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Film •ako baza edukacji artystycznej i medialnej



W dniach 9-12 listopada 2017 roku w Radziejowicach odbyła się
XXVII Konferencja Filmoznawcza. Od kilku lat na spotkania listopa-
dowe przybywa ponad 180 uczestników: nauczycieli, pracowników
dyskusyjnych klubów filmowych i centrów kultury.

XXVII OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA FILMOZNAWCZAFilm jako baza edukacji artystyczneji medialnej

ELŻBIETA
ŚWIDERSKA-CHORĄŻY

rganizacja tak dużego
przedsięwzięcia nie byłaby
możliwa bez ogromnego

zaangażowania pracowników Cen-
tralnego Gabinetu Edukacji Filmo-
wej , którym udało się zorganizować
projekt we współpracy z Filmoteką
Narodową Instytutem Audiowi-
zualnym przy wsparciu Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.

XXVII Konferencję prowadził
prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr
hab. Piotr Sitarski.

Na początku zostały wręczone
nagrody w konkursie na scena-
riusz zajęć z wykorzystaniem filmu.
Po raz pierwszy też zostały wrę-
czone nagrody im. Prof. Eweliny
Nurczyńskiej-Fidelskiej za pracę

magisterską.

Stowarzyszenie Edukacyjno-
-Kulturalne Venae-Artis we współ-
pracy z Katedrą Mediów Kultury
Audiowizualnej UŁ zainicjowało
ogólnopolski Konkurs na najlepszą

pracę magisterską z zakresu kina
polskiego lub edukacji audiowizu-
alnej. Celem Konkursu jest pro-

mowanie badań naukowych i upa-
miętnienie zmarłej w maju 2016 r
profesor Eweliny Nurczyńskiej-
-Fidelskiej, uczonej zasłużonej dla
rozwoju edukacji filmowej w Pol-
sce, inicjatorki i autorki koncepcji
25 sesji filmoznawczych w Borkach

i Radziejowicach.

XXVII Konferencja składała się

z 4 bloków tematycznych:

1. Film i sztuki wizualne

2. Film i telewizja

3. Film i gry cyfrowe

4. Film i muzyka
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Wykład na temat: Film jako
medium sztuk wizualnych wygłosił

dr Tomasz Załuski (UL). Kiedyś
nazwa sztuki medialne odnosiła
się do sztuk plastycznych, dziś jest

to pojęcie znacznie szersze. Istotne
dla rozwoju filmu artystycznego
były trzy zjawiska: awangarda
okresu międzywojennego, neo-
awangarda przełomu lat 60 i 70,
i sztuka przełomu XX i XXI w.

Dla awangardy międzywojennej
charakterystyczne jest poszu-

kiwanie nowych wartości arty-
stycznych. Powstaje wtedy film
abstrakcyjny i imaginacyjny.
Film powinien szukać własnych

środków wyrazu, nie naślado-
wać teatru i literatury, odchodzić
od realności. Film imaginacyjny

wykorzystuje elementy świata
rzeczywistego, aby tworzyć nie-
rzeczywiste. Twórcami filmów
eksperymentalnych byli Fran-
ciszka i Stefan Themersonowie.
W filmie „Oko i ucho” (1944-45)
przekładają na obrazy 4 utwory
Szymanowskiego.

W 1929 r. oku Louis Bunuel

i Salwador Dali zastosowali poe-
tykę oniryczną w filmie „Pies an-
daluzyjski”. Obrazy filmowe były
inspirowane malarstwem Dali,
dźwięk dodany później, ale ak-
ceptowany przez Bunuela. Konty-
nuacją tego typu eksperymentów
są teledyski.

Neoawangarda zwróciła się
do sztuki konceptualnej, od-
chodziła od nacisku na formę,

na rzecz konceptu (pomysłu).Sztukę chciano zbliżyć do po-szukiwań badawczych Powstajekino rozszerzone, gdzie elementytradycyjnego kina są analizowane
pojedynczo, (performance-dzia-
łanie), często prowokujące, abyuaktywnić publiczność. W filmie
składkowym autor filmu oddaje
jego fragment do zrobienia amato-
rom, czyniąc z nich współtwórców.
W Łodzi powstają filmy Józefa
Robakowskiego „Test” i „Rynek",
w których wprowadzono nowe
sposoby konstruowania czasu
i przestrzeni.

