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lic. Małgorzata Andrys (PWSFTviT, Łódź) / dokumentalny film eksperymentalny 

Eksperymentalne kino etnograficzne 

Celem wystąpienia jest wskazanie szczególnie ciekawych przykładów filmów eksperymentalnych, dających się 
jednocześnie określić mianem kina dokumentalnego. Wybór filmów został zawężony do obrazów mających 
cechy kina etnograficznego. W pierwszej części zdefiniowane zostanie kino eksperymentalne i etnograficzne - 
za kontekst rozważań posłuży antropologiczne ujęcie rytuału oraz jego teatralne nacechowanie. Analizie 
poddane zostaną filmowe środki wyrazu i ich cechy wspólne z rytuałem oraz dokonana zostanie 
charakterystyka poematu filmowego. Rozważania poparte będą przykładami zaczerpniętymi z haitańskiego 
filmu Mai Deren, filmów z cyklu Tarahumaras Raymonde Carasco, twórczości Chick Strand oraz Billa Violi. 
W drugiej części przedstawiony zostanie fenomen prof. Maximiliana Forte, który wraz z dr Roiem Ankhkarą 
Kwabeną tworzył poematy antropologiczne: utwory słowno – muzyczne opatrzone wizualnym komentarzem, 
których korzeni należy poszukiwać gdzieś pomiędzy eksperymentem etnograficznym, a teledyskiem 
zrealizowanym w technice found footage.  

dr Aleksandra Chrapowicka (PWSFTviT, Łódź) / autorska animacja dla dzieci  

Autorska koncepcja filmu animowanego dedykowanego młodej widowni, a obraz  polskiej animacji dla 

dzieci na przestrzeni ostatnich lat 

Tytuł wystąpienia jest autorce szczególnie bliski, bo od paru lat zajmuje się twórczością dla dzieci. Na początku 

było to tworzenie animacji do muzyki, koncertów i programów muzycznych, które odbywały się w filharmoniach 

w całej Polsce i adresowane były do młodych widzów. Następnie autorka sama zaczęła realizować filmy dla 

dzieci. W wystąpieniu przybliży blaski i cienie pracy przy realizacji własnych projektów oraz nawiąże do 

światowych twórców, którzy  wywarli na nią wpływ. Jednym z nich będzie Jurij Norstejn, który przenosił na 

szklany ekran rosyjskie bajki dodając im uniwersalnych wartości. W drugiej części przedstawiona zostanie 

sytuacja polskiego filmu animowanego dla dzieci, jego kondycja, tytuły oraz ich twórcy, reżyserzy, producenci, 

czy też, równie ważni na tym polu, autorzy opracowań plastycznych. Autorka skupi się na serialach dla dzieci 

takich jak: Mami Fatale , Agi bagi, Pan Totti, Rodzina Treflików, Baśnie i Bajki Polskie, Przeczkolaki, Pamiętniki 

Florki czy Zajączek Parauszek. Omawiając przytoczone seriale autorka zwróci uwagę nie tylko na wartości 

edukacyjne czy rozrywkowe, ale także na autorską koncepcję projektów, które w wypadku formy telewizyjnej 

znacznie różnią się od założeń twórców krótkometrażowych filmów dla dzieci, które nie są częścią większej 

całości. Omawiając zagadnienie autorka posiłkować się będzie swoimi filmami dla dzieci takimi jak: Gdzie jest 

bajka?, Trzy koty oraz Wilczek Lupi i Baranek Bobek. 

dr Iwona Grodź (UAM, Poznań)  / polski autorski film animowany  

„Jestem literaturą…” - Franz Kafka Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego 

Tematem referatu będą dwa filmy eksperymentalne (dokument i animacja) zrealizowane przez dwóch 

oryginalnych polskich twórców na początku lat 90.: Zbigniewa Rybczyńskiego i Piotra Dumałę. Motywem 

przewodnim będzie próba zrealizowania animowanej, dokumentalnej i w pełni awangardowej biografii pisarza 

Franza Kafki. Przedmiotem analizy będą więc filmy: Kafka w reżyserii Z. Rybczyńskiego (1992) oraz Franz Kafka 

w reżyserii P. Dumały (1991).  

