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Film to sztuka
Autonomiczne dzieło sztuki, scalone z innymi przejawami kultury, łączące  fotografię, 
muzykę i teatr, sztuki performatywne i wizualne, literaturę i  malarstwo.

Film to ludzie
Nie tylko reżyserzy, operatorzy i aktorzy, ale też producenci, rekwizytorzy i montaży-
ści. Kiniarze, krytycy, filmoznawcy i widzowie.

Film to wszechobecność
Audiowizualność to istota współczesnej komunikacji, oddziaływania i przekazywania 
informacji. Poznając film, uczymy się kodu dzisiejszego świata.

Film to społeczności
Fankluby aktorów, kluby dyskusyjne, lojalna publiczność małych kin i widzowie plat-
form streamingowych.

Film to przemysł
Wielki, generujący tysiące miejsc pracy. I mały, skupiony w niewielkich firmach 
i niezależnych studiach.

Film to wpływ
Reklama, narzędzie oddziaływania na widza i kształtowania postaw.

Film to edukacja
Do filmu (dla chcących pracować w kinie), o filmie (dla chcących go poznać) 
i poprzez film (dla chcących nabyć umiejętności praktyczne).

Film poznaję, rozumiem, tworzę 

Czym dla nas jest film?

Film to historia
Obraz dziejów na ekranie i współtworzenie  opowieści o ludziach, społecznościach 
i narodach.

Film to dziedzictwo
Bez jego znajomości nie ma człowieka świadomego. Bez jego tworzenia trudno budo-
wać tożsamość.

Film to rozrywka
Zabawa obrazem, słowem, dźwiękiem. To uczenie się o świecie, innych ludziach  
i nas samych.

Film to moda
Na wakacyjne festiwale, kurtkę Marlona Brando i okulary Zbigniewa Cybulskiego. 

Film to technologie
Każdego dnia bardziej zaawansowane i stale podlegające tym samym zamiarom 
człowieka – by przez film doświadczać rzeczywistość intensywniej niż w życiu.

Film to marzenie
O unieśmiertelnieniu ruchomych obrazów, tworzeniu opowieści  
i kreowaniu światów. O ucieczce w świat fikcji.

Film to medium dla wszystkich
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Co dla nas jest ważne?

rozwój
Tworzymy okazje do zdobywania wiedzy o filmie przez osoby w każdym wieku 
i na każdym poziomie zaawansowania.

Odważnie eksplorujemy różnorodną tematykę filmu i kina, ich przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość.

Wspieramy rozwój innowacyjnych rozwiązań i technik audiowizualnych.

Tworzymy przestrzeń dla swobodnej myśli twórczej i krytycznej oceny.

energia i doświadczenie
Stale poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań dla aktywnego zaspokajania 
filmowej ciekawości.

Wciągamy w interakcje, promujemy przyswajanie wiedzy oparte na doświadczaniu 
filmu i emocjach.

Napędzamy aktywność i inspirujemy do działań zmierzających do samodzielnego 
poznawania i współtworzenia kultury filmowej.

integracja
Oferujemy innowacyjne połączenie aktywności związanych z filmem.

Tworzymy miejsce spotkań dla różnych osób i grup zainteresowanych filmem 
i dajemy impuls do budowania społeczności.

Zwiększamy dostęp do kultury filmowej, tym samym włączając się w przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu.

Aktywnie uczestniczymy w procesie rewitalizacji obszarowej Łodzi, działając na rzecz 
ożywienia kulturalnego miasta i wspierania lokalnej społeczności.

Jednoczymy lokalny i ogólnopolski sektor filmowy we wspólnym celu promocji Łodzi 
filmowej, rozszerzania jej oferty, uzyskania efektu synergii w realizacji i promocji 
swoich przedsięwzięć.

jakość i prestiż
Tworzymy okazje do obcowania z kulturą, w tym kulturą wysoką, alternatywną 
i niszową, i czerpania z tego osobistej satysfakcji.

Jesteśmy bezkompromisowi w sposobie tworzenia i dostarczania oferty, działamy 
bez autocenzury.

Stawiamy na wyjątkowe sposoby opowiadania o filmie.

Dbamy o przestrzeń EC1, łącząc dziedzictwo z nowoczesnością i dając okazję 
doświadczania architektury najwyższej jakości.
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Misja Wizja

naszym celem jest podnieść kompetencje audiowizualne Polaków i gości spoza 
kraju, popularyzować wiedzę o tradycyjnym filmie i nowatorskich formach multime-
dialnej ekspresji.

naszym celem jest wpisać się w trendy rozwojowe pozaszkolnej edukacji, wyko-
rzystując infrastrukturalny potencjał miejsca, dzięki czemu będzie można stymulować 
edukację profesjonalną i podstawową w obszarze filmu i audiowizualności, a zatem 
kształtować kompetentnego, otwartego i zainteresowanego rodzimym kinem widza.

naszym celem jest dbać o dziedzictwo rodzimej kinematografii, a także kultywo-
wać pamięć po Łodzi filmowej i przyczynić się do jej rozwoju, mając na względzie 
chęć przeobrażenia miasta w metropolię hołdującą wartościom sformułowanym dla 
miast kreatywnych UNESCO.

naszym celem jest zawiązać dialog między różnymi branżami i środowiskami  
filmowymi, nawzajem się inspirować i projektować lepszą przyszłość kinematografii.

naszym celem jest wykorzystać unikatową infrastrukturę w postaci imponują-
cej siedziby centrum filmowego, aby zrealizować marzenia kilku pokoleń filmowców, 
krytyków i filmoznawców o stworzeniu instytucji kultury filmowej godnej jej wielkich 
osiągnięć.

naszym celem jest stworzyć miejsce stale odwiedzane przez ludzi spragnionych 
kultury wysokiej, a także osób poszukujących realnej komunikacji w świecie zdomi-
nowanym przez wirtualne znajomości.

naszym celem jest zbudować zespół pracowników i współpracowników, który 
będzie służył ekspercką opinią, profesjonalizmem, otwartością i wsparciem projek-
tów komercyjnych, organizacji trzeciego sektora i indywidualnych pasjonatów.

naszym celem jest skorzystać z obywatelskiego zaangażowania w kulturę 
i instrumentów rozwijających relacje między instytucjami publicznymi a ruchami 
społecznymi, aby poszerzać dostęp do infrastrukturalnego zaplecza niezbędnego 
dla rozwoju oddolnych projektów.

naszym celem jest wpisać się we wzrost powszechnej świadomości ludzi,  
że poprzez upowszechnianie dostępu do kultury kreujemy bardziej światłe i samo-
dzielne w swych intelektualnych poszukiwaniach społeczeństwo.

W Narodowym Centrum Kultury Filmowej każdy 
będzie mógł czerpać z filmu wiedzę, emocje 
i piękno, aby lepiej poznawać kino i współtwo-
rzyć jego przyszłość.
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Dla kogo jesteśmy? Nasi interesariusze

nckF dla organizatorów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– promocja dorobku polskiej kinematografii
– promocja uczestnictwa w kulturze, w tym szczególnie w kulturze polskiej
– budowa publiczności dla polskich filmów, kształtowanie postaw odbiorców
– pozaszkolna edukacja audiowizualna i medialna
– poprawa konkurencyjności gospodarki w oparciu o kompetencje audiowizualne 

Miasto Łódź
– atrakcyjna oferta kulturalna dla mieszkańców
– oferta edukacji kulturalnej
– rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna
– integracja środowiska filmowego miasta
– wsparcie rozwoju przemysłów kreatywnych
– opieka nad EC1 – miejscem inteligentnego spędzania wolnego czasu

nckF dla partnerów
– wysokie kompetencje, atrakcyjna oferta i pełen profesjonalizm współpracy
– możliwość wykorzystania miejsca i zasobów do realizacji własnych projektów 

kulturalnych

nckF dla pracowników
– atrakcyjne warunki zatrudnienia w sektorze kultury
– możliwość rozwoju zawodowego i inspirujące środowisko pracy
– współtworzenie instytucji i projektów o doniosłym znaczeniu dla promocji polskiej 

kinematografii

nckF dla branży
– promocja dorobku polskiej kinematografii
– podnoszenie kwalifikacji – wsparcie edukacją
– miejsce spotkań i ośrodek integracji
– rozwój publiczności dla rodzimych filmów
– promocja niszowych form aktywności filmowej

nckF dla łódzkich instytucji kultury
– integracja i współpraca w ramach rewitalizacji społecznej
– wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla realizacji działalności kulturalnej
– prowadzenie projektu Łódź – Miasto Filmu UNESCO

nckF dla widzów
– niestandardowo, kreatywnie spędzony czas i uczestnictwo w kulturze
– rozwój zainteresowań
– rozwój wiedzy i umiejętności

nckF dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
– realizacja i uzupełnienie podstaw programowych  

w innowacyjnej formie
– osobisty rozwój zawodowy nauczyciela
– nowe narzędzia pracy 
– przygotowanie do uczestnictwa w kulturze nauczyciela i ucznia

nckF dla rodzin
– wspólnie i kreatywnie spędzony czas
– wyróżniająca się jakością oferta inteligentnego uczestnictwa w kulturze
– wspólne działania: integracja, miejsce spotkań
– przestrzeń do realizacji własnych projektów

nckF dla proFesjonalistów
– rozwój zawodowy
– przestrzeń dla realizacji własnych projektów i działań twórczych
– networking
– premiery filmów

nckF dla F irm
– rozwój zawodowy i osobisty pracowników
– atrakcyjne, niesztampowe szkolenia i działania integracyjne
– oferta dla pracowników zagranicznych – poznawanie polskiej kultury przez rodzimy film

nckF dla naukowców
– projekty konserwacji i cyfryzacji zasobów audiowizualnych
– programy rezydencjalne
– dom wydawniczy
– pracownia badawcza, połączona z archiwum i biblioteką
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2. narracyjne kombinaty wiedzy
Do tego typu instytucji zaliczamy kosztowne inicjatywy ostatnich lat, czyli imponujące siedziby 
nowo powstałych instytucji kultury, skrywające potężne projekty wystawiennicze. To opracowane 
z rozmachem centra wiedzy, korzystające z multimediów, bogatej interaktywności i responsywności 
eksponatów, przekształcające zwiedzanie wystawy stałej w rodzaj fabularnej przygody, oddziału-
jącej na widza gamą sensomotorycznych wrażeń. W tym akurat wypadku Polska może poszczycić 
się wspaniałymi przykładami: Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej (oba 
w Gdańsku), Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (w Warszawie), a w świecie wzorcowe dla wielu 
innych późniejszych projektów United States Holocaust Memorial Museum (w Waszyngtonie).

1. nowoczesne muzea Filmu
Tego rodzaju muzea bywają najczęściej państwowymi archiwami filmowymi, wzbogaconymi o nie-
duże wystawy, pracownie digitalizacji, biblioteki i mediateki oraz sale kinowe. Realizują przy tym 
programy edukacyjne i badawcze, dbają o dziedzictwo, ale też kierują się ku przyszłości. Takie jest: 
La Cinémathèque française (w Paryżu), Eye Film Museum (w Amsterdamie) czy Museo Nazionale del 
Cinema (w Turynie).

3. multitematyczne centra kultury
Ten rodzaj instytucji powstaje przede wszystkim w zrewitalizowanych śródmieściach (lub na ich obrze-
żach) miast. Dawne fabryki, elektrownie, porty i huty przekształcają się w filharmonie, opery, muzea, 
centra nauki i techniki, a przede wszystkim publiczne place, klastry i przestrzenie dla przemysłów 
kreatywnych. W tym wypadku kluczowy jest cel rewitalizacji społecznej, koncepcja nowego miasta, 
podniesienie jego prestiżu, rozwój kompetencji mieszkańców, budowa relacji sektor publiczny – sektor 
prywatny oraz atrakcyjności turystycznej miasta. To rzadko jedna instytucja, a częściej kilka podmio-
tów publicznych obudowanych mniejszymi inicjatywami pochodzącymi z mikrobiznesu lub trzeciego 
sektora. Klasyczny już przykład Lincoln Center w Nowym Jorku ma swe wybitne kontynuacje: jak 
Quartier des spectacles (w Montrealu) czy Hafen City (w Hamburgu). 

połączenie wzorców
Narodowe Centrum Kultury Filmowej może połączyć te trzy wzorce. Będziemy zatem nowoczesnym 
muzeum kina, pełniącym wszystkie (poza rolą narodowego archiwum) funkcje tego typu instytucji. 
Będziemy centrum narracyjnego wystawiennictwa, korzystającym z typowych dlań instrumentów do 
opowiedzenia o historii, teraźniejszości i przyszłości kina. Będziemy częścią imponującego kompleksu 
„EC1 Łódź – Miasto Kultury”, posiadającego potencjał godny swych poprzedników.

czy jesteśmy pierwsi lub jedyni?
Instytucji o podobnym (choć zawsze różnym) rozmachu i programie powstało i powstaje kilka. Być 
może najbliższe NCKF-owi mogłoby być Australian Centre for the Moving Image (w Melbourne), 
łączące edukację z wystawiennictwem, archiwum z przyszłością mediów, sale kinowe z przestrzeniami 
klastra filmowego. Z zainteresowaniem przyjmujemy też wspaniałe inicjatywy muzeów opowiadają-
cych o audiowizualności i narracji – jak słynne już Digital Museum (w Tokio) oraz powstające dopiero 
The Lucas Museum of Narrative Art (w Los Angeles). Narodowe Centrum Kultury Filmowej powinno 
wpisać się na listę prestiżowych projektów.

Benchmarki
naszymi wzorcami są trzy kategorie instytucji:

Fot. La Cinémathèque française (Paryż)

Fot. Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk) Fot. The Lucas Museum of Narrative Art (Los Angeles) Fot. Australian Centre for the Moving Image (Melbourne)

Fot. Hafen City (Hamburg) Fot. Quartier des spectacles (Montreal)

Fot. Eye Film Museum (Amsterdam)

Fot. Polin (Warszawa)
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Unikatowa instytucja
Narodowe Centrum Kultury Filmowej to nowy typ instytucji kultury, 
kombinat wiedzy i  doświadczeń, miejsce nabywania kompeten-
cji i  rozwoju pozaszkolnej edukacji, przestrzeń spotkań i spędzania 
czasu w  bezpiecznych i  rozwijających intelektualnie warunkach, 
pozwalających na rozwój pasji, budowę kapitału relacji i pozyskanie 
opieki eksperckiej.

