
- Autorski program dzialania Muzeum Kinematografii w todz i  

Muzeunl Kinematografii uj Lodzi jest jedynyni w Polscc n~uzeum grornadzz+cym. 

przechowujqcym. konserwujqcym, chroniqcym i udostepniajqcym zabytki z dziedziny 

techniki, sztuki i kulturp fi1mowe.i. Sa~nodzielnq dzialalnoSC prowadzi od 1 kwietnia 1986 

roku. 

Muzeurn Kineniatografii to rniejska instytucja k~lltt~ry. dla ktorcj organizatoren~ jest Miasta 

todz, wpisana do Rejestru Instytucji Kult~~ry.  Dziala na podstawie: 

- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 201 8 r. poz. 720; zm.: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 369). 

- Ustawy z dnia 25 pazdziernika 199 1 r. o organizowani~~ i prowadzeniu dzialalnoici 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862; zm.: flz.  U.  z 2018 r. poz. 152 i poz. 1 105). 

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 7 r. poz. 2077 

z poin, zm.), 

- Statutu nadanego na niocy uchwaty Nr XX11489115 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 

9 grudnia 201 5 roku. 

Podstawq finansowq dziatalnoici stanowi dotacja z IJrzqdu Miasta todzi  i dotacje celowe 

z U M t  utrzymujqce siq na poziomie statyni. oraz dofinansowania o z~niennej uysokoSci. 

uzyskiwane w konkursach na projekty. ogtaszanych przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centr~lm Kultury. I'olski lnstytut Sztuki Filmowej, 

Narodowe Instytut Muzealnictwa i Zbiorow. 

W 201 8 r, dotacja podstawowa wynosi 2.605.232. a pozyskane dofinansowania w sumie 

323.090 zl - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegc~. Narodo~:ego Centrum 

Kultuty, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Zbior6w oraz Stowarzyszenia Filniowcow 

Polskich. Dotac.ie celowe z UML w wys. 152.290 zt pozwolity zrealizowac Wielkq 

Animajowkq, Letni Kinematograf Rozrywkowy i zapewnic czqSC wktadow wtasnych do 

projektow. Na zakup Srodkow inwestycy.in);ch Muzcum uzyskalo 52.500 z1 (42.000 

z MKiDN, 8.400 rt z UML. 2.100 wk+;~d \\;lasny). % dotacji pozyskanc-j w konk~>rsic MKiDN 

Muzeum realizuje takie konserwacj~ unikatowych ~~rzqdzeti z kolekc.ii - orchestrion~~ 

i ka~nery Oko. Dziatania programowe sq realizowane przy rosnqcym wsparciu sponsorow 

(w 2014 r. 16.260 zt, w 2016 r. 115.691. w 2017 r. 81.077 zl). Ponadto w latach 201.5-2017 

dziqki intensywne.i dziatalnoici rncrytorycznei wspartei pracq nowo utworzonego dzialu 



promocji instytucji, Muzeum odnotowalo znaczqcy wzrost frekwencji, przekladajqcy siq na 

50-procentowy wzrost przychodbw z biletow (z 225.004 zl w 2014 r. do 336.175 zt w 201 7 

r.), spoiytkowanych glownie na wklady wtnsne do projektow. 

MlSJA I CELE STRATECICZNE 

Misja Muzeum Kinematografii jest iciile zwiqzana z dziedzictwem kulturowym Lodzi. 

wielokulturowq historiq miasta. ksztattujqcq jego niepouTarzalny charakter - zarowno 

w aspekcie toi.samoSci mieszkalic6w.,iak i ~natcrialncj strony todzi.  jej tkanki 

architektoniczne.i. industria1ne.j przcsztosci. i~nikalnrj roli miasta w rozwoju polskiej 

kinematografii i szkolnictwa filmowego. To u Lodzi powstalo w 1899 r. pierwsze state kino 

na ziemiach polskich, ad 70 lat dziata najwybitniejsza polska uczelnia ksztatcqca reiyserow, 

operatorow i aktorow - PWSTviT: to w todzi  prot  Bolestaw W. Lewicki stworzyt 

na Uniwersytecie Lodzkim Zaklad Teorii Literatury. Teatru i Filmu oraz s t ~ ~ d i a  filmoznawcze 

