudnych sprawach.

Kino czeskie i słowackie
Wykład Kino czeskie i słowackie

wygłosił prof. dr hab. Andrzej Pitrus
(Uniwersytet Jagielloński). Kino cze-
skie jest w dobrej kondycji. Rocznie
powstaje 10-12 filmów pełnometra-
żowych, a Czesi chodzą do kina częś-
Ciej niż Polacy. Jednym z twórców
znanym widowni międzynarodowej
jest Jan Sverak, zainteresowany
ambitnym filmem amerykańskim,
tworzący dobre kino mainstreamo-
we, jego film „Kola” zbliżający się
do formuły melodramatu został na-
grodzony Oskarem.

Jan Svankmajer jest uważany za
klasyka kina animowanego i przed-
sławiciela surrealizmu. Jego „Ocio-
sanek” to współczesna wersja Pino-
kia. W kinie słowackim dalej działają
twórcy, którzy tworzyli w Czechosło-
wacji i współpracują z producentami
czeskimi. Gatunkiem dominującym
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kinie czeski nn jest nłedia .

Uczestnicy sesji obejrzeli „Rok (lin

bla" Petra Zclcnki (2002), ktôvełyo

analizę 
filnłoznaĂvc7tȚ przeprowadził

prof (iv Iłah. I htnđs. 01<1țŔlil

ten film nłiancłn a reydziela.
'łlc niejednorodny,

to doku rncnt,
dużo fikcji. ego bo-

hatcrenł jest bard i poeta Jarotnir

Nohavca. Inni bohaterowie są też

postaciami
pcĂĂmych \Ăydarzcń, o których nłôwi{ț

do kamery. TîTšciq filrnu jest spot-

kanie artystów, które doprowadziło

do zorganizowania trasy koncertowej

Nohavicy i folkowego zespołu Cze-

chomor, a potem do nagrania płyty
zespołu Czechomor i orkiestry sym-
fonicznej pod dyrekcją rockmana
Colemana. Ale nie treść jest tu naj-
ważniejsza, ale aura, którą tworzy
muzyka Nohavicy, postać Karola
Plehala (Anioła), oniryczne obrazy,

absurdalne sytuacje.

Elwira Rewińska (Uniwersytet
Gdański) przedstawiła propozycje
pedagogiczne. Prelegentka zwróciła
uwagę, że kluczem do zrozumienia

filmu i mentalności Czechów może

być książka Mariusza Szczygła „Zrób

sobie raj". Jeśli kultura czeska jest
piosenką, to jej refren ma zawsze
słowo spokój. Nie jest to kino rozra-
chunkowe, a ten film jest rodzajem
terapii i schronieniem dla tych, któ-
rzy nie mogą poradzić sobie ze świa-
tem. Kluczem do filmu może być
piosenka Nohavicy „Kometa”. Oto jej
zakończenie:

„nas już tu nie będzie
ktoś inny jej zaśpiewa
o wodzie o trawie o lesie
o śmierci z którą tak trudno po-

godzić się
o zdradzie miłości o świcie
będzie piosenka o nas i komecie”.

Metoda, jaką posłużył sic Zclcn-lśn pozwoliła reżyserowi i aktorom
Stworzycŕ .Ŕvvint osobny rządzący sic

tni, nic tri aj acy nic
wspólnego współczesną rzeczywi-
stoŔcią polityczną i społeczną Czech.

Kino węgierskie
Dr Grzcgyorz Bubak (Uniwersytet

Jagielloński) przedstawił wykład Kino
wcgicrskic. W 1988 r. został odsunię-
ty od władzy Kadar. Miało to daleko
idące konsekwencje także Ulla kina.
Brak cenzury, ale ograniczenia eko-
nomiczne spowoclowały, że twórcy
musieli wykazać się zaradnością.
Dalej powstają filmy takich twórców
jak Miklós Jancsó, Mârta Mëszâros,
Istvân Szabó. W wielu filmach poja-
wiają się pytania: czy strach o jutro,
brak poczucia bezpieczeństwa to nie
za wysoka cena za wolność („Kocha-

na Emma, droga Bebe”). Po kilku
latach od zmiany systemu okazało
się, że kapitalizm nie jest idealnym
ustrojem, a bohaterowie w nowych
czasach nie potrafią się odnaleźć
(„Znowu świadek”). W drugiej po-
łowie lat 90. debiutują reżyserzy
podejmujący tematy przemian spo-
łecznych, ewoluującej rzeczywistości
i wartości niezmiennych takich, jak
miłość, bogaty świat emocjonalny.
W filmach węgierskich pojawia się
obraz Polski i Polaków, gdyż łączy

nas wspólna historia i wielokulturo-

wość. Najpierw zajęły Węgrów sprawy

aktualne, dopiero pod koniec lat 90.