Łatwiej jest więc powiedzieć, czym NCKF nie będzie.  

A zatem NCKF to…

nie muzeum, ale narracyjne wystawy, będące ścieżkami edukacyj-
nymi dla indywidualnych klientów i wycieczek, realizujące potrzebę 
rozwoju edukacji medialnej w Polsce.

nie archiwum, ale centrum kompetencji, digitalizacji i dostępu do 
treści w mediatece i pracowni badawczej.

nie edukacja bierna, ale sześć przestrzeni warsztatowych pozwa-
lających na poznawanie kina w procesie jego tworzenia w półprofe-
sjonalnych warunkach laboratoryjnych.

nie kino, ale trzysalowe centrum upowszechniania wiedzy o filmie, 
miejsce na: akademie filmowe, spotkania, panele, festiwale, prze-
glądy i wyselekcjonowaną działalność kinową.

nie miejsce zamknięte, ale otwarte dla wszystkich i do późna 
w nocy: przed południem dla grup zorganizowanych, po połu-
dniu jako kolejne miejsce spotkań dla łodzian z restauracją, 
klubokawiarnią, dwupoziomową kawiarnią w foyer i sklepem 
filmowo-muzealnym.

nie tylko łódź, ale centrum networkingu, otwarte na programy 
rezydencjalne, wykorzystywane do promocji miasta i jako cel tury-
styki kulturalnej, współtworzące nową definicję miasta.

nie przeszłość, ale przyszłość; oderwanie się od tradycji, wyko-
rzystanie filozofii miasta kreatywnego (UNESCO).

nie F ilm, ale pojmowanie kina przez dokonującą się dziś redefinicję 
fenomenu filmu, przez otwarcie się na zjawiska: cyfryzacji produk-
cji, postprodukcji i dystrybucji, kwestii dostępu do treści, wszech-
obecności audiowizualnych komunikatów, wideoeseistyki, VR i AR, 
rozpadu tradycyjnych sposobów pojmowania filmu jako spójnego 
i zamkniętego dzieła sztuki.
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Instytucja jako narracja

Klasyczna definicja przyjęta przez ICOM mówi, że muzeum to:
„Instytucja trwała, nieobliczona na zysk, pozostająca w służbie społeczeństwa i jego rozwoju, otwarta dla publicz-
ności, mająca za zadanie gromadzenie, konserwowanie, badanie, rozpowszechnianie i wystawianie materialnych 
świadectw dotyczących człowieka i jego otoczenia, a to dla studiowania, edukacji i przyjemności”. 

(tłum. za: Zdzisław Żygulski, „Muzea na świecie. 
Wstęp do muzealnictwa”, PWN, Warszawa 1982, s. 12.)

narracyjność
Dziś tego rodzaju instytucje zamieniają się na centra wiedzy i kompetencji, definio-
wane jako narracje, wielowątkowe opowieści, multisensualne, udramatyzowane 
w oparciu o dominujące dziś wzorce storytellingu.

kompetencje
To także odpowiedź na nową definicję i cel edukacji, wyjście naprzeciw brakom szkol-
nej dydaktyki poświęconej sferze medialnej komunikacji. Takie instytucje jak NCKF 
będą uzupełniać program szkolny, dadzą przestrzeń do eksperymentu, pozwolą na 
kontakt z nowoczesnym sprzętem używanym przez profesjonalistów.

dostęp
To również nowy model zachowywania dziedzictwa, gdzie równie ważne jak depo-
nowanie artefaktów z przeszłości jest ich cyfryzacja, udostępnienie i uczenie samo-
dzielnej selekcji treści. NCKF musi także wziąć na siebie odpowiedzialność w zacho-
wywaniu treści cyfrowych, które z racji swej specyfiki są o wiele bardziej ulotne 
i niemagazynowane – jak niegdyś wytwory fizyczne.

Fizyczność
Odpowiedź na pytanie, czemu służą tego rodzaju centra wiąże się także z silną 
potrzebą stworzenia przestrzeni bezpiecznej, konkurującej z przemysłami wolnego 
czasu, pozwalającej na stały rozwój kapitału relacyjnego i pozyskanie wsparcia eks-
perckiego. To wreszcie – mimo użycia najnowocześniejszych form komunikacji – więź 
fizyczna z miejscem, jego architekturą, artefaktem, mechanicznym ekspozytorem, 
bo materialność kontaktu stanowi dziś jedno z najważniejszych wyzwań stojących 
przed instytucjami kultury i muzeami.
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Podsumowanie, 
czyli programy

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to wyjątkowe miejsce dla wszystkich 
zainteresowanych kulturą audiowizualną; jedyny taki ośrodek edukacji filmo-
wej w  Polsce i  w  tej części Europy, współprowadzony przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łódź. Dziś tego rodzaju instytucje – jak 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej – stają się w  przede wszystkim nowym 
narzędziem edukacji, pozwalają zabezpieczyć dziedzictwo, stać się centrum 
badań i rozwoju, instytucją wchodzącą w konkurencje z przemysłami wolnego 
czasu, a także pośrednikiem między sektorem publicznym a prywatnym bizne-
sem i  NGOs-ami. Programy NCKF-u  są wyjściem naprzeciw tego rodzaju ten-
dencjom rozwojowym.

wystawy stałe
Największą atrakcją NCKF-u będą trzy wystawy stałe. Na 3200 metrach kwadratowych 
zwiedzający zostanie zaproszony na narracyjne ekspozycje poświęcone historii, teraźniej-
szości i przyszłości kina. Pozna je za pomocą multimedialnych, interaktywnych form wysta-
wienniczych, projekcji, wideoesejów, stanowisk responsywnych, a także oryginalnych obiek-
tów o kultowym charakterze. To nowy format zwiedzania i nabywania wiedzy – za pomocą 
szerokiej gamy sensomotorycznych doświadczeń, emocji, gwałtownych kontrastów prze-
strzennych, bogatej audiosfery i wyrafinowanej mechaniki kontaktu z obiektem. W NCKF-ie 
będziemy mieli trzy takie wystawy:

1. „mechaniczne oko”
Tematem będzie historia przemian technik audiowizualnych. Opowieść zacznie się dziś 
(rewolucja cyfryzacji), a potem będzie cofać się ku epokom wideo, taśmy optycznej, począt-
kom kina, jego prahistorii, XIX-wiecznych zabawek optycznych i latarni magicznych, by 
w finale wszystko scalić w wielkiej kulminacji opowiadającej o przyszłości mediów audio-
wizualnych. Sceneria zostanie utrzymana w steampunkowej stylistyce, pełnej metalowych 
instalacji, żarówek, postindustrialnych interpretacji.

2. „kino polonia”
Będzie to pełna rozmachu opowieść o historii kultury filmowej na ziemiach polskich od pierwszych pro-
jekcji po czasy współczesne. Zwiedzający będą mogli poznać historię, arcydzieła i wybitnych twórców 
– reżyserów, aktorów, operatorów, producentów i kompozytorów, a także marginalizowane dotychczas 
zjawiska: kino jidysz, kinofikację, rozwój amatorskich klubów filmowych czy ewolucję systemu produk-
cji filmowej. Na trzech kondygnacjach, korzystając z najnowszych technik wystawienniczych, projek-
cji, mappingów, instalacji, ekranów interaktywnych, a także wysmakowanej scenografii, wnikniemy 
w początki kina, jego współczesność, okres wojenny i czas Peerelu, poznając nie tylko filmy, ale też 
kinowy przemysł, system dystrybucji, cenzurę, kinofilię, krytykę filmową i recepcję rodzimego kina za 
granicą.

3. „materia kina”
Ekspozycja ta to w istocie interaktywna „gra w film”: od powstania scenariusza, przez 
budżet, casting i pracę na planie po postprodukcję i dystrybucję. Ścieżka „Materia kina” 
będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Tym, co odróżni ją od pozostałych 
wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. Następujące po 
sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedzający będą reali-
zować zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, takie jak np.: skompletowanie 
ekipy realizatorskiej; wybór obsady; zaplanowanie ruchów kamery; wymyślenie tytułu i pro-
jektu plakatu filmowego czy zaplanowanie budżetu produkcji i promocji.

pracownia badawcza
Nowoczesna biblioteka, mediateka i centrum badawcze. Idealne miejsce do samodzielnego 
rozwoju wiedzy i kompetencji filmów przeznaczone dla kinomanów, studentów, naukowców 
i badaczy, profesjonalistów: filmowców, kuratorów, nauczycieli i edukatorów filmowych. 
Kolekcja książek, czasopism i filmów, a także stale rozbudowywane repozytorium materiałów 
cyfrowych i baz dostępowych do treści multimedialnych. Stanowiska komputerowe, kapsuły 
multimedialne i kabiny projekcyjne, pokoje pracy cichej i głośnej. W pełni wyposażone cen-
trum cyfryzacji filmów i dokumentów papierowych z zakresu historii i współczesności kine-
matografii. „I-Film”, czyli nowatorskie centrum dokumentacji eseju wizualnego, awangardy 
filmowej i kina interaktywnego oraz cinematic VR.

wystawy czasowe
Na potrzeby najbardziej prestiżowych wystaw czasowych będzie udostępniana secesyjna, 
zabytkowa Hala Maszyn. W przestrzeniach galeryjnych NCKF pojawią się też mikrowy-
stawy, instalacje wizualne, rzeźby multimedialne, wielkoformatowe projekcje mappingu 
i ekspozycje plakatów.

edukacja audiowizualna
Istotą działania NCKF będzie nowoczesna edukacja filmowa, towarzysząca wystawom 
i realizowana w supernowoczesnych przestrzeniach warsztatowych i pracowni badawczej 
z multimedialną biblioteką i archiwum. Na uczestników będą czekać laboratoria: dźwiękowe, 
montażowe, efektów specjalnych, animacji poklatkowej i studio telewizyjne.

trzysalowe kino
W studyjnym trzysalowym kinie, poza pokazami filmów z bieżącego repertuaru, będą się 
odbywać projekcje specjalne, akademie filmowe, przeglądy, festiwale i spotkania z ludźmi 
filmu, dyskusje panelowe i otwarte konferencje.

centrum kompetencji
Dzięki aktywnej współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej oraz rozwojowi progra-
mów badawczych NCKF będzie centrum kompetencji filmowych, ośrodkiem realizacji rezy-
dencji artystycznych, miejscem spotkań dla pasjonatów i profesjonalistów kina. 

archiwum i dostęp do wiedzy
W centrum digitalizacji zamierzamy gromadzić dziedzictwo polskiej kinematografii i po 
zakończeniu procesu jego cyfryzacji udostępnić je wszystkim zainteresowanym. W centrum 
rekonstrukcji będziemy kontynuowali programy przywracania do aktywności maszyn reje-
strujących i pokazujących ruchome obrazy sprzed dekad i wieków. Projekty współpracy 
między NCKF-em a środowiskiem naukowym pozwolą przekształcić NCKF w centrum badań 
i rozwoju nad kinem i jego przyszłością.

miejsce spotkań
Dla odwiedzających zostaną udostępnione kawiarnie i restauracja, w przestrzeniach wspól-
nych powstaną miejsca do odpoczynku, spotkań towarzyskich i rozmowy. Realizacja współ-
czesnych centrów kultury polega na tym, by budynek uczył samym wnętrzem i architekturą. 
By był nie tylko komunikacją i korytarzem, ale stałą interakcją ze zwiedzającym, dostarcza-
jąc edukację i stając się bazą komunikacji artystycznej.
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NCKF a narodowe instytucje  
filmowe w Polsce

Narodowe Centrum Kultury Filmowej wpisuje się w sieć 
instytucji, których celem jest upowszechniane kul-
tury filmowej. Swoim charakterem, rozmia-
rem, możliwościami infrastrukturalnymi 
i zasobem pracowników.

uzupełnia potrzeby polskiego społe-
czeństwa w zakresie edukacji medialnej, 
wystawiennictwa filmowego, działań 
integracyjnych, inicjatyw badawczo-
-rozwojowych i programów upo-
wszechniających kulturę filmową, 
będąc podmiotem ponadlokalnym, 
o ambicjach międzynarodowych. 

Wkomponowuje się w pejzaż sta-
rych i nowo powstałych instytu-
cji filmowych prowadzonych 
i współprowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

nie dubluje ich statutowych 
celów strategicznych, lecz uzu-
pełnia ofertę i zapotrzebowa-
nie państwa.
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Łódź Warszawa
ytwórnia Filmów

odukcja 

postprodukcja
kino

premierowe

edukacja 
filmowa

licencje

Wrocław

Powstanie [w Łodzi] narodowej instytucji dedykowanej kulturze filmowej (…)  
czyniłoby zadość historii polskiej kinematografii i Łodzi jako jej ważnej części. (…) 
Mielibyśmy NCKF, które z powodzeniem mogłoby zafunkcjonować w szerszym  
pejzażu instytucji narodowych takich jak NINA, PISF, Filmoteka Narodowa (wszystkie 
jak dotąd w Warszawie) – nie dublując ich zadań.

2015, dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, przewodniczący Rady Programowej, 
przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytwórnia
Filmów
Dokumentalny 
i Fabularnych

Wydawnictwo
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Łódź – Miasto Filmu

Skojarzenie Łodzi z filmem jest automatyczne. 

Tu przez dekady działała największa Wytwórnia 

Filmów Fabularnych, tu założono słynną Szkołę 

Filmową, tu powstało Muzeum Kinematografii, 

tu rozwinął się pierwszy ośrodek filmoznawstwa, 

tu wreszcie pracowały firmy zaplecza produk-

cyjnego i kiniarskiego Polski. Dziś część tego 

dziedzictwa przepadła. Do Warszawy 

przeniosła się filmowa produkcja, upadła 

też Wytwórnia Filmów Fabularnych. Nie 

trzeba było jednak długo przekonywać, że 

to właśnie Łódź jest stolicą polskiego kina, 

że tu powinno zostać umieszczone Narodowe 

Centrum Kultury Filmowej i że to właśnie Łódź 

powinna otrzymać tytuł miasta kreatywnego 

filmu UNESCO, co zdarzyło się w 2017 roku.