To w naszym miescie powstawaly od powojnia filmy fabularne \v WFF przy ul. Lqkowej, 

dokumentalne w WFO oraz animowane w Se-Ma-Forze. Stqd wyruszali w Swiat po 

nominacje i nagrody, w tym Oscary. BAFTY i Zlote Palmy tacy artySci jak Andrzej Wajda, 

Roman Polanski. Krzysztof Zanussi. Zbigniew Ryhcrynslti. Krzysztof tiieilowski czy 

Malgorzata Szumowska. 

Dotychczasowy dorobek Muzeum Kinematogralii to przede wszystkim imponujqca kolekcja 

obejmujqca ponad 62 tys. eksponatow. glownic z znkrcsu techniki filmowei oraz plakatow. 

projektow scenografii, fotosow. dokurnent6\b L archiw6w tw6rcow li l~nowych. Mu7,euln 

zastynqlo prezentowanymi w kraju i no iwieci \vystawan~i poSwiqconymi uybitnym polskim 

rezyserom i operatorom, w tym Andrzejowi Wajdzie, Agnieszce Holland i Krzysztofowi 

KieSlowskiemu. Obok unikatowych zbior6w i waznych wystaw atutem Muzeum jest jego 

siedziba - filmowy palac. kt6ry stanowil goto\vq sccnograliq do ponad 30 liln16w. 

Poniewaz w XXI wieku zmienia siq miasto. \v ktorym powstaje Nowe Centrum todz i ,  

zmieniajq siq takie instytucje kulturalne. M ~ ~ z e a  na Swiecie nie sq juz tylko mie.jscami 

oglqdania zabytkowych eksponatbw. Odbiorcy oczek~~.iq atrakcyjne,i forrny prezentac.ji. 

a takze wydarzeli nngai~\jqcych uwagy i eniocjc'. stqd ohok ciekawej ofcrty wystawienniczei 

do zadali Muzeurl~ Kinematografii naleiy opracowanie coraz bogarszego programu zajqc 

edukacyjnych dla roznych grup wieko\vych (o czym bedzie mowa w dalszej czqSci 

Autorskiego programu dzialania Muzeum Kincmatografii). 



Zmienia siq r6wniei kontekst instytucjonalny. w jakim dziala Muzeum. Powstanie 

Narodowego Centrum Kultury Filn1owc.i w EC I stanowi szansq na lepsze upowszechnianie 

potencjatu kulturowego ,.Lodzi filmowej" w oparciu o partnerskq wspotprace, szczegolnie 

w obrebie wspolnych projektow cyfryzac.ii i edukacyjnych oraz udostepniania zbiorow. 

Cele strategiczne dla Muzeum Kinematogratii w h d z i  na najbliisze lata to: 

- remont zabytkowej siedziby instytucji - Patacu Karola Scheiblera z potowy XIX wieku, 

tworzqcego jeden z elementow Pomnika Historii t o d i  - Wielokulturowy Krajobraz Miasta 

Przemysto\vego. 

- rewitalizacja przestrzeni wok01 siedziby M u ~ c ~ l r n .  

- przygotowanie atrakcyjnej nowej wystawy statej poSwiqcone.j t odz i  filmowej - w miejsce 

istniejqcych ekspozyc.ji modutowych. nie tworz4cych spqjnej narracji - w nowoczesny sposob 

upowszechnia.jqcej wiedzr o polskiqi kinematografii pokazanqi przez pryzmat I,odzi. 

- uruchomienie nowej przestrzeni \vystaw czasowych we wschodniej czeSci strychu, 

przygotowanie w tyrn miejscu czasowych prezentacji, uzupelniajqcych wqtki historyczne 

dotyczqce filmowej todz i ,  z koniecznoici potraktowane skrotowo na wystawie stalqi 

(wystawy o tworcach, instytucjacli. zja\viskach). 