Współcześnie mówi się o zwro-
cie kinematograficznym w sztu-
kach wizualnych. Sztuka wkra-
cza w inne sfery rzeczywistości.
Transdyscyplinarność oznacza

wkraczanie w inne pola produkcji
kulturalnej. Łączy się z tym zwrot

(zmiana) w naukach humanistycz-
nych i społecznych. Poszukiwa-

niem nowych form są filmy Piotra

Uklańskiego i Wilhelma i Anki
Sasnalów.

Danuta Górecka (LCD i KP)

omówiła temat „Intertekstualnošć

filmów Piotra Dumały” propo-

zycje metodyczne. Piotr Dumała

znany i ceniony reżyser, scena-

rzysta, rysownik, grafik, twórca

filmów animowanych jest także

autorem intrygujących opowia-

dań. Tworzone przez niego kino

ma charakter autorski. Krytycy

nazywają go „magiem anima-

cji”. Inspirujące dla artysty były

40 Nowa Szkoła 10/2017



dzieła Franza Kafki i Fiodora
Dostojewskiego. Zakochałem się
tv Dostojewskim — to stwierdzenie

Dumały znalazło odzwierciedlenie

w filmach „Łagodna” i „Zbrod
nia i kara”. Rzeczywistość w fil-
mach Dumały często przypomina
koszmarny sen, świat rządzi się
własną logiką, kategorie czasu
i przestrzeni funkcjonują na in-
nych zasadach. Aby ukazać we-
wnętrzny świat bohaterów, ich
uczucia i myśli reżyser posługuje
się animizacją, umiejętnie pro-
wadzi akcję na wielu płaszczy-
znach. Nieodłącznym elementem
jest sugestywna muzyka, która
współtworzy niepowtarzalny na-
strój jego filmów. Bogata ścieżka
dźwiękowa współgra z wizualną
ekspresją. O zrealizowanym przez
siebie filmie „Kafka” Piotr Duma-
ła powiedział: to miał być Kafka
oczami Kafki. W filmie „Ściany”
widoczny jest klimat prozy Kafki.
Tu także muzyka Przemysława
Gintrowskiego — barda Solidar-
ności i stanu wojennego dopełnia
i wzbogaca przekaz wizualny,
wywołuje emocje widza, budzi
niepokój, podkreśla oniryczny
charakter filmowej opowieści,
uwidacznia nastrój osaczenia.

Filmy Dumały cechuje nawią-
zywanie do różnych tradycji ma-
larskich, bogata symbolika, dialog
z innymi tekstami kultury. Analizę
filmoznawczą filmu „Ederly” w reż.

Piotra Dumały przeprowadziła
Izumi Yoshida (ASP/ PWSTviT).

Film miał premierę w 2016 r. Słow
główny bohater trafia do mia-

steczka istniejącego poza czasem
na granicy realnego świata i snu.
Bohater przyjeżdża autobusem
z lat 70. ma telefon komórko-
wy, jedzie metrem. Do końca nie
wiadomo kim jest, jaka jest jego
tożsamość. Film można określić
jako surrealistyczną komedię z ele-
mentami kryminału. Czarno białe
zdjęcia nawiązują do stylistyki kina
niemego, nierealistyczna fabuła
łączy się z realistyczną warstwą
wizualną.

Wykład na temat: Film w tele-
wizji wygłosiła dr hab. prof. UwB
Alicja Kisielewska.

Od połowy lat 50. telewizja na-
dawała swe programy regularnie,
w 1960 r. było w Polsce 400 tys.
telewizorów, a w 1970 r. 4 milio-
ny. Mimo że nadawano filmy sta-

re, ograne w kinach, dialogi były
czytane przez lektora od początku

była to najpopularniejsza część
programu. Istniał wtedy jeden
program i był emitowany w godzi-

nach 17 do 22 i oglądany często

masowo w domach, świetlicach,

klubach. W latach 60 filmy stano-

wiły 30% programu telewizyjnego.