EC1

Muzeum
Kinematografii

Muzeum
Miasta Łodzi

Muzeum
Sztuki

Łódzka
Aleja Gwiazd

Regionalny
Fundusz
Filmowy

Łódź
Film 

Commission

Centrum 
Komiksu 
i Narracji 

Interaktywnej

wystawiennictwo

edukacja

archiwum

sala kinowa

dziedzictwo

Oscar Rubinsteina

dziedzictwo 
miasta

wystawiennictwo

awangarda

sztuki 
wizualne

dziedzictwo

promocja 
miasta
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Łódź
miasto kreatywne UNESCO
W  2017 roku Łódź została włączona w  Sieć Miast Kreatywnych UNESCO jako 
Miasto Filmu. Była trzecim, po Krakowie (Mieście Literatury) i  Katowicach 
(Mieście Muzyki) miastem obdarzonym tak zaszczytnym tytułem. Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej przygotowało wniosek aplikacyjny, realizowało lob-
bing, a następnie stało się operatorem całego projektu.

przestrzeń dla przyszłości
Tytuł miasta kreatywnego to nie tylko nagroda za zasługi (za dziedzictwo filmowej 
Łodzi), ale przede wszystkim wyzwanie, by kultura (a przede wszystkim film) stała się 
kołem napędowym rozwoju miasta.

łódź – miasto kultury
Miasto filmu musi być rozumiane kompleksowo – jako miasto wspierające produk-
cję filmową i postprodukcję, edukację, małe kina studyjne, przemysły kreatywne 
i filmowe start-upy, programy rezydencji artystycznych i festiwale filmowe, muzea, 
digitalizację dziedzictwa kinematograficznego i projekty badawcze nad kinem przy-
szłości. Wreszcie, musi widzieć, że rozwój społeczny, kulturalny, wizerunkowy i eko-
nomiczny zależny jest także od wspierania filmu jako medium definiującego prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość miasta.
Wpisanie Łodzi do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO to wielkie zobowiązanie, ale 
także ogromna szansa dla filmu w mieście. To sygnał, że władze miasta powinny 
priorytetowo traktować jak najszerzej pojętą branżę filmową: wspierać instytu-
cje zajmujące się filmem, tworzyć osobne programy finansowego wsparcia dla  
NGOs-ów, dbać o rozwój festiwali i działań edukacyjnych, a wreszcie kompetencji 
medialnych mieszkańców.

sieć miast kreatywnych unesco
Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) powstała w 2004 roku, 
aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju 
i rewitalizacji miast. Obecnie tworzy ją kilkaset miast wyróżnionych tytułem w jed-
nej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, 
wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.
Celem UCCN jest wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast i włączanie kul-
tury i kreatywności do planów ich zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnianie 
obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów 
i usług kulturalnych. To także okazja do tworzenia centrów kreatywności i innowa-
cji, zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kul-
tury. Pozwala ona także na zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu 
kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

miasto Filmu
W gronie Miast Filmu są: Sydney, Rzym, Bitola, Bristol, Santos, Bradford, Busan, 
Galway, Sofia, Yamagata, Qingdao i Terrassa. W Polsce tytułem miasta kreatywnego 
oprócz Łodzi mogą się pochwalić: Kraków (Miasto Literatury), Katowice (Miasto Muzyki) 
i Wrocław (Miasto Literatury). Wśród miast partnerskich Łodzi do UCCN należą: Lwów 
(Miasto Literatury), Puebla (Miasto Designu) oraz Chengdu (Miasto Gastronomii).

Fot. Muzeum Kinematografii w Łodzi
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EC1 – jako kompleks
EC1 to Instytucja Kultury prowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, działająca na terenie zrewitalizowanej dawnej elektrowni miejskiej, będąca jed-
nym z  największych w  Polsce centrów edukacji, wystawiennictwa, upowszechniania kultury 
i inicjatyw artystycznych. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kultural-
no-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, 
łącząc tendencje architektoniczne z  początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu 
postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przy-
stosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do 
tego celu infrastrukturą. EC1 oferuje wydarzenia pozwalające mądrze i  inspirująco spędzić 
wolny czas.

Centrum Komiksu
i Narracji Interaktywnej
EC1 Południowy Wschód

Centrum Nauki i Techniki
EC1 Zachód

Strefa dla dzieci
EC1 Zachód

Hala Maszyn

Łódź Film Commission

Centrum
biurowo-administracyjne

Planetarium cyfrowe

Narodowe Centrum Kultury Filmowej
EC1 Wschód

narodowe centrum kultury Filmowej
Wschodnia część kompleksu EC1 to siedziba Narodowego Centrum Kultury Filmowej, 
z trzema wystawami stałymi, trzysalowym kinem, programami edukacyjnymi, archi-
wum cyfrowym, mediateką i kawiarniami. 

centrum nauki i techniki
Znajduje się w zachodniej części kompleksu EC1. Dzięki zachowaniu części daw-
nych instalacji i urządzeń oraz połączeniu ich z nowoczesnymi formami pre-
zentacji pozwala na unikatową możliwość zdobywania wiedzy na temat prze-
twarzania energii, historii cywilizacji i nauki, a także mikro i makroświata. 
Jest to największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki ze sferycznym kinem 3D.

planetarium cyFrowe
8 stycznia 2016 w gmachu EC1 Wschód uruchomione zostało planetarium – najno-
wocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie. Rocznie odwiedza 
je blisko 150 tys. widzów. W pierwszym roku działalności zajęło najwyższe miejsce 
w plebiscycie „7 Nowych Cudów Polski 2016”, zorganizowanym przez miesięcznik 
National Geographic Traveler.

centrum komiksu i narracji interaktywnej
Jego trzon tworzą organizatorzy renomowanego Międzynarodowego Festiwalu 
Komiksu w Łodzi. Dzięki nim powstaje centrum edukacyjno-wystawiennicze, które 
przybliża odwiedzającym sztukę komiksową i gier wideo.

streFa dla dzieci
Atrakcyjne uzupełnienie ścieżek zwiedzania przeznaczone dla najmłodszych dzieci 
i ich opiekunów, pozwalające poznać zasady rządzące fizyką, chemią, biologią 
w formie inteligentnej zabawy. „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi jest miejscem 
mądrego spędzania czasu. Kultura sąsiaduje tu z wiedzą i nauką tak, jak historia 
przeplata się z nowoczesnością. 

łódź Film commission
Jednostka udzielająca filmowcom kompleksowej pomocy: od poszukiwania planów 
filmowych po wsparcie w uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu 
filmowego. EC1 jest także koproducentem m.in. ostatniego filmu Andrzeja Wajdy 
„Powidoki” i „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego, a także innych dzieł finansowa-
nych przez Regionalny Fundusz Filmowy.

Fot. Centrum Nauki i Techniki Fot. Kino 3DFot. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej



33 32 |  Strategia na lata 2020-2024 NCKF na mapach Polski i Łodzi   | 

Nasza siedziba
największe centrum kultury Filmowej w europie

|  powierzchni użytkowej   

|  kondygnacji

|  przestrzeni ekspozycyjnych

|  przestrzeni warsztatowo-edukacyjnych

|  sale kinowe

|  kawiarnie i restauracje

|  Pracownia Badawcza z biblioteką i mediateką 

|  Centrum cyfryzacji z magazynami filmów,  
    urządzeń techniki fimowej i pamiątek
    kinematograficznych

18 280 m² 

9 

3200 m²  

670 m²  

3

3

1

1

centra Filmowe w europie

Instytucja

Cinématèque Française
EYE Film Institut
Museo Nazionale del Cinema
Kinemathek (Filmmuseum Berlin)
Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Paryż 2005
Amsterdam 2012
Turyn 2000
Berlin 2000
Łódź 2023 

Powierzchnia wystawMiejsce i rok otwarcia

1 100 m²
1 200 m²
3 200 m²
1 500 m²
3 200 m²

Fot. Fasada Narodowego Centrum Kultury Filmowej od strony ulicy Jerzego Hasa.

nckF – nowy skyline miasta
Największy atut Narodowego Centrum Kultury Filmowej to jego siedziba. Nie musimy już 
budować nowego obiektu, bo NCKF dysponuje imponującym budynkiem, jednym z najpięk-
niejszych we współczesnej polskiej architekturze, landmarkiem miasta, jednym z najczęściej 
fotografowanych elementów nowego skyline’u Łodzi.

nowe Funkcje wnętrz 
Atut jest też problemem, bo pierwotny projekt architektoniczny zakładał inne funkcje dla 
budynku: studio nagrań muzyki filmowej, warsztaty rękodzieła, atelier dla mock-upu. 
Zgodnie z zapisami przygotowanej jeszcze w 2015 roku przez Rafała Syskę „Koncepcji 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej” musiały się tu w zamian pojawić: trzy potężne 
wystawy stałe, dwupoziomowa mediateka, trzysalowe kino, sześć przestrzeni warsztato-
wych, funkcjonalne foyer z dwupoziomową kawiarnią, sklepem i centrum obsługi klienta, 
klubokawiarnia i restauracja, centrum digitalizacji, magazyn obiektów filmowych, sale 
wystaw zmiennych, pokoje rezydencjalne i przestrzenie na wynajem komercyjny dla firm 
z branży audiowizualnej.

nowa komunikacja we wnętrzu
Szczegółowe zapisy „Koncepcji Programowej” z 2017 roku, powiązane z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, stały się podstawą dla przeprowadzenia konkursu architekto-
nicznego na projekt wystaw i wnętrz. Jego konsekwencją była nowa koncepcja komunika-
cji wewnątrz budynku z zaprojektowaną z rozmachem wewnętrzną klatką schodową stano-
wiącą część wystawienniczą Centrum.

pozwolenie na budowę
Dziś jesteśmy więc dysponentem nie tylko wspaniałego budynku, ale też precyzyjnie sfor-
mułowanej koncepcji jego docelowego funkcjonowania wraz z projektem wykonawczym 
i pozwoleniem na budowę. Proces przetargowy został zainicjowany w 2019 roku. Stanowić 
on będzie wydarzenie o wielkiej skali, bo NCKF – charakterystyczny, nowocześnie zaprojek-
towany budynek, z unikatową, szklaną fasadą – to idealnie wkomponowany projekt w rewi-
talizowaną z pietyzmem poindustrialną architekturę dawnej elektrowni EC1.
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R O Z D Z I A Ł

Bilans lat 
2016-201903



Proces inwestycyjny

powołanie instytucji
22/09/2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Małgorzata Omilanowska oraz Prezydent 

Łodzi Hanna Zdanowska podpisują umowę 
powołującą do życia Narodowe Centrum 

Kultury Filmowej. nckF
11/01/2016
NCKF rozpoczyna działalność 
jako specjalistyczny oddział 
„EC1 Łódź – Miasta Kultury” 
w Łodzi.koncepcja

2016-2017
Powołanie Rafała Syski na Dyrektora NCKF 

i przedstawienie przez niego „Koncepcji 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej”.

scenariusze wystaw
22/09/2015
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” ogłasza prze-
targ na „Opracowanie projektu przebudowy 
EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncep-
cji plastyczno-przestrzennej wnętrz oraz 
wykonaniem szczegółowego opracowania 
dokumentacji projektowej pełnobranżowej 
i projektów wystaw stałych w Narodowym 
Centrum Kultury Filmowej w Łodzi oraz peł-
nieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 
projektu.

pozyskanie środków  
w ramach zit/rpo
21/06/2017
Zarząd Województwa Łódzkiego podej-
muje uchwałę w sprawie wyboru do dofi-
nansowania kwotą 14 mln zł projektu 
„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. 
Pochodzące ze środków EFRR w ramach 
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
pieniądze zostaną przeznaczone na stwo-
rzenie ścieżek dydaktycznych: „Materia 
kina” i „Mechaniczne oko” oraz Pracowni 
Badawczej NCKF.

unesco
31/10/2017
W efekcie starań Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej, któremu miasto powierzyło 
realizację projektu, Łódź zostaje przyjęta 
do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako 
Miasto Filmu.

wybór projektanta 
wystaw i wnętrz
9/11/2017
W drodze konkursu zostaje wyłoniony wyko-
nawca projektu, konsorcjum: nsMoonStudio, 
Group AV, Plasma Project oraz AWP Systems 
Marek Masalski.

projekt budowlany
3/2018
Konsorcjum nsMoonStudio 
składa Projekt Budowlany NCKF.

projekt wykonawczy
11/2018
Konsorcjum nsMoonStudio składa 
Projekt Wykonawczy wystaw i wnętrz NCKF.

ogłoszenie przetargu
22/02/2019
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ogłasza 
przetarg na „Przebudowę i wyposażenie EC1 
Wschód na potrzeby Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej”.

podział dokumentacji
druga połowa 2019
Podział dokumentacji wykonawczej celem 
przygotowania serii przetargów na budowę 
wystaw i wnętrz NCKF, zgodnie z zalece-
niami MKiDN.

początek robót 
budowlanych
Marzec 2020
Wyłonienie wykonawcy robót budowla-
nych w przestrzeni wystawy „Kino Polonia” 
i w salach edukacyjnych.

unieważnienie przetargu
LIpIec 2019
W związku ze zbyt wysoką ofertą EC1 zmu-
szone jest unieważnić przetarg i zmienić 
strategię realizacji inwestycji.

pozyskanie Finansowania 
z konkursu poiiś
5/04/2017
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Gliński oraz Dyrektor „EC1 Łódź – 
Miasta Kultury” podpisują umowę na dofi-
nansowanie budowy ścieżki dydaktycznej 
„Kino Polonia”, wyposażenie przestrzeni 
edukacyjnych i przystosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja 
w wysokości 26 mln złotych pochodzi 
ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.
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Prace kuratorskie  
nad wystawami stałymi
W  latach 2016-2019 Narodowe Centrum Kultury Filmowej zrealizowało pełen 
program przygotowawczy w  zakresie realizacji przyszłych wystaw stałych 
instytucji. To właśnie ścieżki dydaktyczne „Kino Polonia”, „Mechaniczne oko” 
i  „Materia kina” będą największą atrakcją instytucji, oferując zwiedzają-
cym unikatowe w skali europejskiej doświadczenie edukacyjne i artystyczne, 
pozwalające nabyć wiedzę w zakresie historii i współczesności kina i mediów. 
Zespół NCKF-u  w  latach 2016-2019 ogromną część aktywności koncentrował 
na konkretyzacji zadań merytorycznych i  inwestycyjnych, a  do działań pra-
cowników i ekspertów NCKF-u należały:

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ SCENARIUSZOWYCH 
dla wystaw stałych na podstawie „Koncepcji” opracowanej przez dr hab. Rafała Syskę 
i rozwiniętych w trakcie spotkań eksperckich i pracy kuratorów: 
Piotra Kuleszy („Kino Polonia”), Michała Pabisia-Orzeszyny, Adama Uryniaka („Materia 
kina”), Łukasza Biskupskiego, Pawła Sołodkiego („Mechaniczne oko”).

PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH SCENARIUSZY 
trzech ekspozycji stałych i pozyskanie dla nich zbiorów fizycznych i cyfrowych.

WPROWADZENIE PROCEDURY INWENTARYZACJI  
zbiorów oraz metod magazynowania, konserwacji i ekspozycji obiektów.

ZAKUPIENIE
najcenniejszych kostiumów filmowych, stanowiących dziedzictwo byłej Wytwórni Filmów 
Fabularnych w Łodzi.

POZYSKANIE LICENCJI FILMOWYCH 
do znacznej części dziedzictwa rodzimej kinematografii, opracowując unikatową koncepcję 
korzystania z treści audiowizualnych w przestrzeni wystawienniczej.

POZYSKANO DOFINANSOWANIE ZAKUPU LICENCJI FILMOWYCH 
pochodzących ze zbioru państwowych studiów filmowych z grantu celowego MKiDN.

PRZYGOTOWANO SCENARIUSZ SHOWROOMU (NCKF SPOT)
docelowo zlokalizowanego w Centrum Nauki i Techniki EC1, w którym do chwili zakończenia 
inwestycji będą prezentowane obiekty pozyskane w procesie tworzenia zespołu 
inwentarzowego wystaw.

PRZYGOTOWANO ZAŁOŻENIA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH 
ściśle powiązanych z aktywnością wystawienniczą Centrum.

ZLECONO I WYKONANO SERIĘ REKONSTRUKCJI I REPLIK 
urządzeń technicznych oraz kostiumów przeznaczonych na ekspozycje stałe.

STWORZONO ZESPÓŁ PROFESJONALNYCH INWENTARYZATORÓW I MUZEALNIKÓW 
odpowiedzialnych za ekspozycję oraz wykorzystano ich kompetencje przy realizacji 
wystaw czasowych.

ZREALIZOWANO KILKA WYSTAW CZASOWYCH, 
podczas których zaprezentowano obiekty pozyskane przez NCKF, a także formy 
ekspozycyjne przygotowane do wdrożenia na wystawie stałej.

POWOŁANO STANOWISKO PRODUCENTA WYSTAWY
zajmującego się koordynacją przepływu tekstów, treści audiowizualnych, korekt 
architektonicznych i archiwizacją wszelkich zasobów ekspozycyjnych.

PRZYGOTOWANO FORMATKĘ ZESPOŁU INWENTARZOWEGO 
dla każdej z wystaw, a także karty obiektów dla wszystkich elementów ekspozycyjnych.

ZLECONO LUB SAMODZIELNIE ZAREJESTROWANO, 
zmontowano i zarchiwizowano materiały audiowizualne dla potrzeb wystaw.

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, 
a we współpracy z projektantem wyłonionym w konkursie architektonicznym pozyskanie 
wielobranżowego projektu wykonawczego wystaw i wnętrz Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej w Łodzi.

POZYSKANO WSZELKIE UZGODNIENIA 
i pozwolenia budowlane, a także środki z programów unijnych oraz opracowano 
szczegółowy montaż finansowania inwestycji.

Fot. Najcenniejszy dotychczasowy nabytek NCKF:  warty nieco ponad 100 tys. złotych.  
Trzyobiektywowa latarnia magiczna „NEWTON” z początku XX wieku



41 40 Bilans lat 2016-2019  | |  Strategia na lata 2020-2024

Fot. Na planie filmu „Powrót birbanta”

Biopleograf Tworzenie zbiorów
Działania służące eksploracji historii kina i  technologii filmowych, jak również badania zwią-
zane z  edukacją i  rozwojem publiczności będą istotną częścią działań Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej. Zrealizowane dotychczas projekty mają bezprecedensowy charakter 
i posłużą jako podstawa dla kolejnych aktywności.

W  latach 2015-2019 stworzyliśmy archiwum i  inwentarz zbiorów. W  księdze 
wpływów na dzień 1 września 2019 roku były 823 pozycje: profesjonalne kamery 
i projektory oraz sprzęt amatorski; zabytkowe obiekty kupowane na zagranicz-
nych aukcjach. W magazynach czekają kostiumy uratowane z Wytwórni Filmów 
Fabularnych w  Łodzi, rekwizyty, plakaty i  pocztówki dokumentujące filmowe 
życie codzienne, zdjęcia aktorów i fotosy z planów filmów i seriali.W 2017 roku Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi podjęło się realizacji pro-

jektu, którego celem była rekonstrukcja biopleografu: jednego z pierwszych wyna-
lazków ojca polskiej kinematografii Kazimierza Prószyńskiego.

Na podstawie skąpych zapisów oraz dwóch zachowanych zdjęć Janusz Król – sce-
narzysta i autor efektów specjalnych – dokonał rzeczy niezwykłej: zbudował całkowi-
cie sprawne urządzenie służące do rejestracji i projekcji ruchomych obrazów. Całość 
prac została wykonana przy pomocy technik i materiałów dostępnych pod koniec 
XIX wieku, tak aby zachować jak największą autentyczność rekonstrukcji.

Po zakończeniu pracy nad urządzeniem zespół NCKF przystąpił do realizacji kolej-
nego etapu rekonstrukcji: odtworzenia pierwszego polskiego filmu fabularnego 
„Powrót birbanta” z 1902 roku, który również nie zachował się do naszych czasów. 

Z niewielkich i podważanych często opisów samej treści filmu powstał krótki scena-
riusz, a do pracy przy realizacji zostało zaproszone łódzkie studio Opus Film; w roli 
tytułowej wystąpił Jakub Gierszał.
Pod koniec 2018 roku został zorganizowany plan filmowy. Oprócz rejestracji biople-
ografem, powstał także zapis obrazu na taśmie standardowej 35 mm zrealizowany 
kamerą Zeiss Icon z 1908 roku oraz zapis cyfrowy. 
Premiera eksperymentalnego obrazu odbyła się podczas gali otwarcia 44. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Największa część zbiorów pochodzi z zakupów zagranicznych, dokonywa-
nych najczęściej za pośrednictwem domów aukcyjnych w Niemczech, Francji 
i Austrii. Kolejna część to darowizny pochodzące od osób związanych z pol-
ską kinematografią, hobbystów i pasjonatów oraz depozyty (m.in. z Muzeum 
Kinematografii w Łodzi i Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego 
w Warszawie).
Budowa kolekcji jest finansowana ze środków unijnych pozyskanych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z dota-
cji podmiotowej, przekazywanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Wartość zbiorów NCKF przekroczyła 1 milion złotych.

Pracownia Badawcza z multimedialną biblioteką (stan na 2019 rok): 

|  filmów na DVD
|  książek o tematyce filmowej
|  egzemplarze filmowych czasopism   

3 800 
1 700
4 342  



43 42 Bilans lat 2016-2019  | |  Strategia na lata 2020-2024

Wystawy czasowe
Zespół NCKF w latach 2016-2019 przygotował i zrealizował kilka wystaw czasowych, będących 
albo wprawkami do wystaw stałych (korzystając z pozyskanych obiektów i materiałów audio-
wizualnych), albo samodzielnymi projektami powiązanymi z  innymi przedsięwzięciami ekspo-
zycyjnymi EC1. W  ten sposób powstał profesjonalny zespół inwentaryzatorów, muzealników, 
specjalistów od zarzadzania projektami, multimediów i tekstów. W tych latach powstały kata-
logi wystaw, wewnętrzne procedury wystawiennicze, a także z powodzeniem przeprowadzono 
skomplikowane przetargi i konkursy na projekty aranżacyjne.

polscy leonardowie. od marzeń  
o lataniu do Fabryki snów (2017/2018)
Polscy wynalazcy i pionierzy kina odkrywani na nowo przez NCKF. Instalacje multimedialne, 
prezentacje obiektów oryginalnych i dokumentów na temat czterech słynnych wynalazców 
przełomu XIX i XX wieku, określanych mianem polskich Leonardów, w tym: Jana Szczepanika, 
pomysłodawcy fotografii i telewizji kolorowej, oraz Kazimierza Prószyńskiego – polskiego 
pioniera kinematografii.

kazimierz prószyński  
wynalazca i wizjoner  (2018/2019)
Polscy wynalazcy i pionierzy kina odkrywani na nowo przez NCKF. Instalacje multimedialne, 
prezentacje obiektów oryginalnych i dokumentów na temat czterech słynnych wynalazców 
przełomu XIX i XX wieku, określanych mianem polskich Leonardów, w tym: Jana Szczepanika, 
pomysłodawcy fotografii i telewizji kolorowej, oraz Kazimierza Prószyńskiego – polskiego 
pioniera kinematografii.

sztuka dc. świt superbohaterów (2019)
Filmowi bohaterowie masowej wyobraźni na wyciągnięcie ręki. „Sztuka DC. Świt 
Superbohaterów” (2019): spektakularna wystawa multimedialna o superbohaterach 
z uniwersum DC Comics, realizowana we współpracy centrów EC1: NCKF i CKiNI, DC 
Entertainment, Warner Bros. Consumer Products oraz Art Ludique – Le Musée.

kino kresów. kultura Filmowa na ziemiach  
wschodnich ii rzeczypospolitej (2018/2019)
Wyjątkowa zapowiedź wystawy „Kino Polonia”. Unikatowe artefakty pozyskane z archiwów 
litewskich, białoruskich i ukraińskich oraz od osób prywatnych – wśród nich pamiątki, doku-
menty produkcyjne, fotografie, programy filmowe, afisze, plakaty, wspomnienia, pamiętniki. 
Wystawa prezentowana podczas 43. FPFF, objęta patronatem „Niepodległej”.
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Edukacja
Edukacja filmowa to dla zespołu NCKF promowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa 
w  kulturze filmowej poprzez poznawanie dorobku filmowego, dyskusje, krytykę, twórczość 
fanowską i amatorską. W przyszłości projekty edukacyjne będą ściśle skoordynowane z wysta-
wami stałymi, ale już teraz przyciągają publiczność w różnym wieku do wspólnego uczenia się 
o filmie i poprzez film. Jej zapowiedzią jest unikatowy projekt „Historie przyszłości”.

historie przyszłości 
reinterpretacje polskiego kina (2017-2020)
„Historie przyszłości” to nowatorski kilkutygodniowy projekt, w którym klasyczne i niekla-
syczne formy edukacji audiowizualnej pozwalają uczestnikom odtworzyć wszystkie fazy 
realizacji filmu: od developmentu, przez plan zdjęciowy, po postprodukcję.
Podczas nowatorskich w formie warsztatów grupy złożone z uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych, licealistów i studentów pod okiem profesjonalnych edukatorów i filmowców 
przez kilka tygodni oglądają, dekodują, rozkładają i składają na nowo polskie filmy. 
We współpracy z doświadczonymi scenarzystami, storyboardzistami, reżyserami, operato-
rami, scenografami, oświetleniowcami, montażystami i dźwiękowcami powstają nowe sceny 
do znanych obrazów i filmowe eseje.

badanie strategii edukacji Filmowej

Zespół NCKF w latach 2017-2019 przeprowadził szereg badań ilościowych i jakościowych 
analizujących kompetencje filmowe dzieci i młodzieży oraz najbardziej optymalne techniki 
rozwoju filmowej wiedzy i kompetencji w przyszłości.

„Uczestnictwo mieszkańców Łodzi w kulturze filmowej” (2017)
– badanie na potrzeby przygotowania wniosku o przyjęcie Łodzi do Sieci Miast  

Kreatywnych UNESCO. 

„Alfabetyzm filmowy uczniów łódzkich szkół podstawowych i średnich” (2018)
– pierwsze badanie wiedzy i kompetencji audiowizualnych dzieci i młodzieży w kraju zreali-

zowane w takiej skali.

„Wpływ technologii VR na skuteczność przekazywania  
wiedzy i umiejętności filmowych” (2018) 
– pierwsze doświadczenie porównujące efektywność wykorzystanie filmów 2D i 360 stopni  

w nauczaniu o filmie.

„Alfabetyzm filmowy. Program edukacji audiowizualnej”
– jak zapraszać uczniów do świata filmu? W jaki sposób wykorzystać zanurzenie uczniów 

w rzeczywistości wirtualnej i mediach? Co i na jakim etapie edukacyjnym powinien wie-
dzieć i potrafić uczeń? Czego oczekiwać od ucznia a czego od nauczyciela? Gdzie szu-
kać informacji o edukacji audiowizualnej? To pytania, na które Narodowe Centrum Kultury 
Filmowej odpowiada w przygotowanym w 2019 roku Raporcie. W książce tej podsumo-
wano pierwszą, teoretyczną, część prac nad programem edukacji medialnej. Kolejną, 
praktyczną, stanowią warsztaty prowadzone w przestrzeni wystaw i w pracowniach 
edukacyjnych NCKF. Przedstawiono też opracowany w 2019 roku katalog kompetencji 
audiowizualnych, czyli wykaz standardów edukacji audiowizualnej (umiejętności, wie-
dza, kompetencje społeczne) i sylabusy dla poszczególnych etapów kształcenia. Raport 
zamykają: propozycja scenariuszy warsztatów opracowanych przez ekspertów na zlece-
nie NCKF, które mamy nadzieję zainspirują nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury 
oraz przykłady (subiektywnie) wybranych praktyk edukacyjnych instytucji i organizacji 
pozarządowych.

Przede wszystkim chcemy zapoznać uczestników z dziedzictwem polskiej kinematografii. Chcemy, żeby zagłębili się oni w te 
filmy, poznali je od podszewki: zanalizowali kod wizualny, sposób prowadzenia narracji, a potem przeszli do twórczego działa-
nia i zrealizowali swój własny film.