- wspoipraca z Narodowym Centrum Kultury Filniowej, m.in, przy tworzeniu szlaku ulicy 

Targowej, uzupe+nia,jqcych siq ekspozycji. wprowadzenii~ wspolnego biletu i wspotpracy 

w zakresie edukacji oraz digitalizacji. 

- urozmaicenie oferty edukacyjnej. skierowancj do rb~nych  kregow odbiorco\v, 

- rozwoj Festiwalu Medi6w Czlowiek w Zagrozeniu. od 201 5 r. przeprowadzanego w nowej 

formule, 

- realizac.ia wystaw wirtualnych i dalsza dipitalizacja zbiorow (rozwoj Cyfrowego Muzeum 

Kinematografii). 

Obecnie realizowany jest pierwszy etap modernizaqji Palacu Scheiblera \v raniach projektu 

pn.: .,Zwiekszenie dostepnoSci dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie 

zabytkowej infrastruktury Palacu Scheiblera" zc Srodkhw Eurnpejskiego F u n d ~ ~ s z u  Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO Wojewodztw:~ i.6dzkiego na lata 2014-2020. Gtownym celern 
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projektu jest utatwienie dostqpu do dribr kultury i zwiykszenie uczestnictwa w dzialaniach 

kulturalnych wirod grup spolecznycli zagroionych wykluczenieni (m. in. os6b starszych czy 

niepelnosprawnych ruchowo) poprzez rewitnlizaciq zabytkowei siedziby Muzeum, w tym 

budowe nowej windy. Poza ochronq zasobciw dziedzicl\va kulturowego. podniesienien~ 

jakosci i dostqpnoici oraz atrakcyjnosci turystycznej instytucji, Muzeum planuje zwiqkszenie 

przestrzeni wystawienniczej i wyposa2enie je,j w nowoczesny sprzqt. Z uwagi na skale 

projektu jest on priorytetowym ce len~  stratcgici.nym. a w jego nastepstwie powstanie nowa 

wystawa stala. 

Zakladany w projekcie wzrost frekwencji po zakonczeniu inwestycji wynosi 7100 osob 

rocznie. Aby osiqgnqi: przewidywane wskainiki. r6wnolegle do prowadzonego projektu 

.,Zwiekszenie dostqpnoici dorobku polskiqi kinematografii poprzez zachowanie zahytkowej 

infrastruktury Palacu Scheiblera" Muzeuni Kincmatografii przygotowuje nowq wystawq stalq 

Efektem koncowym prac zwiqza~iych z dostosowanien~ przestrzeni zabytkowego patacu 

Scheiblera do wsp6tczesnych standardow stanie siq nowoczesna ekspozycja poiwiqcona 

tematyce szeroko pojetej t o d z i  filmowej. Zcspol pracowniko~\: Muzeum wraz z grupq 

ekspertow i konsultantow, zajmu.jqcych siq zarciwno prol'esjonalnq organizacjq wystawy. j 

ak rowniei tematykq historii polskiego filmu zc szczegolnym uwzglqdnieniem todz i ,  pracuje 

nad koncepcjq wystawy. Prowadzone sq kwercndy archiwalne oraz przygotowywane 

zatoienia planowanej u r y s t a q ,  obejmujqce.i dwa gt6wne zakresy tematyczne: okres pre- 

filmowy Lodzi od kohca XIX w. do 193') r. OraL Izw. Ilollyl,odzi, czyli filmowego miasta 

i jego rozwoju po 11 wojnie swiatowej. Kluczowyni zaloieniem narracyjnym jest IokalnoSc. 