Zaczęła się dyskusja o filmie tele-

wizyjnym jako gatunku. Zygmunt

Kałużyński nazwał je „skeczami

dla prowincji”, a St. Kuszewski

zwrócił uwagę, że jest to przedsta-

wienie rzeczywistości na taśmie,

uwzględniające specyfikę małego

ekranu. Telewizja stała się szansą
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debiutu dla młodych reżyserów
i możliwością realizacji dla mi-
strzów np. „Brzezina” 1970 r. reż.
Andrzej Wajda.

Pojawiły się cykle: „W stałY1îî ki
nie”, „Na srebrnynł ekranie”, „Kino
interesujących filmów”, „Sylwetki
X Muzy”, „Filmoteka arcydzieł”
i cykl dokumentalny „Kino faktu”.

W 1964 r. pojawił się pierw-
szy polski serial „Barbara i Jan”
i zaczał się fenomen popularności
tego gatunku. Serial brazylijski
„Niewolnica Izaura” oglądało 85%
Polaków, a przyjazd aktorów głów-
nych ról do Polski wywołał po-
wszechny entuzjazm, gromadziły

się tłumy, co budziło zdumienie

samych aktorów.
Telenowela „W labiryncie” emi-

towana od 1988 r. miała 52 od-
cinki. „Czterej pancerni i pies”

w reż. Konrada Nałęckiego i An-
drzeja Czekalskiego (1966-70)
to 21 odcinków. Mimo zakłamanej
historii powstał dobry film przygo-
dowy. „Stawka większa niż życie”
w reż. Andrzeja Kmicica i Janusza

Morgensterna (1967-68) miała 18
odcinków. Bohater stał się ikoną
naszej wyobraźni. „Czterdziesto-
latek” Jerzego Gruzy (1974-76)
miał 21 odcinków. „Dom” w reż.
Jana Łomnickiego miał 25 odcin-
ków w 4 seriach. „Alternatywy 4”
w reż. ST. Barei powstał 1983 r,
a premiera odbyła się w 1986 r.
z powodu cenzury, miał tylko 9
odcinków, a wszedł do pamięci
zbiorowej.

W 1989 r. powstało wybitne
dzieło filmowo-telewizyjne 10 od-
cinkowy „Dekalog” w reż. Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Od 2000 r.
emitowana jest telenowela „M jak
miłość”. Ogląda ją około 6 mln
ludzi, a jeden odcinek miał rekor-
dową oglądalność 12 mln. Obecnie
istnieją stacje tematyczne, ogólno-
dostępne, gdzie nadawcy profilują
odbiorców.

Nie tylko telewizja czerpie z fil-
mu, ale coraz częściej staje się źród-
łem pomysłów dla filmu. „Truman

Show” w reż. Petera Weira z 1998 r.
został zrealizowany w konwencji
telewizyjnej. Telewizja uchodzi za
medium mało prestiżowe, ale dalej
jest najpopularniejsza.

Orson Welles stwierdził „niena-
widzę telewizji tak jak prażonych
orzeszków, ale nie mogę się po-
wstrzymać od ich jedzenia”.

Analizę filmoznawczą filmu
„Urodzeni mordercy” reż. Olivera
Słone przedstawiła Maja Rogala
(UwB). Scenariusz filmu, który
powstał w 1994 r. napisał Quentin
Tarantino. W filmie zawarty jest
sprzeciw wobec bezmyślnej kon-
sumpcji, krytyka telewizji, w której
często występuje gloryfikacja prze-
mocy. Nowatorskie w filmie jest
wykorzystanie różnych gatunków
telewizyjnych i filmowych, zasto-
sowanie wielu technik i środków
wyrazu, ukazanie postaci z róż-
nych punktów widzenia. W filmie
wykorzystano sitcom, fragmen-
ty są realizowane w konwencji
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serialu komediowego i występu-

je kontrast między dialogami,

a śmiechem z offu. Ujęcia filmowe

są w konwencji teledysku, szybko

zmieniające się sceny i żywiołowy
ruch w kadrze.