Marta Urbańska, Dział Edukacji Filmowej NCKF

Fot. Na planie projektu edukacyjnego NCKF „Historie przyszłości”
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Wydawnictwo Dla Łodzi
Od 2018 roku nakładem Narodowego Centrum Kultury Filmowej ukazały się pierw-
sze publikacje książkowe. To początek działalności wydawniczej instytucji, a  kolejne 
książki są właśnie realizowane. Wśród nich warto wyróżnić:

W 2017 roku NCKF pozyskało dla Łodzi tytuł Miasta Filmu w ramach prestiżowej Sieci 
Miast Kreatywnych UNESCO. Instytucja jako operator projektu zapewnia bieżącą 
współpracę z sekretariatem Sieci i między miastami, koordynuje przygotowanie kom-
pleksowej strategii Łodzi filmowej i całość działań związanych z promocją członkostwa, 
rozwojem inicjatyw takich jak Łódzka Aleja Gwiazd czy kompleksowy program eduka-
cji filmowej oraz integracją środowiska filmowego. Jednym z  najważniejszych zadań 
zespołu realizującego projekt UNESCO jest przygotowanie założeń do miejskiej strate-
gii Łodzi – Miasta Filmu, która powinna wejść w życie przed weryfikacją naszego człon-
kostwa w 2021 roku.

zawrót głowy. antologia polskich wierszy Filmowych
Książka gromadzi 266 utworów 121 poetek i poetów polskich XX i XXI wieku. Najstarszy zamiesz-
czony w niej wiersz – „Baśń o kinematografie” Wacława Wolskiego – pochodzi z 1909 roku; 
najmłodszy z twórców – Radosław Jurczak – urodził się w roku 1995. To najpełniejsza z dotych-
czasowych prób ukazania związków poezji polskiej z filmem. 

mind-game Films
„Incepcja”, „Memento”, „Mulholland Drive”, „Szósty zmysł”, „Zagubiona autostrada” – oto 
filmy, których skomplikowana narracja pozostawia widzów w poczuciu niepewności. Co 
zdarzyło się naprawdę? Kim był bohater? Jakie jest filmowe zakończenie? – pytania tego 
typu zaprzątają głowy widzów po seansach mind-game films. Barbara Szczekała w książce 
„Mind-Game Films” opisuje jeden z najciekawszych fenomenów kina współczesnego. 

o stylu Filmowym
Tłumaczenie na język polski słynnej książki Davida Bordwella, który dokonał analizy i syn-
tezy najważniejszych strategii estetycznych dominujących w historii kina, badając styl kina 
niemego, klasycznego, modernistycznego, postklasycznego, autorskiego i najnowszego. 
Wszystko napisane żywym językiem, z bogatą ikonografią i z myślą o czytelniku-ekspercie 
i kinofilu.

łódzka aleja gwiazd
Od 2018 roku Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest operatorem Łódzkiej Alei Gwiazd. 
W toku wielopłaszczyznowych rozmów pozyskano niezbędne zezwolenia i licencje, powo-
łano do życia Kapitułę oraz z powodzeniem odsłonięto kilka nowych gwiazd, m.in.: Michała 
Urbaniaka, Wojciecha Marczewskiego, Katarzyny Figury, Jerzego Stuhra i pośmiertnie dla lau-
reata Oscara Artura Rubinsteina.

weekend łodzi Filmowej
NCKF uczcił 2. rocznicę członkostwa Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO i Światowy 
Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, organizując Weekend Łodzi Filmowej. W wydarzeniu 
wzięło udział blisko 20 instytucji zajmujących się m. in. upowszechnianiem kultury filmowej. 
Odbyły się liczne projekcje, zajęcia i warsztaty, spacery filmowe, spotkania ze znanymi ludźmi 
kultury oraz koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem Macieja Muraszko.

Fot. Odsłonięcie gwiazdy Michała Urbaniaka
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Silne strony Słabe strony

– gotowy projekt wykonawczy wystaw i wnętrz 

– innowacyjne scenariusze narracyjnych wystaw

– efektowna architektura budynku NCKF oraz jej ogromna kubatura

– wysoko wykwalifikowana kadra

– bogate i ciekawe zbiory

– opracowanie dokumentów misyjnych, programowych i zestawu 
procedur wykonawczych w zakresie wystawiennictwa i edukacji 
medialnej

– zasób kompetencji w zakresie rekonstrukcji techniki  
filmowej, digitalizacji i kina interaktywnego

– innowacyjna strategia edukacyjna

– gotowe, wysoko oceniane produkty: wystawy czasowe,  
książki, warsztaty

– narodowy charakter instytucji

– mocna pozycja w mieście

– sieć osób i instytucji współpracujących

– kontakty międzynarodowe

– śródmiejskie położenie EC1 w nowo projektowanej dzielnicy  
Nowe Centrum Łodzi

W toku dyskusji i analiz zespół NCKF wytypował kilka-
naście silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. 
Ich roboczy charakter przedstawiał się następująco:

– ograniczone możliwości realizacji zadań statutowych: niedokoń-
czona inwestycja, niewystarczające zasoby ludzkie, surowość 
niezagospodarowanych przestrzeni

– długotrwałość procedur wynikłych z zapisów ustaw o finansach 
publicznych i zamówień publicznych

– ograniczone możliwości organizacji przedsięwzięć nieodpłatnych

– wizerunek silnego konkurenta w rywalizacji o miejskie fundusze 
z mniejszymi, ale dłużej działającymi podmiotami

– problemy z budową wiernej publiczności i brak oferty bieżą-
cej pozwalającej na rozwój NCKF-u jako miejsca w czasie jego 
budowy

– słaba więź i brak rozbudowanego kapitału relacyjnego z podmio-
tami działającymi w przestrzeni klastrów medialnych, nowych 
mediów, filmo- i medioznawstwa

– wyzwania psychologiczne i menedżerskie związane z syndromem 
„długiego marszu” – odległym terminem oddania do dyspozycji 
całego budynku

– brak pełnej kwoty do dokończenia inwestycji w obszarze komuni-
kacji, foyer, wystawy „Mechaniczne oko” i mediateki
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Szanse Zagrożenia

– zgoda na wydłużenie czasu realizacji projektów: RPO, POIiŚ

– rozwój aktywności międzynarodowej w związku z koordynacją 
projektu „Łódź Miasto Filmu UNESCO” i innych działań

– pozyskanie dofinansowań innych niż tylko ze źródeł ministerial-
nych / miejskich

– uznanie NCKF przez MKiDN za wiodący podmiot prowadzący 
edukację filmową w kraju

– rozwój inwestycji w Nowym Centrum Łodzi, rewitalizacja 
obszarowa

– wzrost zainteresowania polską kinematografią

– trend na wykorzystanie działań kulturalnych i edukacyjnych jako 
istotnego elementu rewitalizacji społecznej

– rozwój Łodzi akademickiej i szkół artystycznych

– rozwój gospodarki kreatywnej

– zwiększanie siły nabywczej konsumentów i ich gotowości do inwe-
stowania w usługi kulturalne i edukacyjne

– coraz powszechniejsze przekonanie o potrzebie rozwoju refleksji 
nad implementacją do szkół obowiązkowej edukacji medialnej

– zakończenie inwestycji budowy kolei dużych prędkości, co zwięk-
szy atrakcyjność lokalizacji NCKF w skali całego kraju

– rosnący koszt realizacji inwestycji związany z jej wydłużaniem się 
przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów prac budowlanych 
i aranżacyjnych 

– możliwość pojawienia się negatywnych opinii o instytucji wywo-
łanych niezadowoleniem z przedłużającego się okresu realizacji 
inwestycji

– konkurencja na lokalnym i krajowym rynku usług kulturalno- 
-edukacyjnych (w obszarze rywalizacji o środki i o klienta)

– odwrót od gospodarki kreatywnej w kierunku tradycyjnych  
gałęzi przemysłu

– statystycznie niski dochód rozporządzalny w gospodarstwach 
domowych w woj. łódzkim

– niepozyskanie środków na realizację inwestycji w całości

– rozczarowanie po zakończeniu procesu inwestycyjnego wynikłe 
z niekompletności inwestycji w 2023 roku

– konkurencyjne projekty w obszarze kultury filmowej
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Wynik analizy SWOT
Po wytypowaniu silnych i  słabych stron projektu NCKF oraz zlokalizowaniu szans 
i zagrożeń, korzystając z doświadczeń lat 2016-2019, zespół NCKF wskazuje na kilka klu-
czowych ryzyk, możliwych do uniknięcia w  kolejnych latach inwestycji i  działalności 
Centrum. To one pozwoliły na opracowanie dwóch głównych obszarów strategicznych 
funkcjonowania Narodowego Centrum Kultury Filmowej w latach 2020-2024.

słabości vs. silne strony

Słabe strony NCKF-u wiążą się z trzema głównymi obszarami:
– wydłużeniem procesu inwestycyjnego i w konsekwencji niemożności zrealizowania pełnego 

programu kulturalnego (W1)
– kłopotami finansowymi związanymi z brakiem środków na realizację wszystkich funkcjonal-

ności budynku (W2)
– słabą rozpoznawalnością i pozycją instytucji w branży filmowej – zwłaszcza poza granicami 

Łodzi, a zarazem nieprzychylnością części miejskich podmiotów zaniepokojonych konkuren-
cją ze strony EC1 (W3)

Odpowiedzią są silne strony NCKF-u, które można pogrupować w następujące  
trzy obszary:
– posiadanie gotowego pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego wystaw i wnętrz oraz 

budynku o imponującym charakterze (S1)
– pozyskaniem środków finansowych na bardzo dużą część procesu inwestycyjnego, co powo-

duje, że procesu realizacji NCKF nie będzie już łatwo zatrzymać (S2)
– stały rozwój zasobów, kontaktów międzynarodowych, udane projekty edukacyjne i wysta-

wiennicze oraz ogromny potencjał ich dalszego wzmacniania, co wiąże się także ze statusem 
instytucji narodowej, współprowadzonej przez MKiDN (S3)

W ten sposób na każdą słabą stronę istnieje odpowiedź silnej strony 
W1-S1, W2-S2, W3-S3.

zagrożenia vs. szanse

Zagrożenia NCKF-u wiążą się z trzema głównymi obszarami:
– rosnący koszt realizacji inwestycji związany z jej wydłużaniem się przy jednoczesnym stałym 
wzroście kosztów prac budowlanych i aranżacyjnych, a w konsekwencji niepozyskanie środ-
ków na realizację inwestycji w całości albo wręcz niemożność dotrzymania terminów narzuco-
nych przez grantodawcę (T1)
– intensyfikacja negatywnych opinii o instytucji wywołanych niezadowoleniem z przedłużają-
cego się okresu realizacji inwestycji (T2)
– statystycznie niski dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych w woj. łódzkim 
i brak czytelnych instrumentów przyciągających grupy szkolne na wystawy i programy edu-
kacyjne niepowiązane ściśle z podstawą programową szkół (T3)

Odpowiedzią są zagrożenia zewnętrzne mogące negatywnie wpłynąć na NCKF  są 
szanse, które można pogrupować w następujące trzy obszary:
– zgoda na wydłużenie czasu realizacji projektów RPO/ZIT, POIiŚ, spodziewany spadek cen 
usług budowlanych i zwiększenie się konkurencji na rynku, a także pozyskanie dodatkowych 
dofinansowań ze źródeł ministerialnych, co byłoby możliwe wtedy, gdyby MKiDN uznał NCKF 
za wiodący podmiot prowadzący edukację filmową i programy upowszechniające w kraju 
(O1)
– rozwój aktywności międzynarodowej w związku z koordynacją projektu „Łódź Miasto Filmu 
UNESCO” i skonsumowanie inwestycji w Nowym Centrum Łodzi w ramach rewitalizacji obsza-
rowej, co wiązałoby się z wypracowaniem nowej mechaniki korzystania z miasta i jego kultu-
ralnych atrakcji, a także wzrost znaczenia turystycznego Łodzi, co także wiąże się z finalizacją 
inwestycji budowy kolei dużych prędkości (O2)
– wzrost zainteresowania polską kinematografią, trend na wykorzystanie działań kulturalnych 
i edukacyjnych jako istotnego elementu rewitalizacji społecznej, a także coraz powszechniej-
sze przekonanie o potrzebie rozwoju refleksji nad implementacją do szkół obowiązkowej eduka-
cji medialnej (O3)

W ten sposób na każde zagrożenie istnieje odpowiedź w postaci 
szansy T1-O1, T2-O2, T3-O3.
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Pierwszy obszar strategiczny Drugi obszar strategiczny

Zakończenie procesu 
inwestycyjnego i otwarcie 
Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej

Wdrożenie docelowej oferty 
działań bieżących Centrum 
i budowa szerokiej grupy 
odbiorców

Głównym obszarem strategicznym działań jest pozyskanie 

wszystkich niezbędnych środków finansowych na realizację 

inwestycji, aktualizacja dokumentacji wykonawczej, wyłonie-

nie wykonawców robót budowlanych i wyposażeniowych, 

a zatem zakończenie procesu inwestycyjnego i otwarcie 

Narodowego Centrum Kultury Filmowej w połowie 2023 roku, 

przy czym część przestrzeni Centrum może być ukończona 

w kolejnych latach.