Wystawa bqdzie opowiadai: o filmie odwolujqc siq do kontekstu Lodzi jako wainego osrodka 

przemystu filmowego, pokate todzian, Iodzkie instytucje czy niiejsca w todzi .  waine dla 

historii filmu. Bogata kolekcja Muzeum Kinc~natografii pozwala na stworzenie wystawy, 

ktora nie bqdzie uylqcznie multimedialnq narrac.iq o liislorii po1skie.i kineniatogralii. 

ale pozwoli na nowoczesne zaprezentowanie wielu ~ ~ n i k a t o q c l i  obieklow znajdujqcych siq 

w zbiorach Muzeum. Uzasadnienie do takiego pode.jicia stanowiq wyniki badania oczekiwan 

odbiorcow. przeprowadzone dla Muzeum w 20 17 r., wskazujqce. ze wlainie tqczenie 

nowoczesnych i tradycyjnych metod ekspozycy,jnycl~ odbiorcy uwataiq za na.jalrakcyjnie.jsze. 

Zwiedzajqcy dowiedzq sic;. jak funkcjonowalo IiowocLesne miasto z rozmaitymi atrakcjami, 

takimi jak kinoteatry. gabinety osobliwoSci. Gtilwnyrn elementem tej czqsci wystawy bqdzie 

fotoplastikon Augusta Fuhnnanna - dzialajqce urzqdzenic do oglqdania tri?jwymiarowych 

przezroczy. Atmosfera owczesnego szybko roz\vi,jajqccgo siq oSrodka przemyslowego, 



proponujqcego mieszkaiicom dostep do nowinck technicznycli i rozrywkowycli. bedzie 

moiliwa do odtworzenia przez wtqczenie w opowieic oryginalnych. ~ ~ z y w a n y c h  owczeinie 

urzqdzen. Strefa poiwiqcona tematyce todz i  tilmowej przed 1939 r. bqdzie stanowid 

opowieid o ludziach, m.in. o braciach Krzeminskich, o pierwszych Iodzkich kinach, 

produkcjach filmowych i prywatnych nowatorsltich iniyjatytvach zwiqzanych 

z kinematografiq. Druga czeSc wystawy poS\viycona zostanie todz i  filmowej po 1945 r. 

Zbieg wielu okolicznoSci spowodowat, zc po wojnie miasto stato siq centrum polskiej 

kinematografii. Narodziny wyspecjalizowanych studiow produkcyjnych, poczqtki edukacji 

filmowej - praktycznej i teoretycznej. powstanic zaktadow Prexer produkuiqcych urzqdzenia 

kinotechniczne, jak rowniei system dystryhucji filniowej - te aspekty pokaze planowana 

wystawa stala. W Lodzi powstaty najslyrinie.jsze filniowe dziata od ,,Zakazanych piosenek" 

Leonarda Buczkowskiego po ,,Zimnq \vojnv" Pawta Pawlikowskiego, dlatego t e i  jednym 

z kluczowych zagadnieri wystawy stanq siq lokacje filniowe. L6dz .,graiam w kilkuset 

produkcjach, rowniei zagranicznych. stqd w Muzeum zaprczentowane zostanq najczqsciej 

filmowane w miescie ulice, place. parki i wnytrza. Wnetrza Patacu Scheiblera rowniei 

stanowiq scenografiq wykorzystywanq przez wielu tworcbw, byly ttem ponad 30 lilmow. 

Filmowy paiac, czyli oryginalne sale reprczcntacy,jne fabrykanckiego patacu, zostanq 

wtqczone w narracjq filmowej historii Lotlzi. Zadanicm nowej ~ y s t a w y  ,jest takie pokazanie 

trzech studibw produkcyjnych dzialajqcych po wojnie w Lodzi. W planach mamy pokazanie 

makiety Wytworni Filmow Fabularnych, kt6ra przyblizy zwiedzajqcym proccs produkcji 

filmu i funkcje poszczegolnych ha1 studia. ~ a k  pon~yilanej, by zwiedzajqcy magi 

manipulowat czesciq ~nakiety i np. ~~stawii .  dekorac.je oraz sprzqt filmowy do planow 

zdjeciowych takich filmow jak ,.Zakamne piosenki". ..Kanat". ..l'ociqg" czy ..KrzyiacyW. 