Talk-show — wywiad z seryj-
nym mordercą w więzieniu, an-
tybohater staje się głównym bo-
haterem, kreowanym na idola.
Słynna reklama Coca-Coli jako
ikony kultury masowej ukazuje
wpływ telewizji na widza,ale też
na program. Jeżeli program nie
jest popularny, nie ma rekla-
modawców. Ponieważ w telewizji
chodzi o skupienie uwagi widza

za wszelką cenę, posługuje się

często ukazaniem kontrowersyj-

nych moralnie treści, reprezentuje
relatywizm moralny, ukazuj ąc

śmierć jako rozrywkę. Z punktu
widzenia pedagogów tego typu
filmy są groźne, gdyż mogą być
katalizatorami wyzwalaj ącymi złe
emocje. W Anglii w BBC przepro-
wadzono dyskusję na temat wpły-
wu filmu Stone'a na młodzież.
Jeden z młodocianych morderców
oglądał film 10 razy.

Propozycje metodyczne na te-
mat: Telewizja w edukacji filmoweji medialnej przedstawiła Anna
Równy (MSCDN/UG). Prelegentka
omówiła autorskie propozycje ćwi-
czeń np. Stwórz pomysł programu,
którego nie ma w ramówce telewi-zji np. TVP 1 i TVP Kultura. Są też
interesujące propozycje tematówlekcji, włączające zagadnienia

związane z telewizją w edukacji
filmowej np.:
l. Telewizja czasów PRL-u „Czło-

wiek z marmuru” (1996) reż.
Andrzej Wajda.

2. Manipulacja i perswazja w me-
diach — telewizja w filmie „Tru-
man Show” (1998) reż Peter
Weir.

3. Telenowela dokumentalna: fik-
cja czy prawda o otaczającym
nas świecie?
Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski

wygłosił wykład na temat: Filmy
i gry czyli o rozrywkach łatwych
i trudnych.

Wytwarzanie statusu kultural-

nego dokonuje się w przestrzeni
społecznej. Wysoki status mają
takie działania odbiorcze, któ-
re wymagają erudycji w wielu
sferach. Rewolucja industrialna
spowodowała inny rodzaj życia,
rozbicie rodzin i odwrót od religii.
Odbiorcy sprowadzeni są do roli
biernych, co kojarzy się nawet
z nieświadomością. Wzrosła rola
fanów, konsumentów wiernych
marce. Zjawisko fanowskie nie
przekłada się na szersze zaintere-
sowanie kulturą.

Jak pisze J. Huizinga: Zabawa
jest dobrowolną czynnošciq lub
zajęciem, jest celem sama w so-
bie. Towarzyszy jej uczucie rado-

ści, odmienności od zwyczajne-
go życia. Gry cyfrowe nie mają
wysokiego statusu. Dzieciństwo

kończy się jako zjawisko kulturo-

we, jako okres w życiu człowieka.
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Gry komputerowe zyskują coraz
większy status jako rzeczy trudne.
Następuje zjawisko konweregen-
cji mediów, czyli przepływ treści
pomiędzy różnymi platfornnami
(np. telewizja, Internet, telefonia
komórkowa) i remediacji czyli prze-
niesienie estetyki lub mechaniki
jednego medium do drugiego. Jed-
na postać ma pełnić wiele funkcji,
które wcześniej pełnili różni boha-
terowie. Lara Croft jest bohaterką
gier, filmów, komiksów.

Klasyczną narrację hollywoodz-
ką rozwijającą się przyczynowo-
-skutkowo z definitywnym za-
kończeniem zastąpiły narracje,
w których ĂĂydarzenia zdominowa-
ne są przez postacie, intertekstu-
alność jest motywacją wydarzeń,
brak jest definitywnego zakończe-
nia, gdyż w grach wszystko może
zacząć się od nowa. Te przemiany

zachodzą na naszych oczach.