Drugim obszarem strategicznych działań zespołu NCKF 

jest budowa oferty i publiczności dla działań związanych 

z upowszechnianiem kultury filmowej, popularyzacją 

kina polskiego, edukacją filmową i rozwojem kompetencji 

audiowizualnych, a także budową marki i umacnianiem 

rozpoznawalności NCKF-u na poziomie lokalnym, krajo-

wym i międzynarodowym. Z tym wiąże się zwiększenie 

kompetencji zespołu NCKF w procesie testowania doce-

lowych programów edukacyjnych, wystawienniczych 

i popularyzatorskich.
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Pierwszy obszar strategiczny
Zakończenie procesu inwestycyjnego  
i otwarcie Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej
Realizacja zadań zawartych w  pierwszym obszarze strategicznym, zatytułowanym 
„Zakończenie procesu inwestycyjnego i  otwarcie Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, 
wiąże się z podjęciem sekwencyjnie ułożonych działań, których kolejność i możliwość realizacji 
uzależniona jest od wprowadzenie w życie poprzednich. Obszar strategiczny zawiera 9 zagad-
nień stanowiących rozpisane na okres od roku do trzech lat cele taktyczne. Warto zaznaczyć, 
że w związku z niewyłonieniem jednego generalnego wykonawcy na realizację pełnego zakresu 
projektu wykonawczego wystaw i wnętrz NCKF-u, co miało miejsce w lipcu 2019 roku, a wyni-
kało z faktu, że oferta złożona przez potencjalnego wykonawcę znacząco przekraczała środki 
znajdujące się w dyspozycji Inwestora, kierownictwo EC1 Łódź przyjęło zaproponowaną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego strategię działania polegająca na etapowaniu 
inwestycji. Podział na cele taktyczne jest odzwierciedleniem obecnej sytuacji i najbardziej opty-
malnego scenariusza działań.

przetarg budowlany
Priorytetowym zadaniem zespołu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” jest przeprowadzenie w 2020 roku przetargu budow-
lanego na prace adaptacyjne w przestrzeniach objętych projektem POIiŚ. Działania te pozwolą na realizację zadań 
w zakresie wyposażenia, a następnie otwarcia wystawy „Kino Polonia” oraz kompleksu warsztatów edukacyjnych.

prace budowlane – nadzór inwestorski
Po rozstrzygnięciu przetargu budowlanego zespół EC1 przystąpi do nadzoru inwestorskiego nad realiza-
cją prac budowlanych. W procesie tym uczestniczyć będą przedstawiciele konsorcjum projektanta wystaw 
i wnętrz, w ramach nadzoru autorskiego. Prace przewidziane są na 12 miesięcy – między kwietniem 2020 
a kwietniem 2021 roku.

nowy projekt rpo/zit
W 2020 roku EC1 Łódź podjęło się działań związanych z wydłużeniem projektu finansowanego ze środków unij-
nych, z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego, w ramach instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT/RPO), przeznaczonych na przebudowę i wyposażenie dwóch innych przestrzeni 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej. W związku z tym został przygotowany nowy projekt przeznaczony do 
finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na który złoży się druga wystawa stała 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej, „Materia kina”, oraz zespół trzech sal kinowych. Estymowany termin 
zakończenia procesu pozyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to koniec 2020 roku.

przetargi na wyposażenie
Po uzyskaniu przedłużenia projektów unijnych do 2023 roku celem inwestycyjnym zespołu EC1 będzie ogłoszenie 
przetargów na wyposażenie wnętrz, co do których Inwestor posiada dofinansowanie: „Kino Polonia”, „Materia kina”, 
zespół trzech sal kinowych i sale warsztatowe. Przetargi planowane są na przełom 2020 i 2021 roku oraz 2021 rok.

realizacja wyposażenia wnętrz
Dzięki pozyskaniu przez EC1 Łódź środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego, w ramach instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT/RPO), zespół EC1 będzie mógł wyposażyć w sprzęt wystawienniczy, edukacyjny i zwią-
zany z obsługą klienta w następujących przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej: „Kino Polonia”, 
„Materia kina”, zespół trzech sal kinowych i sale warsztatowe. Zadanie to musi być zakończone do czerwca 2023 
roku.

pozyskanie środków na  
pozostałe Funkcjonalności
Aby ukończyć inwestycję w jej spójnym i kompletnym kształcie, zespół EC1 stawia sobie za cel pozyskanie środków 
finansowych na realizację pozostałych przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej: Pracownia Badawcza 
(Mediateka), wystawa „Mechaniczne oko”, foyer z komunikacją. W tym celu EC1 poinformowało organizatora, 
jakim jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o chęci skorzystania ze środków państwowych ze źró-
deł Ramowego Programu Krajowego. W 2021 roku planowane są działania pozwalające na realne pozyskanie tych 
środków. Potem będą przeprowadzone prace przygotowawcze, przetargi i realizacja inwestycji. Termin jej zakończe-
nia zależny jest od terminu pozyskania funduszy.

pozyskanie zbiorów, licencji  
i opracowanie treści
W tym samym czasie będą toczyły się prace nad wzbogaceniem zbiorów NCKF-u, pozyskaniem brakujących 
licencji, opracowaniem wszelkich treści wystawienniczych i procedur organizujących pracę centrum.  W związku 
z tym do 2022 roku zespół NCKF będzie miał dostęp do wszystkich filmów i treści ikonograficznych (w formie licen-
cji i nośnika), a także wszelkie opracowane teksty, pozyskane obiekty ekspozycyjne i materiały audiowizualne. 
Zarządzany przez producenta wystaw stałych zespół inwentarzowy będzie podstawą szczegółowych prac kurator-
skich na linii inwestor-wykonawca.

zagospodarowanie pozostałych  
przestrzeni nckF-u
W procesie inwestycyjnym duży nacisk zostanie położony na przekształcenie przestrzeni zewnętrznych EC1 w atrak-
cyjne dla łodzian miejsca spędzania wolnego czasu i inteligentnej rozrywki. Równolegle zespół NCKF dokończy 
proces przygotowania przestrzeni rezydencji artystycznych, sale dla wynajmu komercyjnego dla branży audiowi-
zualnej, a także sale restauracji i klubokawiarni. Korekty wnętrzarskie dotkną także przestrzeni przeznaczonych pod 
magazyny i obsługę techniczną. Biura NCKF-u zostaną zaś przeniesione do budynku zlokalizowanego przy ulicy 
Tuwima 46.

uruchomienie wszystkich Funkcjonalności
Konsekwencją tych działań będzie uruchomienie wszystkich funkcjonalności NCKF-u, na co złożą się wystawy, sale 
kinowe, przestrzenie edukacyjne i konferencyjne, nowe foyer z klatką schodową, Pracownia Badawcza, pokoje rezy-
dencji artystycznych, magazyny, sale wystaw zmiennych i przestrzenie przeznaczone na wynajem komercyjny – 
w tym restauracja, kawiarnie. W zakresie przestrzeni: „Kino Polonia”, pracownie warsztatowe, wystawa „Materia 
kina”, zespół trzech sal kinowych Inwestor dysponuje (lub będzie dysponował) środkami finansowymi i jest zobli-
gowany do zamknięcia całego procesu inwestycyjnego do połowy 2023 roku. W wypadku pozostałych przestrzeni: 
wystawy „Mechaniczne oko”, Pracowni Badawczej (Mediateki), foyer i nowej klatki schodowej Inwestor będzie 
poszukiwał dodatkowych źródeł finansowania, co oznacza, że otwarcie tych funkcjonalności może przesunąć się 
poza datę 2023 roku.
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Przetarg budowlany (zakres „Kino Polonia”, 
sale warsztatowe) 

Prace budowlane (zakres „Kino Polonia”, 
sale warsztatowe) – nadzór inwestorski

Nowy projekt RPO/ZIT (zakres sale kinowe 
i „Materia kina”)

Przetargi na wyposażenie

Realizacja wyposażenia wnętrz posiadają-
cych finansowanie (zakres: „Kino Polonia”, 
sale warsztatowe, sale kinowe i „Materia 
kina”)

Pozyskanie środków na pozostałe funk-
cjonalności (zakres: komunikacja, foyer, 
Pracownia Badawcza, „Mechaniczne oko”)

Pozyskanie zbiorów, licencji i opracowanie 
treści

Zagospodarowanie pozostałych prze-
strzeni NCKF-u (zakres: magazyny, pokoje 
rezydencji artystycznych, sale pod wyna-
jem komercyjny, przestrzenie zewnętrzne 
kompleksu)

Uruchomienie wszystkich funkcjonalności 
NCKF-u

Zakończenie procesu inwestycyjnego i otwarcie NCKF-u

Cele Taktyczne

2020

I I I III II II IIIII III III IIIIV IV IV IV

Cele taktyczne 
Rok

2021 2022 2023 2024



9 kondygnacji NCKF-u

Tylko realizacja inwestycji w jej spójnym i kompletnym charakterze 
pozwoli zrealizować wszystkie cele instytucji i  osiągnąć korzyści 
z  budynku, projektu architektoniczno-wystawienniczego oraz kon-
cepcji działania Centrum. Podział inwestycji utrudnia osiągnięcie 
celów, ale ich nie przekreśla. Ważne jest tylko, by inwestycja zakoń-
czyła się w możliwie najszybszym czasie w całości. Wówczas dzie-
więciokondygnacyjna przestrzeń EC1 Wschód, gdzie znajdzie się 
siedziba Narodowego Centrum Kultury Filmowej, po koniecznych 
pracach budowlanych i wyposażeniowych, będzie realizować zada-
nia w kilku wzajemnie uzupełniających się obszarach:

poziom 0
foyer, dwupoziomowa kawiarnia, centrum obsługi klienta, 
sklepik z  pamiątkami połączony z  księgarnią, Hala Maszyn 
(przestrzeń dla największych imprez okolicznościowych 
i wystaw czasowych)

kamienica przy ul. tuwima 46
Biuro i administracja

poziom -1
wystawa „Mechaniczne oko”, warsztaty edukacji  

manualnej, centrum digitalizacji, szatnia, magazyny

poziom -2
planetarium cyfrowe CNiT, white cube 1, magazyny

poziom +2
wyjście z  trzykondygnacyjnej wystawy „Kino Polonia”, wyjście 
z  głównej sali kinowej, strefa chill-out, white cube 2, restaura-
cja, sale konferencyjne nad Halą Maszyn, ministudio telewizyjne 
i demonstracyjna hala zdjęciowa, sala efektów specjalnych

poziom +3
wejście do trzykondygnacyjnej wystawy „Kino Polonia”, wejście 
do trzech sal kinowych, klubokawiarnia

poziom +4
wystawa „Materia kina”, Pracownia Badawcza (Mediateka), stu-
dio dźwięku, salka projekcyjna

poziom +5
przestrzenie techniczne

poziom +6
taras widokowy, pokoje programów rezydencjalnych

poziom +1
pomieszczenia warsztatowo-seminaryjne, serwerownie

65 NCKF w latach 2020-2024  | |  Strategia na lata 2020-202464



66 |  Strategia na lata 2020-2024

Koszty powstania NCKF-u

Numer Przestrzeń Źródło finansowania Wartość finan-
sowania netto Termin realizacji

1

Wystawa stała 
„Kino Polonia” 
oraz warsztaty 

edukacyjne – część 
budowlana

Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Miasta Łodzi 15 400 000,00 2020-2021

2

Wystawa stała 
„Kino Polonia” 
oraz warsztaty 
edukacyjne – 

część wyposaże-
niowa

Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Miasta Łodzi 5 411 859,24

2021-2023

Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko 12 105 474,61

3

Wystawa stała 
„Materia kina” 

i zespół trzech sal 
kinowych

Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Miasta Łodzi 6 308 000,00

2021-2023Regionalne Programy Opera-
cyjne Województwa Łódzkie-
go / Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT/RPO)

14 110 000,00

4
Wystawa stała 
„Mechaniczne 

oko”
Brak źródeł finansowania 15 000 000,00  

(?) 2021-2024  (?)

5
Foyer, komunika-
cja, „Pracownia 

badawcza”
Brak źródeł finansowania 12 500 000,00  

(?) 2021-2024  (?)

Razem 80 835 333,85

2023  
(zakończenie 

pierwszej  
fazy inwestycji)

2024  
(zakończenie dru-

giej fazy  
inwestycji)   (?)

Tab. Koszt realizacji estymowany przez Inwestora

W latach 2008-2015 na rewitalizację EC1 Wschód wydatkowano kwotę 113 000 000 PLN netto, co polegało 
na odnowieniu części zabytkowych kompleksu i dobudowie części nowej. Do tego należy dodać zabezpie-
czenie wkładu własnego przekazane przez Urząd Miasta Łodzi w kwocie 30 000 000 PLN. 

Przebudowa ta osiągnęła, w przestrzeniach przewidzianych pod wystawy, stan deweloperski, a zadaniem 
zespołu kuratorskiego, a następnie projektanta, było dostosowanie budynku przygotowanego pod zupełnie 
inne cele do działań docelowych, jakim są narracyjne wystawy poświęcone sztuce filmowej. 
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Kino Polonia Mechaniczne oko
Pełna rozmachu opowieść o  historii kultury filmowej na ziemiach polskich od pierw-
szych projekcji po czasy współczesne. 

Fenomen filmu i  kina ukazany przez pryzmat ewolucji technologii audiowizual-
nych. Oryginalne eksponaty i interaktywne repliki, instalacje multimedialne i prze-
strzenne projekcje.

Zwiedzający będą mogli poznać historię, arcydzieła i wybitnych twórców – reżyserów, akto-
rów, operatorów, producentów i kompozytorów, a także marginalizowane dotychczas zjawiska: 
kino jidysz, kinofikację, rozwój amatorskich klubów filmowych czy ewolucję systemu produk-
cji filmowej. Na trzech kondygnacjach, korzystając z najnowszych technik wystawienniczych, 
projekcji, mappingów, instalacji, ekranów interaktywnych, a także wysmakowanej scenografii, 
wnikniemy w początki kina, jego współczesność, okres wojenny i czas Peerelu poznając nie 
tylko filmy, ale też kinowy przemysł, system dystrybucji, cenzurę, kinofilię, krytykę filmową 
i recepcję rodzimego kina za granicą.

Utrzymana w postindustrialnej, steampunkowej estetyce ekspozycja opowie o historii i roz-
woju technik filmowych na tle przemian związanych z różnymi formami mechanizacji widze-
nia. Z pomocą hologramów, ekranów parowych i mappingów, ekspozycja ukaże „prehistorię” 
współczesnej cyfrowej technologii kinowej według metody archeologicznej – odsłaniania kolej-
nych warstw przeszłości. Wskaże na trwałość technologii medialnych, ukazując współczesny 
rzutnik jako niemal bezpośredni poprzednik latarni magicznej.

Jedyna taka wystawa poświęcona rodzimej kinematografii i jedna z największych inwestycji 
kulturalnych w kraju w ostatnich latach. 

Immersyjne doświadczenia: zanurzenie w świecie filmu, angażujące wszystkie zmysły. 
Doświadczenie widza zostanie umieszczone w centrum uwagi. Nowatorska forma narracji 
odwróci perspektywę odbiorcy i pozwoli mu na wychwycenie najważniejszych zjawisk, tren-
dów, postaci i kontekstów; dopowiedzenie własnych doświadczeń, zaangażowanie się i zafa-
scynowanie kinem.