Dziqki tak pomyslanej makiecie w cieltawy sposob zaprezentujemy historiq instytucji. 

By przybliiyi. prace operatora, zamierzamy pokazai. odtworzony plan zdjqciowy 

do ,,Sanatorium pod Klepsydrq" Wo,jciccha .lerzego Hasa wraz z tzw. jazdq kamery. Obok 

WFF na wystawie przedstawione zostanq riiwniei Wytwornia Filniow Oiwiatowych oraz 

Studio Matych Form Filmowych Se-ma-lbr. Przestrzcnie poiwiqcone WFO przybliiq 

sylwetki czoiowych tworco~v, a takie nietypowe metody pracy realizatorow filmowych, 

jak szatasy filmowe Wlodzimierza Puchalskiego, znanego filmowca - przyrodnika. Kolejnym 

kluczowym punkteni wysta\vy bqdzie PLL1Sf7'viT w Lodzi.,jedna z najlepszych na iwiecie 

uczelni ksztatcqcych operatorow i reiyserb~v. z dlugq list4 wybitnych absolwent6w. ktorych 

kariery rozwinely sic; zar6wno w kraju, jak i z;~granicq. l'okaterny tei ,  jak ksztaltowal s i ~  

1odzki oirodek akademicki - w czeici poiwiqconej lilnioznawstwu UL. Tematem lqczqcym 
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obie czqiC wystawy bedzie wqtek lodzkich kin. zarbwno przedwqjennych. jak i otwieranych 

po 1945 r. Odtworzone zostanq neon? lhdzkicli kin, planu,jeniy obecnoii: na wystawie 

wyszukiwarki repertuarow kinowych. by kaidy zwiedzajqcy mogl znaleii informacje 

dotyczqce repertuaru z kazdego wybranego dnia. np. dnia swoich urodzin. Metodologicznie 

wystawa staia jest propozycjq w znakoniitej wiekszoici interaktywnq, angaiujqcq odbiorce. 

EDUKACJA 

DziaIalnoSC edukacyjna Muzeum Kinematografii sluzy popularyzacji kultury filmowej, 

rozpowszechnianiu wiedzy na temat filmu, promowaniu dorobku kinematografii polskiej, 

i e  szczegolnyni uwzglednieniem historii Lodzi filmowqi. a takie wqtkow zwiqzanych 

z todziq w historii kinematografii Swiatowcj I'odstawowe zaloienia do rozwijania 

aktywnoici edukacyjnej Muzeum to poszerzanie ol'crty o rozne rodzaje dzialari, 

rozbudowywanie sprawdzonych nietod i wprowadzanie no~vych, atrakcyjnych form oraz 

powiekszanie krqgu odbiorcow. Obecnie w ofercic edukacyjnci Muzeum znajdujq si? lekcje 

muzealne poiwiecone tematom zwiqzanym 7 hisloriq kina. historiq sztuki i kultury tilmowej 

oraz filmowymi dziejanii Lodzi. W czasie roku akademickiego we wspotpracy z Filmotekq 

Narodowq - Instytute~n Audiowizualnym organizujemy adresowanq glownie do studentow 

Akademie Polskiego Filmu. Realizowane sq takze zajqcia dla dzieci z cyklu Maly 

Kinematograf. Prowadzona przez M u z e ~ ~ m  cdukacja uwzgl$dnia rowniei tematykq 

dziedzictwa todzi  i regionu, czego przykladem mogq hyd Spotkania z Sclieiblerami oraz 

spotkania z autorami ksiqzek o zabytkowej l6dzkiej architekturze. W tego rodza.ju 

spotkaniach uczestniczq glownie dorosli, w tym seniorzy. 

Popularyzacji sztuki filniowej sluiq takic prc?jckc.je plencrowe. zarhwno w raniach Wielkiej 

Animajowki na Ksiqiym Mlynie, jak i w Lctniego Kinematografu Rozrywkowego oraz 

okazjonalnych pokaz6w w roinych punktach miasta. 

