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Projektując „Historie Przyszłości” 
chcieliśmy połączyć naukę o filmie  
z kształceniem kompetencji medialnych. 
Ale przede wszystkim mieliśmy ambicje 
nauczyć uczestników, jak się naprawdę 
realizuje filmy. 
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Narodowe Centrum Kultury 
Filmowej to wyjątkowe 
miejsce dla wszystkich 
zainteresowanych światem 
filmu i kulturą audiowizualną; 
centrum wiedzy i spotkań 
w niezwykłej przestrzeni 
zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1,  
w sercu Nowego Centrum Łodzi.

Do końca 2019 roku powstaną tu trzy wystawy stałe. 
Ekspozycja „Mechaniczne oko” opowie o historii 
kinematografii i rozwoju technik filmowych. Ścieżka 

„Materia kina” będzie interaktywną grą poświęco-
ną kolejnym fazom realizacji filmu. „Kino Polonia” 
to w zamierzeniu pełna rozmachu opowieść o historii 
kultury filmowej na ziemiach polskich. Wielość prze-
strzeni ekspozycyjnych pozwoli także na realizację 
licznych wystaw czasowych.

Ścieżki dydaktyczne uzupełni spektrum działań edu-
kacyjnych, realizowanych w specjalnie do tego celu 
przystosowanych przestrzeniach: studiu telewizyj-
nym, dźwiękowym, hali zdjęciowej czy studiu efek-
tów specjalnych.

Znajdzie się tu także ultranowoczesna pracownia ba-
dawcza z multimedialną biblioteką, oferująca dostęp 
do cyfrowych zasobów polskiego i światowego kina, 
oraz 3-salowe arthouse’owe kino.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź

tel.: + 48 42 233 50 55; +48 668 392 452

Współfinansowanie:

ponad 130 godzin 
warsztatów
 50 uczestników
 5 filmów
 5 zupełnie  
nowych scen

Pod okiem profesjonalnych edukatorów  
i filmowców grupy gimnazjalistów,  
licealistów i studentów przez sześć tygodni 
oglądały, dekodowały, rozkładały  
i składały na nowo polskie filmy.

Ze współpracy ze scenarzystami, 
storyboardzistami, reżyserką, operatorem, 
dźwiękowcami, oświetleniowcami, 
montażystami i scenografami  
powstało pięć nowych scen  
i pięć filmowych esejów.
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Plan był taki:

Najpierw obejrzeliśmy pięć polskich 
filmów: „Faraona” w reżyserii J. Ka-
walerowicza, „Kingsajz” w reżyse-
rii J. Machulskiego, „Matkę Joannę 
od aniołów” w reżyserii J. Kawale-
rowicza, „Poszukiwanego, poszu-
kiwaną” S. Barei oraz „Wielkiego 
Szu” S. Chęcińskiego.

Potem podzieliliśmy się na grupy 
i poddaliśmy analizie każdy z fil-
mów: poznaliśmy zasady budowy 
scenariusza, konstrukcję świata 
przedstawionego i zabiegi estetycz-
ne. I najważniejsze: wymyśliliśmy 
dodatkowe sceny, których w orygi-
nalnych wersjach nie było. 

Jeszcze później przełożyliśmy na-
sze pomysły na scenariusze i dialogi. 
Rysując storyboardy opracowali-
śmy każde ujęcie: kompozycję ka-
dru, rekwizyty, scenografię.
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1 Tydzień potem padł pierwszy klaps. 
Z pomocą praktyków i z wykorzy-
staniem profesjonalnego sprzętu 
zrealizowaliśmy nasze sceny. Pozna-
liśmy tajniki oświetlenia, planowali-
śmy ruch i sposób gry aktorskiej. 
Sami graliśmy!

Gotowy materiał zmontowaliśmy 
i udźwiękowiliśmy: składaliśmy 
ujęcia w całość, pracowaliśmy 
nad efektami synchronicznymi 
i ich zgraniem.

Na warsztatach z eseju filmowego 
wróciliśmy do oryginalnych wersji fil-
mów i eksperymentowaliśmy z nimi. 
Sprawdzaliśmy, jak się zmieniało 
znaczenie, kiedy przemontowaliśmy 
sceny, zmieniliśmy dźwięk i kolor.
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 WARSZTATY: SCENARIUSZ I STORYBOARD 
 “Cudowny prowadzący <3” 

 WARSZTAT: ESEJ FILMOWY 
 “Super! Najlepsze!” Tak to się kręciło: 

        YouTube

 „Nie spodziewałem się, że przy produkcji  
 tak krótkiej sceny może pracować  
 aż tylu ludzi!” 

 „Frajda, że jednak zrobiło się  
 coś wyjątkowego” 

W 2018 zrobimy to wszystko 
raz jeszcze. 
Z innymi filmami,  
ale z tą samą energią!

Wypatrujcie nas na 

Dzwońcie

Piszcie do nas na 
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