Oryginalne rekwizyty: kostiumy, sprzęt filmowy, pamiątki... Eksponaty będą pochodzić 
z kolekcji własnej NCKF, instytucji partnerskich, a także od osób prywatnych, w tym twórców 
filmowych i kolekcjonerów.

Interaktywne repliki i  projekcje: repliki, modele, stanowiska multimedialne. Bogate 
spektrum zabiegów ekspozycyjnych połączy oryginalne eksponaty z instalacjami multime-
dialnymi, wideoesejami, rzeźbami audiowizualnymi, kapsułami filmowymi i wielkoformato-
wymi projekcjami.
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Materia kina Przestrzenie edukacyjne
Interaktywna „gra w film”: od powstania scenariusza, przez budżet, casting i pracę na 
planie, po postprodukcję i dystrybucję.

Promowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej poprzez pro-
jekcje, dyskusje, krytykę, twórczość fanowską i  amatorską. Kino rozumiane szeroko: 
nie tylko jako sztuka i  narzędzie komunikacji, ale również jako technologia, przemysł 
i jedna z wielu sfer świata rozrywki. Cała przestrzeń edukacyjna NCKF-u, ściśle powią-
zana będzie z  ofertą wystaw stałych, a  składać się będzie z  sześciu osobnych stref 
laboratoryjnych, gdzie pod opieką profesjonalistów każdy gość NCKF-u  będzie mógł 
nauczyć się jednej z faz realizacji filmu – tworząc własne dzieło.

Ścieżka „Materia kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Tym, co odróżni ją 
od pozostałych wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. 
Następujące po sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedza-
jący będą realizować zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, takimi jak np.: 
skompletowanie ekipy realizatorskiej; wybór obsady; zaplanowanie ruchów kamery; wymyśle-
nie tytułu i projektu plakatu filmowego czy zaplanowanie budżetu produkcji i promocji.

Przestrzeń warsztatów manualnych 
ministudio fotograficzne, ciemnia, przestrzeń 
ze stołami do pracy manualnej, stanowiska 
do tworzenia animacji i pracy z projektorami; 
profesjonalne urządzenie drukujące oraz 
drukarka 3D

Przestrzeń warsztatów postprodukcji 
12 stanowisk komputerowych z profesjonal-
nym oprogramowaniem do montażu, korek-
cji barwnej, postprodukcji barwnej i tworze-
nia animacji 3D

Sala eFektów specjalnych
stanowiska komputerowe z profesjonalnym 
oprogramowaniem do tworzenia efektów 
specjalnych

Ministudio telewizyjne i demonstra-
cyjna hala zdjęciowa
mikser wizyjny, pomost oświetleniowy, sta-
nowisko z teleprompterem, scenografia tele-
wizyjnego programu informacyjnego

Studio dźwięku 
kamery z różnymi obiektywami, wózki, szyny, 
miniekran zdjęciowy

Pomieszczenia 
warsztatowo-seminaryjne 
sale do analizy filmów, projekcji, dyskusji 
nad projektami scenariuszowymi i spotkania 
z twórcami filmów
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Pracownia Badawcza Kino w NCKF-ie
Nowoczesna biblioteka, mediateka i  centrum badawcze to idealne miejsce do samo-
dzielnego rozwoju wiedzy i kompetencji filmowych przeznaczone dla kinomanów, stu-
dentów, naukowców i  badaczy, profesjonalistów: filmowców, kuratorów, nauczycieli 
i  edukatorów filmowych. Biblioteka to kolekcja książek, czasopism i  filmów, a  także 
stale rozbudowywane repozytorium materiałów cyfrowych i baz dostępowych do tre-
ści multimedialnych. Znajdują się tu stanowiska komputerowe, kapsuły multimedialne 
i kabiny projekcyjne, pokoje pracy cichej i głośnej. Dojdzie do tego w pełni wyposażone 
centrum cyfryzacji filmów i dokumentów papierowych z zakresu historii i współczesno-
ści kinematografii. W siedzibie biblioteki znajdzie się „i-Film”, czyli nowatorskie cen-
trum dokumentacji eseju wizualnego, awangardy filmowej i kina interaktywnego oraz 
cinematic VR.

Trzysalowe studyjne kino będzie ważną częścią NCKF-u jako miejsce prezentacji ambit-
nego repertuaru filmowego, organizacji festiwali, przeglądów i  spotkań z  twórcami. 
Jednym z najważniejszych celów zespołu EC1 będzie więc pozyskanie środków finan-
sowych na realizację wyposażenia sal kinowych w najszybszym możliwym horyzoncie 
czasowym.

Na docelową działalność bieżącą kina będą się składać: łódzkie premiery filmów wchodzą-
cych do dystrybucji, pokazy kina artystycznego i najbardziej wartościowych pozycji kina 
komercyjnego oraz projekcje filmów łódzkich festiwali.

NCKF oprócz pokazów filmów dystrybuowanych w kinach, będzie organizatorem Akademii 
Filmu Polskiego i Światowego, projekcji dla dzieci i młodzieży, a także seniorów, ekspatów 
i rodzin z dziećmi w ramach weekendowych poranków.

Kinofilski wymiar kina NCKF-u będzie realizowany przez pokazy typu midnight movies, prze-
glądy tematyczne, projekcje specjalne na nośnikach analogowych (na taśmie 35 i 16 mm) 
oraz filmów niemych z towarzyszeniem muzyki granej na żywo. Ważną częścią programu 
będą prezentacje dzieł awangardowych i eksperymentu audiowizualnego.
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Inne przestrzenie NCKF-u

przestrzeń kas i inFormacji
Na poziomie 0 zostanie zrealizowany imponujący projekt nowego foyer Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej, w którym znajdą się kasy i punkty informacji. Będą im towarzyszyć małe eks-
pozycje zapowiadające charakter wystaw stałych oraz terminarz pokazów filmowych i dzia-
łań edukacyjnych. Foyer będzie także elegancką przestrzenią publiczną, miejscem spotkań, 
działań integracyjnych, siedzibą sklepu, w którym będzie prowadzona sprzedaż ambitnej lite-
ratury, pamiątek, płyt z filmami i plakatami, a także dwupoziomowej kawiarni, otwartej wido-
kowo na wnętrze NCKF-u i przez przeszkloną elewację na ulicę Wojciecha Jerzego Hasa i Nowe 
Centrum Łodzi. Z przestrzeni kas zwiedzający dostanie się do wszystkich miejsc NCKF-u, 
zarówno na pośrednictwem istniejących już wind i schodów ruchomych, jak też dzięki nowo 
projektowanej klatce schodowej, zbudowanej – podobnie jak większość foyer – z materiałów 
umożliwiających wyświetlanie na ścianach różnorodnych materiałów wideo.

sale wystaw zmiennych
Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie posiadało dwie przestrzenie przeznaczone na 
wystawy czasowe. Pierwszą z nich planujemy zlokalizować na drugiej kondygnacji i ści-
śle związać z wystawą „Kino Polonia”, a zatem prezentować ekspozycje poświęcone histo-
rii rodzimego kina. Druga znajduje się na poziomie -2 i przedstawiać będzie treści na temat 
współczesnej audiowizualności i sztuki nowych mediów. Obie sale wystaw zmiennych 
zostaną wyposażone w najwyższej jakości sprzęt projekcyjny, modalne ekspozytory i system 
przyłączeń.

planetarium
Na poziomie -2 działa już sferyczne Planetarium cyfrowe, czyli nowoczesna sala projekcyjna 
przeznaczona do prezentacji treści na temat kosmosu i przyrody, a także organizacji okazjo-
nalnych koncertów. Jest ona częścią Centrum Nauki i Techniki EC1, choć zarazem – jako sala 
projekcyjna – wiąże się tematycznie z aktywnością NCKF-u jako instytucji badającej rozma-
ite formy współczesnej audiowizualności (co ważne jest zwłaszcza dla ścieżki tematycznej 
„Mechaniczne oko”, do której wejście znajduje się tuż obok Planetarium).

pokoje dla rezydencji artystycznych
Na poziomie +6 znajduje się 11 pokoi hotelowych, których przeznaczeniem będzie realiza-
cja rezydencji artystycznych EC1, zapewnienie noclegu dla specjalnych gości Centrum 
oraz okazjonalny wynajem komercyjny. Pokoje wymagają wyposażenia w meble hotelowe, 
a otwarcie przestrzeni planowane jest na 2021 rok.

magazyny
NCKF będzie dysponować kilkoma magazynami i archiwami, gdzie będą przechowywane 
zbiory nieprezentowane na ekspozycji. W magazynach znajdować się będzie także centrum 
digitalizacyjne dla rozmaitych nośników audiowizualnych oraz sale do konserwacji zbiorów.

biura i administracja
Przestrzenie biurowe i administracyjne znajdą się nieopodal, w zrewitalizowanej kamienicy 
przy ulicy Tuwima 46, aby w samym centrum filmowym pozostawić jak najwięcej przestrzeni 
dla działalności wystawienniczej, edukacyjnej i upowszechniającej.

przestrzenie komercyjne
W kompleksie EC1 Wschód, gdzie znajdować się będzie Narodowe Centrum Kultury 
Filmowej, na zwiedzających i przygodnych gości będzie czekać bogata oferta gastrono-
miczna: elegancka restauracja z tarasem (poziom +2 i strefa wejścia na poziomie 0), dwu-
poziomowa kawiarnia w foyer (poziom 0 i +1), klubokawiarnia z czytelnią książek i czasopism 
(poziom +2 i +3), a także przenośny punkt kawiarniany na tarasie widokowym (poziom +6). 
W kompleksie znajdą się również przestrzenie pod wynajem dla producentów i twórców fil-
mowych w ramach klastra medialnego prowadzonego przez Łódź Film Commission.
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Drugi obszar strategiczny

Wdrożenie docelowej oferty działań 
bieżących Centrum i budowa szerokiej 
grupy odbiorców
Równolegle z  procesem inwestycyjnym będą trwały prace nad stworzeniem jak najszerszej 
grupy odbiorców, co pozwoli być gotowym do pełnego otwarcia oferty NCKF-u w dniu zakoń-
czenia budowy i  wyposażenia centrum. Za kluczowe elementy tego obszaru postrzegamy: 
przyzwyczajenie potencjalnych interesariuszy do miejsca i  instytucji, testowanie docelowych 
programów w mikroskali i rozwój kompetencji kadry, promocję instytucji wśród łodzian i uczest-
ników życia filmowego z  całego kraju. W  związku z  tym zespół NCKF wytypował w  drugim 
obszarze strategicznym kilka zakresów aktywności, które będą rozwijane w  cele taktyczne, 
osiągane w perspektywie najbliższych lat.

działalność edukacyjna
Zespół NCKF stworzy program działań w ramach edukacji medialnej o ogólnopolskim wymia-
rze, a swoją aktywność w tym obszarze oprze na ofercie dostępnej na wystawach stałych 
NCKF-u, profesjonalnie wyposażonych warsztatach edukacji filmowej i projektach ewaluacyj-
no-badawczych pozwalających na integrację programów pozaszkolnej edukacji filmowej. 
Flagowymi projektami edukacyjnymi będą w latach 2020-2024: „Historie przyszłości” i warsz-
taty NCKF-Lab (opis obu w dalszej części Strategii). Dział Edukacji NCKF prowadzić będzie 
także ożywioną działalność badawczo-rozwojową, prowadząc cykl szkoleń, integrację podmio-
tów edukacji filmowej (w ramach dorocznych konferencji, publikacji i spotkań podmiotów zaj-
mujących się edukacją audiowizualną), a docelowo także Akademią Filmową. W najbliższych 
latach w ramach działalności edukacyjnej organizowane będą również półkolonie w okresie 
ferii zimowych i wakacji. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie programu docelowej edu-
kacji ściśle związanej z aktywnością na polu wystawiennictwa i strategii funkcjonowania pół-
profesjonalnych przestrzeni warsztatowych.

działalność wystawiennicza
W latach 2020-2024 NCKF wypracuje kompetencje merytoryczne i organizacyjne zespołu, 
prowadząc intensywną działalność bieżącą jako aktywny organizator wartościowych wystaw, 
wydarzeń kulturalnych, pokazów filmowych i warsztatów. Będzie dysponował grupą eksper-
tów i siecią współpracy z muzealnikami i kreatorami nowoczesnej narracyjnej ekspozycji mul-
timedialnej. Dział Wystaw i Zbiorów za cel stawia sobie również rozwój kilku projektów kom-
petencyjnych i badawczych: Cinematic Highway, Centrum Rekonstrukcji Eksperymentalnej 
i Centrum Digitalizacji (opisy wszystkich trzech w dalszej części Strategii). NCKF będzie także 
organizował wystawy czasowe i mobilne, m.in. „Fantasmagorie XXI wieku”, „Bohaterowie 
Se-Ma-Fora”, „Biopleograf Kazimierza Prószyńskiego” (opis w dalszej części Strategii). 
Ważnym zadaniem będzie także zorganizowanie prac Showroomu – NCKF Spot, czyli prze-
strzeni ekspozycyjnej NCKF-u w Centrum Nauki i Techniki EC1.

działalność kinowa i upowszechniająca
Zadaniem kluczowym w ramach strategii NCKF będzie przekształcenie EC1 w atrakcyjne 
miejsce spotkań dla wszystkich osób zainteresowanych kulturą filmową i poszukujących 
inteligentnej rozrywki. NCKF ma być przestrzenią żywą, otwartą, przyjazną dla zwiedzają-
cych i przygodnych gości, prowadzącą atrakcyjne, trzysalowe kino studyjne, naturalną dla 
organizacji imprez w ramach łódzkich festiwali i wydarzeń artystycznych. Aby być gotowym 
do podjęcia tych aktywności, NCKF w najbliższych latach zbuduje dużą i wierną publicz-
ność, dysponując grupami lojalnych klientów oraz bazą kontaktów i strategią wizerunkową 
pozwalającą na promocję i rekrutację uczestników wystaw i projektów edukacyjnych. Do 
tego niezbędne będzie przekształcenie NCKF-u w rozpoznawalną w Polsce przestrzeń orga-
nizacji spotkań z twórcami filmowymi i miejscem promocji książek i debat. Centrum będzie 
prowadziło działalność kinową w formatach typowych dla nowoczesnych śródmiejskich kin 
studyjnych powiązanych z silnym patronatem instytucji kultury (szerszy opis w dalszej czę-
ści Strategii). Istotnym aspektem działalności NCKF-u będzie także koordynacja projektu 
UNESCO (szerszy opis w dalszej części Strategii) oraz ważny z punktu widzenia promocji 
Instytucji projekt wartościowego merytorycznie Wideoblogu.