Regularnie organizo\vane ,.Ksiqzkowe premiery Liln~o\ve". wyklady Akademii Polskiego 

Filmu, preiekcje przed pokazanii spcc.jalnymi i prredpremierowymi oraz spotkania z ludimi 

kina: aktorami, reiyserami, realiza~orami filmo\\~ymi, a takie autorami publikacji o tematyce 

filmowej cieszq sie dobrq frekwencjr) - odbiorcanii sq zarowno l ~ ~ d z i e  mtodzi. jak i seniorzy - 

dlatego warto kontynuowac ten rodzaj dzialaii popularyzu.jqcych sztuke filmowq. 

Do organizowanych w latach 201 5-201 8 oprowadzan kuratorskich i autorskich po wystawach 



. czasowych chcq w nadchodzqcych latach dolqczyc tematyczne warsztaty i lckcje muzealne, 

adresowane do roinych grup wiekowych, przygotowywane do kazdej wystawy czasowej. 

Zamierzam tak budowaC program dzialalnoici Muzeum. by kazdq wystawq traktowac jako 

sposob na budowanic relacji z p~~blicznoScia i wok61 ekspozycji tworzyi ofertc edukacyjnq 

oraz cykl wydarzen towarzyszqcych. 

Wprowadzone w ostatnim czasie do oferty cdukacy.jnqi warsztaty z filmu anitnowanego 

realizowanego metodq animacji poklritkowcj b ~ d z i e m y  rozwijat i rozbudowywai program 

w taki spos6b. by ich odbiorcami/uczestnikami stali si? nie tylko ~tczniowie szkol 

podstawowych i gimnazjum (to najliczniqjsza. razrln z przedszkolakami. grupa odhiorcow 

oferty edukacyjnej Muzeum), ale takze starsza rnlodziei licealna. 

Opracowujemy t e i  nowy cykl zajqt dla stalej grupy odbiorcow, rozplanowanych na kilka 

miesiqcy, a polegajqcych na przygotowywaniu krotkiego metrazu, poczqwszy od prac 

nad scenariuszern. scenopisem. przygotowanii~ do realizacji filmu. przez zdjqcia, montai 

i promocja. Projekt ma siq konczyc "\vpro\rad7enietn" iilrnu na ekran muzealnego kina 

Kinematograf i publicznym pokazem. 

DoSwiadczenia ostatnich lat pokazujr), ze nalezy rozwijat ofertq gier i zabaw edukacyjnych, 

poniewai ten rodzaj edukacji - nauka przez zahawq. zcspolowe wykonywanie zadati - jest  

najlepiej i na.jchctniej przyjmowany przez mlodych odbiorco\v. Stanowi on tez szansq 

na zachccenic do udzialu w dzialaniach edukacyjnych mieszkancow Srodmiescia. szczegolnie 

ze Srodowisk wykluczonych. 

Chcemy tez przygotowai cykl zajqi pokazi~jqcych specyfikq zawodow tilmowych takich jak 

rezyser. operator tilmowy, scenograf. kostiumograf. rnontaiysta. Tego rodzaju zajycia 

powinny sic skladai ze spotkania z przedsta~vicielcm konkrctnqi profes.ji. rozmowy oraz 

wspolnego oglqdania \vybranych fragmentbw lilniu i elcmentow warsztatowych. 

Organizowane przy roinych okazjach spacery szlakariii tilmowymi Lodzi, w tym zwiedzanie 

z przewodnikiem z Muzeum zaro\vno muzealnych wystaw, jak i mieszczqcqj siq po sqsiedzku 

Szkoly Filmowej. to z kolei dzialanie kierownne do doroslych odbiorcow, poczqwszy 

od licealistow i studentow po seniorow. Ten rodraj edukacji jest takze polem do wspolpracy 

z innymi instytucjami. przede wszystkim z Narodowym Centrum Kultury Filmowej, ale takie 

z Muzeum Sztuki i Centralnym Gabinetem Iidukacji I'ilmowej. 

