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Prawie 25 tysięcy widzów i międzynarodowa dystrybucja zwycięskiego
filmu! Nagroda młodych krytyków na 31. Festiwalu Mediów Człowiek w
Zagrożeniu

24 300 widzów – to sukces frekwencyjny tegorocznej edycji Festiwalu Kamera Akcja,
którego zwycięski film „The Silence of the River” właśnie podpisał umowę na cyfrową
dystrybucję z platformą DAfilms. Najlepszy film Międzynarodowego Konkursu Etiud i
Animacji w reż. Francesci Canepy będzie można oglądać online od 1 grudnia 2021 roku.
Organizatorzy podali datę kolejnej 13. edycji FKA.

Nagroda Jury Młodych Krytyków FKA na 31. Festiwalu Mediów Człowiek
w Zagrożeniu!
Palące problemy społeczne, trudne tematy w obiektywie wrażliwych twórców. Dzięki
współpracy Festiwalu Kamera Akcja i Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu trójka
laureatów konkursów krytycznofilmowych stworzyła Jury Młodych Krytyków i wręczyła
własną nagrodę. Tegoroczny konkurs filmów dokumentalnych oceniali: Julia Palmowska
(laureatka Konkursu Krytyk Pisze 2021. Wielokrotnie nagradzana krytyczka filmowa,
współtwórczyni podcastu Inna Kultura), Jarek Tokarski (laureat Konkursu Krytyk Mówi za
podcast „Celuloid i Światło”) i Marcin Prymas (zastępca redaktora naczelnego „Pełnej Sali”.
W 2021 otrzymał nagrodę od Jury Krytyków w Konkursie Krytyk Pisze). To świetna okazja

dla krytyków, aby sprawdzić się w roli Jurorów, a dla twórców ważny głos młodego

pokolenia odbiorców, którzy już teraz tworzą opiniotwórczą krytykę filmową i są głosem
doradczym młodego pokolenia kinomanów – mówi dyrektor FKA – Przemysław Glajzner.
31. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbył się w dniach 23-28 listopada 2021 roku
stacjonarnie w Łodzi i online. Jury Młodych Krytyków uhonorowało film „Tylko wiatr” w
reż. Zofii Kowalewskiej. Grand Prix Nagrodę Miasta Łodzi i statuetkę Białej Kobry odebrał
Paweł Łoziński za „Film balkonowy”. Uroczyste odczytanie werdyktów i wręczenie nagród
odbyło się 27 listopada w Muzeum Kinematografii.

To był wystrzał! – podsumowanie 12. edycji Festiwalu Krytyków Sztuki
Filmowej Kamera Akcja
Organizatorzy podsumowali liczbę widzów stacjonarnej i cyfrowej edycji Festiwalu Kamera
Akcja. Prawie 25 tysięcy widzów w Łodzi i w całej Polsce, ponad 60 filmów, osiem sekcji
filmowych w osiem niezwykle intensywnych dni. Na FKA zadebiutowała także Loża
Krytyków, która zgromadziła 36 krytyków i krytyczek. Odbyło się trzydzieści wydarzeń z
udziałem gości w tym spotkania, dyskusje, warsztaty. Tak krótkimi słowami można opisać
przełom września i października, na który przypadło coroczne filmowe święto. Udział

prawie 25 tysięcy kinomanów w Kamerze Akcji to znak, że nasza widownia rozwija się w
zawrotnym tempie. Kinomani są złaknieni spotkań i rozmów z ekspertami z branży i
pokazów artystycznego kina – podkreśla Malwina Czajka, dyrektorka FKA. Wiele wydarzeń
nadal dostępnych jest w social mediach festiwalu, jak chociażby gorąca dyskusja o
szacunku w branży filmowej. Peruwiański film „The Silence of the River” w reż. Francesci
Canepy, który otrzymał nagrodę dystrybucyjną DAFilms wraz z promocją filmu w 2021
roku, jest dostępny na tej platformie od 1 grudnia 2021 roku. Na 12. FKA zdobył wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Etiud i Animacji. Nasze nagrody mają znaczenie i dają moc

sprawczą. DAFilms to międzynarodowa platforma, która pokazuje najciekawsze
europejskie kino dokumentalne i jest dostępna na całym świecie. Cieszymy się, że są
partnerem naszego Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji i dziękujemy Mikołajowi
Góralikowi z DAFilms, który doprowadził do podpisania umowy z twórcami. Gratulujemy!
– mówi Agnieszka Hawryluk, koordynatorka konkursu. 13. edycja Festiwalu Kamera Akcja
odbędzie się 13-16 października 2022 w Szkole Filmowej w Łodzi.
---

12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbył się od 30 września do 7
października 2021 roku: stacjonarnie w Łodzi (30.09–3.10) oraz online na platformie Think
Film (30.09–7.10). Zadanie było realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz
Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu.
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