działalność badawczo-rozwojowa
NCKF w latach 2020-2024 rozwinie także aktywność badawczą i prorozwojową przez pro-
gram rekonstrukcji urządzeń techniki filmowej, a także inicjatywy związane z analizą przy-
szłości mediów audiowizualnych, ewaluacją strategii edukacji filmowej, działania populary-
zatorskie w sieci i za pośrednictwem nowoczesnych formatów komunikacji cyfrowej. W 2024 
roku NCKF będzie prowadził znany i ceniony w Polsce dom wydawniczy, publikując książki 
upowszechniające kulturę filmową, filmoznawcze i okolicznościowe, wiążąc tę aktywność 
z rozwojem Pracowni Badawczej stanowiącej połączenie biblioteki medialnej, mediateki 
i centrum cyfryzacji materiałów dziedzictwa filmowego. Kluczowym zadaniem będzie w tym 
kontekście działalność iFilm – Centrum Filmu Interaktywnego i Wideoeseju (szerszy opis 
w dalszej części Strategii).
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Przykładowe projekty miękkie 
NCKF-u na lata 2020-2024
Aby zrealizować zadania określone w  drugim obszarze strategicznym, zespół 
NCKF-u będzie poszerzał kompetencje, budował wierną publiczność, testował doce-
lowe programy i powiększał rozpoznawalność Instytucji. A to wszystko po to, by być 
gotowym do pełnej operacyjności w  chwili zakończenia procesu inwestycyjnego. 
W związku z tym do 2024 zostanie zrealizowanych kilka programów. Poniżej opis kilku 
z nich.

historie przyszłości. reinterpretacje polskiego kina
We współpracy z doświadczonymi  filmowcami uczestnicy – młodzież z klas 7-8 szkół podsta-
wowych, licealiści, studenci i osoby dorosłe – przez kilka tygodni tworzą od podstaw nowe 
sceny do znanych polskich obrazów i filmowe eseje. W programie warsztatów m.in. tworze-
nie scenariusza, dialogów, wybieranie lokacji, rysowanie storyboardów, dobór rekwizytów, 
scenografii, kostiumów, praca na profesjonalnym planie, montaż i udźwiękowienie materiału. 
Dotychczas odbyły się trzy edycje warsztatów, kolejną zaplanowano na II połowę 2020 roku.

nckF lab
Cykl weekendowych warsztatów dla młodych twórców, artystów audiowizualnych, uczniów 
szkół artystycznych i studentów, który zainauguruje działalność Centrum Kompetencji 
Analogowych NCKF w II połowie 2021 roku. Pod okiem mistrzów, młodzi, zainspirowani m.in. 
Warsztatem Formy Filmowej, będą mieli okazję zrealizować krótkie filmy na taśmie, poznają 
tajniki obsługi analogowego sprzętu i możliwości jego wykorzystania w swoich działaniach 
twórczych.

biopleograF kazimierza prószyńskiego
Wystawa objazdowa poświęcona Kazimierzowi Prószyńskiemu została pomyślana jako inno-
wacyjna instalacja składająca się z przestrzennych kafli, na których prezentowana jest bio-
grafia wynalazcy w formie timeline’u, dodatkowo wzbogaconego o elementy mappingu. 
Ekspozycja ma zaprezentować wkład wynalazcy w powstanie i rozwój światowej kinemato-
grafii, a także zaprezentować jego najwybitniejsze wynalazki. Całość dopełnią obiekty ory-
ginalne, w tym zrekonstruowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej, jedyny na świe-
cie Biopleograf. 
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centrum digitalizacji
Będzie to miejsce, które dzięki funduszom unijnym zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt 
służący cyfryzacji zasobów filmowych Łodzi. Składają się na nie skanery płaskie, negatywowe 
oraz stołowe, a także urządzenia do fotografii wielkoformatowej i skanery taśmy filmowej fil-
mów amatorskich 8 i 16 mm. 

kino
Trzysalowe kino NCKF-u będzie docelowo organizowało pokazy filmów z bieżącego repertu-
aru (zarówno art-house’owe, jak i wyselekcjonowane dzieła komercyjne). W najbliższych 
latach przygotuje się do organizowania oficjalnych łódzkich premier i pokazów specjalnych 
filmów wyprodukowanych przez EC1 w ramach regionalnego funduszu filmowego. Odbywać 
się tu będą również pokazy w ramach organizowanych w Łodzi festiwali filmowych, Akademii 
Filmu Światowego i Akademii Kina Polskiego, a także poranki dla szkół i pokazy weekendowe 
dla rodzin. Nie zabraknie również przeglądów tematycznych, realizowanych z partnerami 
zewnętrznymi (m.in. Festiwalem Pięciu Smaków), a także pokazy filmów archiwalnych i oko-
licznościowe projekcje na taśmie 35 mm. Autorskimi formatami NCKF-u są również projekcje 
w ramach Kinotechniki. Przygotowaniem do docelowej działalności kinowej NCKF-u będą spo-
tkania z gwiazdami filmowymi, konferencje i debaty realizowane w przestrzeni Showroomu 
NCKF Spot.

cinematic highway
NCKF pragnie stać się nie tylko znaczącym producentem i gospodarzem wydarzeń wysta-
wienniczych, ale także inicjatorem unikatowego internetowego narzędzia, które służyłoby 
kuratorom, projektantom oraz innym członkom zespołów produkcyjnych jako platforma 
wymiany niezbędnych danych, takich jak na przykład: wielkość ekspozycji, zasady jej wypo-
życzania, wartość eksponatów, opłaty podstawowe, warunki ubezpieczenia, informacje doty-
czące praw i licencji, dostępność, szczegółowy wykaz przedmiotów i materiałów audiowizu-
alnych, jak również scenariuszy, zdjęć i filmów. Przejrzysty interfejs, intuicyjna przeglądarka, 
rozsądny dobór materiałów i bezpłatny dostęp do bazy przez pierwszych kilka lat – wszystko 
to sprawi, że platforma stanie się użytecznym narzędziem planowania działalności wystawien-
niczej i doskonałą okazją do nawiązywania międzynarodowych kontaktów.
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wydawnictwo
W latach 2021-2023 NCKF będzie rozwijał działalność wydawniczą w seriach opracowanych 
w 2018 roku: Mastershot (zawierających książki naukowe, publikacje filmoznawcze, rozprawy 
teoretyczne, historycznofilmowe i analityczne, a także tłumaczenia najważniejszych publika-
cji zagranicznych), Asynchron (skoncentrowany na relacjach filmu z innymi sztukami: litera-
turą, muzyka, malarstwem, sztukami wizualnymi) oraz Fotogenia (gdzie pojawią się atrakcyjne 
wizualnie albumy, katalogi wystaw, wydawnictwa okolicznościowe i rocznicowe). Publikacje 
będą realizowane w oparciu o kod wizualny opracowany w 2018 roku i pozwalający na two-
rzenie cykli i serii wydawniczych, łatwo rozpoznawalnych i budujących tożsamość wydawnic-
twa i samego wydawcy. Jedną z najbardziej efektownych publikacji planowanych do reali-
zacji na lata 2020-22 jest powieść graficzna „Osioł grający na lirze”, czyli komiksowa wersja 
niezrealizowanego projektu scenariusza Wojciecha Jerzego Hasa.

centrum rekonstrukcji eksperymentalnej
Podstawowym założeniem stworzenia centrum kompetencyjnego w zakresie analogowych 
technik filmowych jest potrzeba zachowania katalogu umiejętności potrzebnych do budowy, 
obsługi i konserwacji urządzeń kinotechnicznych, których działanie oparte jest o taśmę świa-
tłoczułą. Centrum rekonstrukcji realizuje najważniejsze założenia archiwistyki filmowej, której 
celem jest zachowanie audiowizualnego dziedzictwa kulturowego. Stąd pojawił się nacisk na 
cyfryzację oraz udostępnianie posiadanych zasobów. Nie towarzyszy temu inna kluczowa 
– naszym zdaniem – umiejętność, związana z zachowaniem wiedzy o obsłudze urządzeń do 
obróbki taśmy. NCKF – w przeciwieństwie do archiwum filmowego (skoncentrowanego na 
rekonstrukcji dzieł zrealizowanych na taśmie filmowej) i muzeów techniki (nastawionych na 
konserwację urządzeń technicznych) – rozwinie kompetencję rekonstrukcji urządzeń tech-
niki filmowej, podtrzyma ich użytkowe możliwości i przygotuje pod prezentację w formie mul-
timedialnych widowisk – czyli do działań, do których te urządzenia zostały zaprojektowane. 
Centrum Kompetencji będzie jednym z podstawowych zadań działalności bieżącej Działu 
Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, stając się jednostką inte-
grującą dla instytucji archiwalnych, muzeów, kolekcjonerów prywatnych i pasjonatów techniki 
filmowej nie tylko w Polsce, ale również na skalę europejską. Składać się będzie z pracowni 
dokumentacyjnej, technicznej i magazynu.
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unesco
Projekt UNESCO to jedna z flagowych aktywności NCKF-u. W latach 2020-2024 będzie kon-
tynuowany program „Alfabetyzm filmowy”, pozwalający zwiększyć kompetencje medialne 
mieszkańców Łodzi, projekt „Łódzka Aleja Gwiazd”, dzięki któremu będzie można uhonorować 
najbardziej wartościowe postaci rodzimej kinematografii, a także coroczny cykl wydarzeń 
„Weekend Łodzi Filmowej”, dzięki któremu będzie można celebrować wpisanie miasta na tak 
prestiżową listę miast kreatywnych. W tych latach zostanie również powołana Rada Miasta 
Filmu, będą organizowane spotkania środowiska filmowego Łodzi oraz projekty badawcze, 
których celem będzie przygotowanie Strategii Łodzi – Miasta Filmu w 2021 roku. Projektem 
NCKF-u będzie również w tym obszarze Szlak Łodzi Filmowej, czyli multimedialna platforma 
opisująca dziedzictwo łódzkiej kinematografii i bieżącą aktywność lokalnych podmiotów kul-
tury filmowej.

i-Film
W latach 2021-23 roku nastąpi intensyfikacja działalności powołanego w NCKF-ie Centrum 
Filmu Interaktywnego i Wideoeseju „i-Film”. W orbicie zainteresowań centrum znajdują się: 
filmy interaktywne, w tym web-docs, eseje audiowizualne, cinematic VR oraz film jako narzę-
dzie ekspozycyjne. Za cel „i-Film” stawia sobie: działania networkingowe krajowe i zagra-
niczne, działania badawcze/akademickie, działania edukacyjne, archiwistyczne i popu-
laryzatorskie. Docelowo „i-Film” zaoferuje: dla akademików możliwość dyskusji, spotkań 
z ekspertami, wymiany pomysłów; dla praktyków możliwość promocji własnych prac, zarówno 
podczas spotkań autorskich, jak i przez codzienny dostęp w kapsułach multimedialnych, 
a także organizacji warsztatów i pracy w centrum wyposażonym w komputery i aplikacje kom-
puterowe; dla entuzjastów: możliwość zapoznania się z najciekawszymi pracami z gatunku 
i różnymi formami kultury cyfrowej podczas objazdowych programów edukacyjnych i wzięcia 
udziału w panelach, warsztatach lub programach rezydencjalnych.



Przyszłość? osiągnięcia
Narodowe Centrum Kultury Filmowej istnieje, ma swoją imponującą siedzibę, 
pozyskało środki unijne i miejskie na inwestycję, jest podmiotem współprowa-
dzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowało 
też Koncepcję Programową, zrealizowało wiele projektów własnych, skomple-
towało świetny, zaangażowany i profesjonalny zespół, na drodze konkursu 
pozyskało wspaniały Projekt Wykonawczy wystaw i wnętrz, a także pozwole-
nie na budowę. Ma za sobą też pierwsze przetargi i pewność, że do czerwca 
2023 roku duża część NCKF-u będzie otwarta dla zwiedzających.

wyzwania
Wiele jednak przed nami. Przede wszystkim podpisanie umów o dofinanso-
waniu inwestycji, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów na wyposażenie, 
żmudny proces nadzoru inwestorskiego nad przebudową. Kluczowe będzie 
pozyskanie dodatkowych środków na dokończenie inwestycji w integralnym, 
spójnym kształcie tak, aby w pełni wykorzystać funkcjonalność budynku, 
zasoby i założenia programu. Tylko integralna, pełna wersja NCKF-u będzie 
instytucją o światowym rozmachu.

możliwości
Kluczowe jest w tym kontekście wpisanie Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej w Łodzi w strategię rozwoju kinematografii MKiDN. NCKF jest gotowy 
być podstawową instytucją zajmująca się wystawiennictwem i edukacją 
audiowizualną w Polsce, ośrodkiem integrującym programy upowszechnia-
jące, instytucją organizującą Programy Operacyjne Ministra w zakresie filmu. 
Nie dubluje zadań innych instytucji filmowych, ale daje nowe szanse i per-
spektywy dla całej rodzimej kultury.

łódź
NCKF – podobnie jak całe EC1 – musi być kołem zamachowym rozwoju Łodzi 
– miasta kreatywnego, miasta kultury i miasta filmu. Wizerunkowym landmar-
kiem, instytucją centralną o ambicjach i możliwościach międzynarodowych, 
instytucją tworzącą nową mechanikę korzystania z miasta i przemysłów wol-
nego czasu – już nie zorientowanych na eventy i festiwale, ale działalność 
codzienną, w miejscu bezpiecznym, prestiżowym i przynoszącym wszystkim 
interesariuszom satysfakcję samorozwoju.

W  Narodowym Centrum Kultury Filmowej każdy będzie czer-
pać z filmu wiedzę, emocje i piękno, aby lepiej poznawać kino 
i współtworzyć jego przyszłość.
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