Akcja Edukacja, czyli od łódzkiego studenta do Oscara
Już po raz drugi Festiwalowi Kamera Akcja towarzyszyć będzie seria wydarzeń w
ramach projektu Akcja Edukacja. Spotkania z ekspertami, case study z twórcami,
analizy filmowe czy spotkania wokół książek – zaplanowano łącznie 8 wydarzeń od 15
do 18 października 2020 r. Udział w projekcie, dostępnym również online, będzie
bezpłatny.
Podobnie jak podczas pierwszej edycji gośćmi wydarzenia będą specjaliści i twórcy filmowi
z łódzkich uczelni akademickich, którzy podzielą swoimi doświadczeniami i osiągnięciami w
budowaniu wizerunku Łodzi filmowej. – W tym roku świętujemy podwójny jubileusz – 75lecie Łodzi Akademickiej i 75-lecie Łodzi Filmowej i w związku z tym chcemy w szerszym
kontekście mówić o sukcesach łódzkich uczelni, a także upamiętnić ich historyczny wkład w
rozwój polskiej kinematografii – mówi Malwina Czajka z Festiwalu Kamera Akcja,
organizatora projektu.
Case study operatorskie z Radosławem Ładczukiem
Punktem wyjścia do rozmowy o sztuce operatorskiej będzie film w reżyserii Jennifer Kent –
“Nightingale”, który zdobył aż dwie nagrody na MFF w Wenecji, a krytyków zachwyciły
niepowtarzalne zdjęcia. Twórcy współpracowali już przy debiucie pełnometrażowym
reżyserki “Babadook”, który uznawany jest za jeden z najlepszych horrorów. Radosław
Ładczuk, absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, autor zdjęć m.in. do
filmów “Jesteś Bogiem”, “Sala Samobójców” i “Sala samobójców. Hejter” podczas spotkania
zdradzi, z jakimi wyzwaniami najczęściej mierzy się na planie filmowym oraz opowie o roli
operatora w procesie twórczym. Twórca w jednym z wywiadów podkreślał: – Dla mnie liczy
się film prawdziwy, czyli taki, który przekazuje emocje zarówno za pomocą gry aktorów, jak i
za pomocą samych zdjęć.
Akcja Analiza
Związana z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Akademią Muzyczną w Łodzi
Kamila Żyto poprowadzi w ramach Akcja Edukacja warsztaty z analizy filmu. Podczas zajęć,
bazujących na wybranym tytule filmowym, uczestnicy poznają narzędzia wykorzystywane
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przy badaniu poszczególnych warstw obrazu, omówione zostaną poszczególne etapy
powstawania filmu oraz znaczenia jakie można nadać poprzez wykorzystanie konkretnych
środków filmowych. Kinomani poszerzą swoje horyzonty i zupełnie inaczej będą patrzeć na
film po takich wnikliwych warsztatach analitycznych, w których nie zabraknie odniesień do
teorii Bolesława W. Lewickiego założyciela filmoznawstwa w Polsce.
Z Łódzi do Hollywood
Krótkometrażowe filmy realizowane w Łodzi szturmem zdobywają światowe laury. W 2019
roku studentka Szkoły Filmowej w Łodzi Yifan Sun otrzymała studenckiego Oscara kategorii
Documentary. Łódzka produkcja pokonała ponad 1600 filmów zgłoszonych z całego świata,
a Yifan Sun dołączyła do prestiżowego grona laureatów. Przy jej filmie pracowali również
inni studenci Szkoły Filmowej w Łodzi, a opiekunami artystycznymi byli Jacek Bławut i
Andrzej Sapija. W październiku będzie okazja nie tylko do zobaczenia filmu, ale także
spotkania z reżyserką i podpytania o przepis na taki sukces.
Michał Pabiś-Orzeszyna powraca z książką!
Michał Pabiś-Orzeszyna powraca na Festiwal Kamera Akcja! Tym razem zaprezentuje
swoją najnowszą książkę – “Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, wydaną w serii
“Filmo!znawcy” w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. To nie tylko merytoryczne
kompendium wiedzy o zwrocie w badaniach filmoznawczych, ale doskonała próba
uporządkowania tego niejednolitego nurtu. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja o roli
filmoznawstwa we współczesnej kinematografii.
Szczegółowy program projektu, który odbędzie się od 15 do 18 października 2020 roku
online, już w połowie września. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Spotkania z cyklu
Akcja Edukacja są realizowane w ramach programu „Łódź akademicka, Łódź naukowa
2020”. Projekt dofinansowany jest z budżetu miasta Łodzi w ramach regrantingu
przeprowadzonego przez Centrum Opus. Organizatorem jest Fundacja FKA.

11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja
15-18 października 2020 w Łodzi
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Strona internetowa:
kameraakcja.com.pl
Facebook:
facebook.com/kameraakcja
Instagram:
instagram.com/festiwalkameraakcja
Materiały prasowe:
kameraakcja.com.pl/media
Kontakt:
Dominika Druch
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dominika@kameraakcja.com.pl
tel. +48 503 876 453

3