pojawiają się filmy związane z hi-

storią, z których wyłania się obraz

lat 50. — kiedy człowiek przegrywa

z systemem — i lat 60., kiedy bohater

znajduje własną przestrzeń i próbuje

być w niej szczęśliwy.
Reżyserzy debiutujący po 2000 r.

to grono liczne i oryginalne. Powstaje
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obfitość filmów reprezentujących
różnorodność gatunków i stylów.
Daje się zauważyć powrót do kla-
syki, próby odświeżenia produkcji
z lat 30. Nowyłîî zjawiskiem jest
kino rozłąywkowe próba Iływalizacji
z kinem zachodnim, a także debiuty
znanych aktorów jako reżyserów.
W kinie węgierskim tworzą obok sie-
bie przedstawiciele różnych pokoleń,
odpowiadający na różne oczekiwania
publiczności. Na sesji pokazano
dwa filmy: „ godny potwór- projekt
Frankenstein” reż. Kornël Mundru-
czó i „Niepochowany” reż. Mârta
Mëszâros.

Analizę filmoznawczą filmu „Ła-

godny potwór- projekt Frankenste-
in” przedstawił prof. Andrzej Pitrus.

W 1818 r. ukazała się książka Mary
Shelley, w której pojawił się motyw
Frankensteina. Doczekał się on po-

nad 120 adaptacji. Film Jonesa

Whale'a z 1931 r. posłużył reżyse-
rowi jako jeden z wzorów do eks-
trawaganckiej interpretacji. Czerpie
z wielu doświadczeń filmowych i kul-
turowych. Sam gra rolę reżysera,
który organizuje casting, czyli oce-
nia przydatność aktorów do swoich
pomysłów, kreacji świata. W książce
Ślady Frankensteina” Jan Tur-

ney pisze: Nigdy nie wyzwolimy się
z mitu Frankensteina, nawet gdyby-

śmy chcieli. Opowieść ta tkwi w na-

szej kulturze zbyt głęboko. Zostawia

swoje ślady i odbija się echem we
wszystkich dyskusjach, w których
wyrażamy swój stosunek do rozwo-

ju nauki i naukowości. Propozycje
pedagogiczne przedstawił dr hab.

Witold Bobiński (Uniwersytet Jagiel-

łoński). Film Mundruczó nadaje się,

zdaniem wykładowcy, do omawiania

tylko z uczniami szczególnie inte-

resującymi się kinem. Jest to film

trudny w odbiorze, wymagającyod widza dobrej znajomości kinaaby zrozumiał zasadę repetycji mo-tywów, która jest strukturalną osiąfilmu i odnalazł motywy symbolicz-ne, toposy kulturowe, których zna-czenie dla interpretacji jest zasad-nicze. Analiza z uczniami powinna
wyjść od wrażeń. Metodą może byčdemonstracja krótkich fragmentów
filmowych, a potem ich analiza i in-
terpretacja. Sposobem omówienia
może być technika „dane” i „szu-
kane” (co wiemy, czego nie wiemy).
„Każda analiza filmu lub jego frag-
mentu jest szkołą oglądania, w tym
wypadku ilość przechodzi w jakość”.