  



 lic. Miłosz Hołody (UR, Rzeszów) / animacja przedmiotów 

Przedmiotem jest coś lub cokolwiek – o animacji typu ready made 

Obszarem zainteresowań autora są przedmioty codziennego użytku, sposób ich animowania, to jak wyglądają, 

i co się z nimi dzieje podczas animacji. Horyzont sensu w jakim są przedstawiane ulega bowiem zmianie, 

podobnie jak sposób ich istnienia i wygląd. Wyobraźnia i technika animatora przekształcają przedmiot 

zmieniając jego specyfikę, niejednokrotnie również funkcję i sposób użycia. Możemy to doskonale 

zaobserwować na przykładzie filmów PESa takich jak Fresh Guacamole (2013) czy Submarine Sandwich (2014). 

Przedmiot użytkowy przez sam fakt przeniesienia go w inny kontekst zaczyna być inaczej traktowany. Możemy 

dopatrzeć się tutaj analogii z ideą ready-made Marcela Duchampa, z tym, że w animacji przedmiot zostaje 

przekształcony przez technikę animowania, a jego zwykłość pozostaje ta sama. Fenomen animacji pokazuje, 

jak ważne dla człowieka są przedmioty codziennego użytku oraz, z jaką wrażliwością można dostrzegać to, 

co najbliżej nas – jest to pewien istotny rys bycia człowiekiem.  

mgr Paulina Kajzer (UAM, Poznań) / animacja jako synteza sztuk 

Spojrzenie na animację z perspektywy syntezy sztuk we współczesnej kulturze  

Za punkt wyjścia autorka obiera kluczową dla jej pracy ideę syntezy sztuk oraz jej rys historyczno-kulturowy. 

Podejmuje tym samym próbę definicji tego określenia i zastanawia się nad tym, jakie zmiany przeszło i co 

oznacza w XXI wieku. Autorka rozważa również, czy postulat syntezy sztuk jest dziś możliwy do utrzymania, czy 

może powinien być zastąpiony takimi pojęciami jak intermedia czy multimedia. Początkowa refleksja jest 

wprowadzeniem do analizy medium, jakim jest animacja. Autorka na wybranych przykładach przedstawi 

zmiany, jakie przeszedł film animowany na przestrzeni lat, ukaże czynniki, które miały na niego wpływ oraz 

wpisze je w szereg istotnych kontekstów (np. ekonomiczny, estetyczny, artystyczny). Sednem wystąpienia jest 

refleksja nad statusem animacji we współczesnej kulturze. Animacja wychodzi bowiem daleko poza granice 

jednego medium, jest raczej syntezą wielu różnych sztuk w obszarze jednego dzieła. W jej obrębie spotkać się 

mogą równocześnie taniec, muzyka, malarstwo, fotografia czy rzeźba. Wedle tej myśli, dzięki rozwojowi 

technologicznemu, film animowany stanowi przestrzeń idealnego eksperymentu artystycznego naszych 

czasów. Pragnąc to udowodnić autorka przedstawi szereg przykładów eksperymentalnego łączenia sztuk 

w filmie animowanym. 

mgr Żaneta Kicińska (UZ, Zielona Góra) / teledysk 

Zjawisko teledyskowości w filmach fabularnych na podstawie wybranych przykładów z twórczości 

Xaviera Dolana, Any Lily Amirpour i Harmony’ego Korine’a. 

We wstępie autorka krótko opisuje związki ewolucji teledysków z rozwojem przemian dźwiękowych w kinie. 

Opisuje również zmianę hierarchii w układzie obraz-dźwięk, wyjaśnia terminy teledysk i teledyskowość w filmach 

(aktualny stan analiz tego tematu jest śladowy).  Wystąpienie skupia się przede wszystkim na twórczości Xaviera 

Dolana, ponieważ autorka uważa go za jednego z bardziej charakterystycznych twórców konsekwentnie 

wykorzystujących zjawisko teledyskowości w swojej twórczości. W mniejszym procencie do podobnych 

zabiegów uciekają się Lily Amirpour i Harmony Korine - jednak ich twórczość nie jest centrum przedmiotu 

analizy, a raczej przykładem potwierdzającym obecność zjawiska w u innych reżyserów.  