Analizę filmoznawczą filmu „Su-

cker Punch” reż. Zacka Syndera

przedstawił Marcin Chojnacki
(UE). Film „Sucker Punch” (2011)

jest efektem doświadczeń reżysera
z produkcji teledysków, realizacji
komiksów. Narracja jest szkatuł-
kowa, akcja toczy się w paraprze-
strzeni, której nie dotyczą prawa
czy logika, zaburzony zostaje po-
rządek miejsca i czasu, wykorzy-
słane są elementy baśniowości.

Z teledyskiem łączy film muzy-

ka spajająca różne plany, dobór
piosenek jest powiązany z tema-
tyką filmu. Film bazuje wyłącznie

na ikonografii, fabuła jest pre-
tekstem. Animacja cyfrowa łączy
się z elementami nagranymi tra-
clycyjnic.

Z grami wideo łączy film mo-
tyw alternatywnej rzeczywistości,
podział na etapy, wykorzystanie
wirtualnej kamery i popkulturowe
wyobrażenie japońskości. Film jest
próbą stworzenia spójnej całości
z odmiennych konwencji. Korzysta
z dorobku różnych mediów, łączy
różnorodne motywy i bogatą iko-
nografię.

Dr Joanna Zabłocka-Skorek (Ki-
noSzkoła) sformułowała propozycje
metodyczne w pytaniu: W jakich
kontekstach cyfrowy imigrant może
umieścić gry w praktyce dydak-
tyczno- wychowawczej?

W Polsce kupuje się 16 mln gier
rocznie. Gra w nie 90% nastolat-
ków. Nigdy nie było takiej różnicy
między pokoleniami w odbiorze
kultury. Dzieci to cyfrowi tubylcy,
urodziły się w tym świecie, a starsi
to cyfrowi imigranci, dla których
istnieje podział na rzeczywistość
off-line i on-line. Imigranci muszą
uczyć się od tubylców. Według
Mead Margareth: Rozwój kultur
prefiguratywnych zależeć będzie
od tego, czy uda się nawiązać
dialog z młodym pokoleniem i czy

pokolenie to, mając możliwość
działania wedle swojej woli, potra-
fi poprowadzić starszych w stronę
nieznanej nam przyszłości. Je-
dynie opierając się na młodych,
starsze pokolenie może uzyskać
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dostęp do nowej wiedzy dośtviacl-

cza In ej.

Z kolei starsze pokolenie za
zadanie wyjaśnienie niedoświad-
czonenłu młodełnu odbiorcy, że nic
każdy filłnowy obraz rzeczywistości
zasługuje na jego całkowite zaufa-
nie. W edukacji szkolnej na lek-
cjach j. polskiego, etyki, filozofii,
godzinach wychowawczych można
omówić problemy takie jak:

rozróżnienie gier służących roz-
rywce od gier poszerzających
wiedzę i umiejętności,
avatary — tożsamość w świecie
wirtualnym, zaspakajanie po-
trzeb, autoprezentacja,

• środowisko graczy — kodeks,

• realizacja potrzeby afiliacji i bez-
pieczeństwa.

Wykłady na temat: Obrazy mu-
zyki, muzyka obrazów. Od wstaw-
ki muzycznej do filmu muzycznego

dr hab. prof. UAM Mikołaj
Jazdon i dr hab. prof. UAM Krzysz-
tof Kozłowski. Muzyka w filmie jest
podporządkowana obrazowi, jest
dostosowana do koncepcji reży-
sera. Może pełnić rolę budowania
nastroju, szukania ekwiwalentu
dla danej sceny, zastępowania
zachowania bohatera, leitmotivu
przypominającego. Wyjątkiem jest
film muzyczny, kiedy muzyka gra
rolę wiodącą.

