
Filmowe lato w Łodzi już 4 i 5 sierpnia! Sprawdź program bezpłatnych wydarzeń

Festiwal Kamera Akcja, organizator wydarzenia zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do

wspólnego spędzenia letnich dni w Łodzi. Bezpłatne projekcje, warsztaty i spotkania odbędą

się w PURO Łódź (4 sierpnia, czwartek) oraz Muzeum Kinematografii (5 sierpnia, piątek). W

programie m.in. pokaz filmu „Sonata” oraz spotkanie z aktorką Barbarą Wypych („Stulecie

winnych”).

Już w ten czwartek (4 sierpnia) odbędzie się kolejna odsłona wydarzenia pod nazwą „Włącz

dostęp. Filmowe lato w łódzkim”. Tym razem organizator zaprasza do Cinema Paradiso

(Hotel PURO Łódź). W pierwszej kolejności widzowie będą mieć okazję do wzięcia udziału

w Home Movies Day (g. 18:00). Po pokazie prywatnych filmów wyselekcjonowanych z

domowych archiwów, będzie można przyjrzeć się efektom pracy uczestników lipcowych

warsztatów Włącz dostęp. Warsztaty reportażowe. Na dużym ekranie wystąpią mieszkańcy

Łodzi i okolic w reportażu pod nazwą Filmowe historie mówione (g. 19:00). Czwartkowy

wieczór zakończy pokaz „Filmu balkonowego" (nagrodzonego m.in. Grand Prix Festiwalu

Mediów „Człowiek w zagrożeniu”) w reż. Pawła Łozińskiego. Czy każdy może być

bohaterem filmu? Czy świata można zamknąć w jednym kadrze? W swoim najnowszym

filmie, twórca przygląda się ludziom prosto ze swojego balkonu próbując odpowiedzieć na

postawione pytania.

Warsztaty dźwiękowe w Pałacu Dźwięku przy Łąkowej 29 (g. 11:30, obowiązują zapisy)

rozpoczną drugi dzień filmowego lata w Łodzi. Natomiast o g. 14:00 wspólnie z

przewodnikiem będzie można zwiedzić zakamarki „Łodzi filmowej” (nowa stała wystawa

Muzeum Kinematografii, obowiązują zapisy). To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych

przez organizatorów. Dla tych, którzy nie mieli wcześniej okazji, w Kinie Kinematograf

odbędzie się drugi pokaz Home Movies Day. Ponadto na dużym ekranie będzie można

zobaczyć łódzką produkcję pt. „Wymyk” w reżyserii Grega Zglińskiego. Film przedstawia

historię dwóch braci, Alfreda (Robert Więckiewicz) i Jerzego (Łukasz Simlat), których różni

nie tylko wizja prowadzenia przekazanej im przez ojca firmy, ale przede wszystkim podejście

do życia. Zdjęcia do filmu powstawały w Łodzi. Zwieńczeniem dnia będzie pokaz „Sonaty”

Bartosza Blaschke, która z zeszłorocznego Festiwalu Filmowego w Gdyni wróciła z nagrodą

publiczności. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorką Barbarą Wypych, absolwentką



Szkoły Filmowej w Łodzi (znaną m.in. z seriali „Kruk. Szepty słychać po zmroku”, „M jak

Miłość”, „Stulecie winnych”). Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

4 sierpnia 2022, czwartek / PURO Łódź

18:00 | Home Movies Day – pokaz prywatnych filmów wyselekcjonowanych z domowych

archiwów, miejsce: PURO Łódź, ul. Ogrodowa 16

19:00 | Filmowe historie mówione – pokaz reportażu zrealizowanego przez uczestników

„Włącz dostęp. Warsztaty reportażowe”, miejsce: PURO Łódź, ul. Ogrodowa 16

20:00 | „Film balkonowy” (100′), reż. Paweł Łoziński, miejsce: PURO Łódź, ul. Ogrodowa

16

5 sierpnia 2022, piątek / Łąkowa 29 oraz Muzeum Kinematografii

11:30 | Warsztaty dźwiękowe w Pałacu Dźwięku przy Łąkowej 29 w Łodzi (limit miejsc,

obowiązują zapisy: https://kameraakcja.com.pl/zapisz-sie-na-warsztaty-dzwiekowe/),

miejsce: Pałac Dźwięku, ul. Łąkowa 19

14:00 | Łódź filmowa – zwiedzanie z przewodnikiem (limit miejsc, obowiązują zapisy:

https://kameraakcja.com.pl/zapisz-sie-na-oprowadzanie-z-przewodnikiem-po-wystawie-lodz-

filmowa-w-muzeum-kinematografii/), miejsce: Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

15:30 | Home Movies Day – pokaz prywatnych filmów wyselekcjonowanych z domowych

archiwów, Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

17:00 | „Wymyk” (85′), reż. Greg Zgliński, Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

19:00 | „Sonata” (118′), reż. Bartosz Blaschke + spotkanie z aktorką Barbarą Wypych,

Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

„Włącz dostęp. Filmowe lato w łódzkim” realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum

Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022 oraz z budżetu Miasta Łodzi. Partnerem

merytorycznym wydarzenia jest Biblioteka Miejska w Łodzi. Partnerami są: PURO Łódź,

Muzeum Kinematografii, TME Polówka, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Miejskie

Centrum Kultury w Tuszynie, Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki Z/S w

https://kameraakcja.com.pl/zapisz-sie-na-warsztaty-dzwiekowe/
https://kameraakcja.com.pl/zapisz-sie-na-oprowadzanie-z-przewodnikiem-po-wystawie-lodz-filmowa-w-muzeum-kinematografii/
https://kameraakcja.com.pl/zapisz-sie-na-oprowadzanie-z-przewodnikiem-po-wystawie-lodz-filmowa-w-muzeum-kinematografii/


Działoszynie, Szkoła Filmowa w Łodzi, Łódź Film Commission, EC1 Łódź – Miasto

Kultury, Uniwersytet Łódzki, Think Film. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3

Łódź, Radio Łódź, Magazyn Kalejdoskop, Plaster Łódzki. Organizatorem wydarzenia jest

Festiwal Kamera Akcja.