Tradycyjnym zwyczajem podczas

sesji odbywa się spotkanie z twórca-
mi filmu. Tym razem była to reżyser
Mârta Mëszâros, z którą rozmowę
przeprowadził prof. Andrzej Pitrus.
Spotkanie było pokazywane na żywo
na stronie Filmoteki Szkolnej. Bo-
haterka ukazała się jako kobieta
energiczna, dowcipna, śmiało pre-
zentująca swe poglądy i oceny. Mârta
Mëszâros ma w swym dorobku około
30 filmów. Często wraca do wątków
biograficznych, gdyż Jej biografia
składa się z wielu dramatycznych wy-
darzeń i stała się podstawą do stwo-
rzonej przez nią w latach 80. serii
filmów „Dzienniki”, które pokazu-
ją historię widzianą przez pryzmat
własnych wspomnień. Filmy jej były
wielokrotnie nagradzane na między-
narodowych festiwalach, a znani re-
żyserzy światowi przyjęli ją do swego
grona. W filmach pokazuje mecha-
nizm władzy, głównie prześladowanie
ludzi przez system totalitarny.

Podczas spotkania Mârta
Mëszâros nie unikała spraw osobi-
stych. Ciepło mówiła o swym mężu,
znanym reżyserze Miklósu Jancsó,

Nowa Szkoła 10/2012
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dzieciach i 9 wnukach. Mó-
trojgu
wiła też o relacjach z Polską, gdzie

powstało kilka jej filmów, o związku

z Janenn Nowickinn, dzięki które-

mu poznała Polskę, polubiła ten

kraj i ludzi. Aktorów polskich czę-

sto angażowała do swoich lilnłôw.

W filmie „Niepochowany” główną

rolę Imre Naxy — tragicznej postaci

w historii Węgier zagrał Jan Nowicki,

a rolę śledczego Jan Frycz. Mârta

Mćszâros krytycznie odniosła się

do królujących w telewizji seriali,

które prawie się od siebie nie różnią,

bazują na identycznych postaciach-
schematach i pokazują zakłamaną
rzeczywistość. Ubolewała też nad
sytuacją kina na Węgrzech, gdzie

od trzech lat nie powstał żaden film.

Kino rosyjskie
Kino rosyjskie to temat wykładu

dr Joanny Wojnickiej (Uniwersytet
Jagielloński). Jest to kino stosun-

kowo dobrze znane w Polsce, także
dzięki festiwalowi filmowemu „Sput-
nik”. Od lat 60. reżyserzy rosyjscy
chcieli pokazać realność życia w im-
perium, ale cezurą jest rok 1991,
kiedy zmienia się historia, układy
polityczne, padają wytwórnie fil-
mowe, gdyż załamują się sposoby
finansowania. Twórcy, którzy robili
wcześniej dobre filmy, po transfor-
macji często nie odnaleźli się w nowej

rzeczywistości. Pojawiają się nowi

ny zachodniej publiczności Nikita
Michałkow, debiutujący pod koniec
lat 70. Sławę przyniosły mu filmy

czony Oskarem). Michałkow wyzna-
czył trend patrzenia na Rosję jako
kraju, którego cudzoziemiec nie poj-
mie. Aleksander Sokurow w latach
80. tworzył kino paradokumentalne,

potem powstały obsypane nagrodami,Moloch”, „Cielec” i „Faust”. Kręconesą filmy o wojnic w Czeczenii. „Jeniec
Siergieja Bobrowa dotykaunitu Kaukazu w lekturze rosyjskiej,sięgającego do Lermontowa i Tołsto-ja, a poświęconyjcst pierwszej wojniew Czeczenii.

Po 2000 r. robi się w Rosji dużofilmów. Pojawiają się filmy przed-stawiające rzeczywistość jako roz-
pad wartości, często z przesłaniem,
że w świecie rozpadu trzeba szukać
dobra. Tworzy się także filmy prze-
znaczone dla Rosjan, aby obudować
ich tożsamość opartą na okcyden-
talizmie, imperialną wizję historii,
ukazującej Moskwę jako trzeci Rzym.
Powstaje też dużo filmów science
fiction.

Jednym z najzdolniejszych reży-

serów rosyjskich jest Andriej Zwia-
gincew, którego film „Elena” (2011)
obejrzeli uczestnicy sesji. Anali-
zę filmoznawczą przeprowadził dr

hab. Tomasz Majewski (Uniwer-
sytet Łódzki). Nagrodzony w Can-

nes film „Elena” jest pierwszym
filmem Zwiagincewa zakorzenionym

w określonych warunkach społecz-

nych, ekonomicznych i politycznych.