Analizę filmoznawczą filmu:
„ cCabe i pani Miller” reż. Robert
Altman przeprowadził dr Piotr Pła-
Wuszewski (UAM) Film „McCabe
i pani Miller” (1971) zajmuje ważne

micjscc w kinematografii. Główny
temat to relacja między parą bo-
hatcrôw i nicrnożnośč zatrzymania
kogoś przy sobie, W filmie wyko-
rzystano trzy utwory Leonarda Co-
hena. Subtelność muzyki Cohena
zderzona z brutalnym światem
ukazanym w filmie ma przyporni-
nać o nieoczywistości tego świata.
Cohen nigdy nie pisał muzyki
do filmów, ale jego muzyka została
wykorzystana w wielu produk-
cjach filmowych m.in. „Urodzeni
mordercy”, „Shrek".

Propozycje pedagogiczne: Słu-

chajqc filmu. O muzyce filmowych
obrazów przedstawił Mariusz Wi-
dawski (ZSP w Woli Rzędzińskiej).
Wśród propozycji tematów do-
tyczących filmu i muzyki w per-
spektywie edukacyjnej można
sformułować także jakie są funkcje

muzyki w filmie? Filmy o muzyce,

muzykach, zespołach. Teledysk/
wideoklip — obraz jako ilustracja

muzyki. Muzyka wokalno- instru-

mentalna w filmie. Autor koncepcji

przedstawił 3 propozycje analizy

pedagogicznej.
1. Muzyka w erze kina niemego

(na przykładzie „Nosferatu
symfonia grozy” (1922)

2. Piosenka w filmie (na przykła-

dzie filmu „Once” (2006)

3. Musical filmowy (na przykładzie

„Les Miserables”: „Nędznicy”

(2012).
Siła oddziaływania muzyki

filmowej skrywa się w łatwo-

ści odwoływania się do UczUć
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o charakterze unitł'ersalnyłn oraz
protvadzcnia skoia za kottł'i
czonych kulturołvo (Anna Pio-
t rowska).

Interesujący ni wydarzcnicnł
na Konferencji był wieczór studyj-

nv „Od nłuzyki ilustracyjnej do fil-

nnowcj” proĂvadzony przez Andrzeja

Goleniowskiego — szefa SKSiL.

Włoska pianistka Ludniiła Bova
zaprezentowała muzykę filmową
skomponowana do znanych fil-
mów w opracowaniu na fortepian
i muzykę na żywo do niemych
filmów Władysława Starewicza
prekursora polskiej i światowej
animacji. Uczestnicy konferencji
mogli m. in. rozpoznać po frag-

mencie utworu, z jakiego filmu
pochodzi muzyka.

Gościem specjalnym na XXVII
Konferencji Filmoznawczej był
reżyser Piotr Dumała. Spotka-
nie z reżyserem, transmitowane
na żyvțło na portalach <Edukacja-

Filmowa.pl> i <Filmoteka Szkolna.
pl> prowadziła Izumi Yoshida.

Grupa światowych twórców filmów
animowanych liczy kilkadziesiąt
osób. Piotr Dumała zajmuje w niej
znaczące miejsce, a jego filmy
zdobywają nagrody na wielu fe-
stiwalach. Reżyser mówił o pracy
nad filmem „Ederly”. Obrazy były
kręcone w kilku miejscach w Pol-
sce, aby tworzyły wspólną całość
i przedstawiały obraz ni to wsi ni
to miasteczka i ukazywały prze-
mieszanie się różnych światów,
co miało ukazać Polskę trzech
zaborów. Bohater jest w środku

wydarzeń i wszystko dzieje się wo-
kół niego, w pewnych sytuacjach
zostajc sprowadzony do pozycji
dziecka, prezentując pierwotną
cmocjonalnošč zachowań.

Piotr Dumała mówił o odkrytej
przez siebie technice animacji po-
legającej na rysowaniu, a później
malowaniu i ścieraniu płyt gipso-
wych. Artysta ceni sobie wolność
twórczą i niezależność artystyczna,
jaką daje mu praca reżysera filmów
animowanych.