 

  



Iic. Łukasz Rozmarynowski (UAM, Poznań) / włoska animacja lalkowa  

Twórczość filmowa Beatrice Pucci – próba analizy 

Beatrice Pucci jest włoską realizatorką animacji lalkowej, która dotychczas stworzyła pięć filmów 

krótkometrażowych. Pucci debiutowała w 2001 roku obrazem Appunti per un film sulla vecchiaia di Pinocchio, 

w którym jasno wyartykułowała ścieżkę swojej drogi twórczej, którą konsekwentnie podąża do dziś. Filmy 

włoskiej reżyserki są mroczne, melancholijne, tajemnicze. Ich złożona struktura wizualna stawia opór 

jednoznacznym odczytaniom, niejednokrotnie uwydatniając potencjał medium animacji poprzez ujawnianie 

czysto optycznych właściwości obrazu, przynależnych filmowi abstrakcyjnemu. Bohaterowie filmów Pucci są 

zagubieni, samotni, dalece niedoskonali, wręcz wybrakowani. „Poetyka ułomności”, jak nazwać można 

wizualno-treściowy styl autorki, koresponduje także z ograniczonymi możliwościami animacji w zakresie 

prezentacji żywego, naturalnego ruchu. Podczas wystąpienia referent odwoływał się będzie do wszystkich 

czterech, samodzielnych dzieł Pucci, lecz jego uwaga skupi się głównie na najnowszym obrazie – Soil is Alive 

z 2015 roku. Przedstawiona zostanie własna interpretacja tego filmu, przeprowadzona w oparciu o szczegółową 

analizę obejmującą rozpoznanie relacji przestrzennych i graficznych oraz dźwiękowych elementów dzieła. 

Autor postara się wykazać, że także animacja lalkowa z powodzeniem może realizować eksperymenty 

w obrębie obrazu abstrakcyjnego. Omówiony zostanie również wątek śmierci i odrodzenia natury, w znacznym 

stopniu fundujący charakter filmowych opowieści Pucci. 

mgr Wioletta Sowa (UP, Kraków) / dźwięk w animacji 

Dźwięk w obrazie – analiza kreatywności artystycznej w obszarze dźwięku i muzyki w filmie animowanym  

na wybranych  przykładach 

Mówiąc o filmie animowanym zazwyczaj skupiamy się na obrazie, rozwiązaniach plastycznych, 

charakterystycznych cechach języka filmowego czy konstrukcji narracji filmowej. Jednak film, również 

animowany, rodzi się w momencie udźwiękowienia obrazu. Wystąpienie poświęcone będzie kreatywności 

dźwiękowej i muzycznej oraz wpływowi tych elementów na finalny efekt. 

mgr Julia Śliwińska (UAM, Poznań) / sztuka video 

Intymne narracje video - od „Centers” Acconciego do „Tarnation” Caouette'a 

Pojawienie się kamery Sony Portapak stało się przełomowym punktem w historii sztuk wizualnych. Umożliwiła 

ona tworzenie prywatnych nagrań i stała się obiektem pożądania wielu artystów. Pierwsze eksperymenty 

z wykorzystaniem kamery skupiały się na zagadnieniu sprzężenia zwrotnego. W pracy Vita Acconciego Centers 

widzimy artystę wpatrującego się w swój wizerunek widziany oczyma kamery i wskazującego na siebie palcem. 

Pojawia się fundamentalne pytanie - czy ja, którego widzę jest tym samym ja, który patrzy? To, co w latach 70. 

stało się podstawowym pytaniem stawianym przez twórców video art (Nam Jun Paik, Bruce Nauman), 

współcześnie ewoluowało w kult pierwszoosobowych narracji. Budowanie własnej tożsamości poprzez 

wytwarzanie narracji o samym sobie to ciągle powtarzający się motyw, który można obserwować poprzez 

kanały youtube. Na swoisty kult pierwszoosobowych narracji uwagę zwraca Jon Dovey w tekście Freakshow: 

first person media and factual television. Już w latach 70. także Guattari i Deleuze zwracali uwagę na potrzebę 

multiplikacji podmiotowości ludzkiej, która poprzez technologię mogłaby pozycjonować się poza systemem. 

Poczucie utożsamienia z filmowym wyobrażeniem może wytwarzać osobowości schizoidalne, gdzie kamera 

jawi się jako filtr między filmującym a światem, często zaburzający granicę między rzeczywistością a fikcją. 

Home video staje się sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością i ma działanie terapeutyczne. Tak dzieje się 

w przypadku Jonathana Caouette'a, który od dzieciństwa dokumentował życie swoje i rodzinne, przemiany, 

traumy i intymne przeżycia. Efektem tego stał się dokument autobiograficzny Tarnation, będący kolażem 

własnych nagrań, found footage i muzyki. W wystąpieniu autorka przeanalizuje dwa wymienione dzieła i pokaże 

wpływ, jaki miała sztuka video na kształtowanie się zupełnie nowych modeli podmiotowości. 