, Elena” jest dramatem obyczajo-

wym, psychologicznym z elementami

kryminału i thrillera. Zwiagincew

kontynuuje osiągnięcia formalne

Tarkowskiego. Film ma swoisty rytm

i poetykę, posługuje się wieloma

symbolami. Reżyser zmusza widza

do stałej weryfikacji motywów i ar-

chetypów występujących w kulturze

(martwy biały koń, archetyp Matki

Rosji). Zwiagincew szykuje dla wi-

dza wiele pułapek intelektualnych,

wymusza poziom koncentracji, każe

uciec od elementów, które kierują

w stronę klisz interpretacyjnych.
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Młode pokolenie w filmie nie niesie
ze sobą żadnych wartości. Katia-
córka Władimira pod maską cyni-
zmu kryje poczucie beznadziejności,
przesytu. Rodzina Eleny, zajmująca

to barbarzyńcy, którzy nie kierują
się żadnymi wartościami. Reżyser
pozostawia otwartą kwestię, czy
samoświadomość Eleny będzie karą

Interesującą propozycję pedago-
giczną przedstawiła Jolanta Szatkow-
ska (III LO w Gdańsku). Już tytuł
\Ăystąpienia „Zimnobłękitny odcień
transformacji” kieruje uwagę na rolę
tego koloru w filmie. Bohaterowie
prezentują dwa światy, które dzieli
wszystko: pozycja, wykształcenie,
status materialny. Władimir chyba
był aparatczykiem. Ożenił się z ubo-

gą pielęgniarką, aby mieć opiekę
i obsługę. Ona korzysta z dobrobytu,

aby wspierać rodzinę syna, żądają-
cego coraz więcej pieniędzy. Rzeczy-
wistość w postsowieckiej Rosji stała
się źródłem frustracji najuboższych,

których przez lata karmiono sloga-
nami o równości wszystkich ludzi.
W wywiadzie Zwiagincew powiedział:
Te dwa światy (świat rodziny Eleny
i światjej męża) nigdy się nie miesza-
ją. Różnice między nimi sq kolosalne,
a dystans gigantyczny.

Polski film dokumentalny
Kino polskie reprezentowane było

przez film dokumentalny. Wykład
Dokument polski po 2000 roku
"głosił dr hab. Tomasz Majewski.
W 1989/90 roku dokument polski
zaczyna od polemiki z kroniką filmo-
wą, aby stworzyć nową narrację o hi-

tyka filmu dokumentalnego zmienia
się pod wpływem telewizji. Po 2000 r.

pojawia się pewien
ny. Andrzej Fidyk wraca 

rys 
nostalgicz

cło R
Północnej i kręci nowy 

dokument
na kanwie „Defilady” 

chceuciekinierów z Korei w Seulu W
ciech Staroń kręci „List za Marcin Koszałka „Jakoś to będzie/Reżyserzy chcą powiedzieć 

cośnego na podstawie formy już wykrewanej, poszukują kontynuacji, 
daw-nej siły dokumentu. Powstaje około200 filmów dokumentalnych 

roczniew różnych wytwórniach, 
stacjachkomercyjnych. Charakterystycznejest czytanie materiałów archiwal-nych. Dokumentaliści wyprzedzająhistoryków w nowym spojrzeniuna historię w dyskursie politycz-

nym. Posługują się metodą byciaw procesie dochodzenia do prawdy,
aby pokazać, jak fakty funkcjonują
współcześnie. Ważna jest nie tylko
rozmowa, ale pauza i przemilczenie.
Przykładem takich filmów są: „Cu-
dze listy” Macieja Drygasa, „Polin”
Anny Dylewskiej, „Wiera Gran” Ma-
rii Zmarz-Koczanowicz, „Sąsiedzi”
Agnieszki Arnold. Powstało około
18 filmów dotyczących katastrofy
smoleńskiej. Szerokim echem odbił
się film „Solidarni 2010” Ewy Stan-
kiewicz i Jana Pospieszalskiego.
Rozwijający się po 2000 r. polski

dokument odgrywa kluczową rolę

w dyskursie publicznym.