Na konferencji przedstawione
zostały najnowsze propozycje z za-

kresu edukacji filmowej.
Tytus Ciski i Robert Jaczewski

(FINA) mówili o Olimpiadzie Wiedzy

o Filmie i Komunikacji Społecz-

nej, która odbywa się po raz drugi

i zgłosiło się 804 uczniów ze 184

szkół. Filmoteka realizuje bogaty
program warsztatów filmowych dla

uczniów i nauczycieli. Zaprezen-

towany został też portal <Eduka-

cjaFilmowa.pl>. W czerwcu strona

pojawiła się w nowej odsłonie, jest

na bieżąco aktualizowana m.in.,

zakładka — Film w nowej podsta-

wie programowej. Są materiały

dla młodego kinomana, rodziców,

scenariusze zajęć filmowych, pub-

likacje m.in. Archiwum Borki i Ra-

dziejowice.
Powstała filmowa mapa polski.

Łódź od niedawna została wpisa-

na na listę UNESCO jako miasto

filmowe. Powstały dwa projekty

związane z Łodzią. Jeden z nich

to Łódź kadr po kadrze prezentuJe

twórców związanych z Łodzia.
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Dystrybutorzy kinowi Vivavțo

przedstamli propozycje filmów dla

dzieci i młodzieży.

Jadwiga Mostowska autorka
„Elementarza młodego kinomana”

omówiła książkę, która właśnie
ukazała się rynku. Elementarz
przeznaczony jest dla kinomanów

młodych od dziewięciu do dwuna-

stu lat i w przystępny i ciekawy
sposób przekazuje wiedzę o filmie

i kinie.
Na konferencji przedstawiono

projekt „Filmowe małe ojczyzny”.
Oprócz publikacji o tym samym

tytule, przedstawiającej filmowe
obrazy małych ojczyzn, koordy-

natorzy projektu z kilku miejsco-

wości w Polsce przedstawili swoje
dokonania. Efektem pracy z ucz-

niami były zebrane różnorodne

materiały: o związkach Tadeusza

Różewicza z Radomskiem, odtwo-

rzenie tradycji kinematograficz-
nych Rybnika, historia, ludzie,

filmy w Wytwórni Filmów Fabu-
larnych we Wrocławiu, cmentarze
z czasów wojennych w okolicy Woli
Rzędzińskiej i wielokulturowość
Supraśla.

Na konferencji odbył się pokaz
specjalny filmu „Dziewczyna bez
rąk” reż. Sebastian Laudenbach
(2016). Propozycje metodyczne
przedstawiła Jolanta Bielecka
(ŁCDNiKP). Uczestnicy Konferen-
cji uczestniczyli także w warszta-łach Close reading, prowadzonych
przez filmoznawców. Przedmiotem
analizy była wybrana scena z filmu
Polańskiego „Pianista".

W ciągu ostatnich kilkunastu
lat język ruchomych obrazów prze-
żył niebywałą w dziejach kinemato-
grafii metamorfozę wywołaną eks-
pansjtț nowych mediów i nowych
technologii.

XXVII Konferencja Filmoznaw-
cza w Radziejowicach ukazała
skomplikowany charakter tych
przemian i wynikającą z nich waż-
ną rolę edukacji filmowej.

dr Elżbieta Świderska-Chorąży

Z żalem przyjęłam wiadomość,
że miesięcznik społeczno-eduka-
cyjny „Nowa Szkoła” przestaje się
ukazywać. Z pismem związana
jestem od 25 lat. W styczniu 1974
roku ukazał się mój pierwszy ar-
tykuł, a od 1992 r rozpoczęła się
stała współpraca.

W ciągu tych lat zmienił się
wydawca, ale ja zawsze miałam
szczęście współpracować ze znako-

miłymi redaktorami, którym leżała
na sercu sprawa polskiej oświaty.

Szczególnie dziękuję redaktor
Marii Błogowskiej i wydawcy, red.
naczelnemu Jackowi Jackowskie-
mu za wieloletnią owocną współ-
pracę. Ich wysiłek spowodował,
że miesięcznik „Nowa Szkoła” pre-

zentował wysoki poziom, był cenio-

ny i oczekiwany przez nauczycieli.

Służył im pomocą w codziennej,
trudnej pracy. Na rynku edukacyj-

nym powstanie luka, którą nieła-
two będzie zapełnić.

EŚ-Ch
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