Do filmów, w których dochodzi

się do prawdy należy „Tonia i jej

dzieci" Marcela Łozińskiego. Ana-

lizę filmoznawczą tego dokumentu

przeprowadził dr hab. prof UAM

Mikołaj Jazdon. Marcel Łoziński jest

wybitnym dokumentalistą, ten film

kręcił jako etiudę podczas studiów,

po latach wrócił do niego.

bohaterów Wera i Marcel 
Lechtman

oraz reżyser rozmawiają o swoim
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dzieciństwie, aby dojść do prawdy.

W filmie 
zastosowano same bliskie

bohaterowie rozmawiają,
plany,

a nie mówią do kamery. Wykorzy-

słane zostają różne media: fotogra-

fia, film, dokument, opowieść ludzi.

pojawiają się autocytaty, reżyser

często prowokuje pytaniami boha-

terów, aby powiedzieli coś istotnego,

a skrywanego. Nawet fotografie nie

mówią prawdy o rzeczywistości. Sie-

lankowe zdjęcia Toni z dziećmi prze-

kazują obraz świata w ograniczony

sposób. Pod koniec filmu historia
staje się bardziej osobista, dotyczy
nie tylko relacji matki z dziećmi,
ale rodzeństwa między sobą. Film
nie tylko dochodzi do prawdy, ale
odbudowuje pamięć.

Propozycje pedagogiczne przed-
stawił mgr Arkadiusz Walczak (War-
szawskie Centrum Innowacji Edu-

kacyjno-Społecznych i Szkoleń).
Po projekcjach filmów dla nauczy-

cieli historii i polonistów było dużo
głosów krytycznych. Zarzucano mu
rozwlekłość i nudę. Film wymaga
ogromnej wiedzy na temat przeszło-
ści, której przy małej liczbie historii
w szkole, uczniowie nie posiadają.
Prelegent proponuje zastosowanie
metod aktywizuj ących: (analizy ma-
teriałów źródłowych) , burzy mózgów
na temat pojęcia „komunizm”. Klu-
czowym problemem będzie dyskusja,
dlaczego ideologia komunistyczna
mogła być atrakcyjna dla części
społeczeństwa polskiego w okresie
międzywojennym i po zakończeniuII wojny światowej. Najważniejszą
kwestią są relacje, jakie łączą Weręi Marcela z matką na przestrzenilat i pytanie, czy wiara w ideę jest
ważniejsza od rodziny oraz jak dzia-łalność matki wpłynęła na losy dziecii ich postawy życiowe.

Na konferencji wystąpiła z boga-tą ofertą skierowaną do nauczycielii uczniów Anna Sienkiewicz- Rogow-ska z PISF. Na dużą skalę rozwiniętajest akcja Filmoteki Szkolnej służącaksztaltowaniu wiedzy o filmie pol-skim, zapoznaniu z nowymi filmarni,ukazaniu roli edukacyjnej i wycho-wawczej filmu, Dwuletni kurs historiipolskiego kina, warsztaty dla na-uczycieli i uczniów, wykłady audio-
wizualne, różnego rodzaju konkursy,
Festiwal Filmoteki to tylko niektóre
z form działalności PISF. Obecnie
przygotowany jest zestaw filmów
i materiałów Filmoteka Szkolna II.

XXII Ogólnopolska Konferen-
cja Filmoznawcza „Po transforma-
cji- rzeczywistość przedstawiona
w filmach krajów postkomunistycz-
nych” różniła się od poprzednich.

Zaprezentowane zostały filmy am-
bitne, mało znane, niekomercyj-
ne. Obraz rzeczywistości, jaki się
z nich wyłania jest jednoznacznie

pesymistyczny. Zbrodnie, aborcja,
prześladowania i więzienie ludzi
za poglądy, skutki fałszywej ideo-
logii to tematy trudne szczególnie
dla młodzieży, także w szkołach
ponadgimnazjalnych. Szkoła nie
powinna unikać rozmów z uczniami

na trudne tematy. Należy jednak za-
stanowić się, czy z danym zespołem
klasowym można oglądać te filmy,
analizować je i interpretować. Raczej
należy przychylić się do zdania czę-
ści wykładowców, że są to filmy dla
wyrobionej w analizie filmoznawczej
młodzieży, posiadającej dużą wiedzę
historyczną, ale przede wszystkim
dojrzałej, z ukształtowanym syste-
mem wartości.

dr Elżbieta Świderska
Warszawa
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