Wszystkie nasze dzialania mogq bye interdyscyplinarnc. Iqczqc historic Lodzi filmowej 

z dziejami n~iasta.  Polqczenie tradycji z no\voc/.esnoSciq. oryginalncgo, zabytkowego 

eksponatu i multiniediow, ma szansq zaintercsowac mlodych i starszych odbiorcow. 



Zgodnie z podpisanym przez Muzeum Kineinatografii i ECI L o d i  Miasto Kultury listem 

intencyjnym z 2017 roku, wspolpraca Muzeum Kinematografii z nowopowstalym 

Narodowym Centrum Kultury Filmowej stanowi sznnse na lepsze upowszechnianie 

potencjatu kulturowego ,.todzi filmowej". Dobry~n przyktadem dotychczasowej wspotpracy 

%- NCKF oraz Muzeum jest wspotdziatanie instytucji w czasie staran o przyznanie t o d z i  

tytutu miasta iilmu UNESCO. ~ m a g a j q c e  przygotowania raportu o dziedzictwie, zasobach 

lnuzeum oraz prowadzonej przez nie dzialalnosci edukacyjne.i. kier0wane.j do dzieci. 

mlodzieiy, studentow i osob doroslych, ze s7czcgdlnym uwzglqdnieniem seniorow. Muzeum 

wziqlo t e i  udziat w badaniu opinii i potrzeb lbdzkiego Srodowiska skupionego wokot filmu 

i upowszechniania kultury filmowej. Elenicntem wspotpracy z EC1 jest rbwniez 

wspoldzialanie z L b d i  Filrn Commision. ni.in, prczentowanie w Muzeum Kinematografii 

filmow dofinansowanych przez LFC. przekazywanie materialow promocyjnych I.CF goic io~n 

Festiwalu Mediow Czlowiek w Zagroieniu, wyswietlanie przed seansami reklamy L6di  Film 

Commision/todzkiego Funduszu Filmowcgo. 

Poniewai wystawy stale przygotowywane w KCKF bydq ~nia ty  form? scieiek dydaktycznych 

poSwieconych: I )  ewolucji technologii iilmowc.i ( tyt~11 roboczy ..Mechaniczne oko"). 

2) historii kina polskiego (tytut roboczy ,.Kin0 Po1(1ni~1") i 3)  jqzykowi kina (tytut roboczy 

,,Materia kina"), przygotowywana w Muzeum Kinematografii nowa wystawa stala. 

przedstawiajs)ca histori? Lodzi filmowej. bydzie koniplementarna wobec wystaw tworzonych 

w ECI. 

W na.jbliiszej przysztosci planujeniy ~~dostypnienic NCKF, na podstawie zawartej ulnowy 

uzyczenia, czeici zbior6w Muzeum Kinematografii na potrzeby tworzonych w NCKF Scieiek 

dydaktycznych. 

Wspolpraca instytuc.ji powinna objqd wspolne projekty. przede wszystkim edukacyjne, w tym 

stworzenie wspolnego Szlaki~ Ulicy Tnrgo\\cj oraz programow d)daktycznych zwiqzanych 

z promocjq wiedzy na temat t o d z i  filmowej, przygotowywanych w powiqzaniu z wystawq 

o kinie polskim w NCKF i o Lodzi filmowqj w Muzeum Kinematografii. Wspblnie lnoiemy 

takie realizowad projekty digitalizacy.jne. z kthrych ef'ektow bgdq korzystad nie tylko obie 



instytucje, ale cate Srodowisko filmowe i szerokie grono odbiorcow. W ramacli UNESCO 

wspbipraca ta powinna zaowocowaC miqdzynarodowymi projektami. 

DZIA~ALNOSC MUZEUM KINEMATOGRAFII A POLITYKA ROZWO.JU 

KULTURY 2020+ DLA MIASTA LODZl 

Cele strategiczne sformuiowane powyzej sq zgodne z Politykq Rozwoju Kultury 

2020+ dla Miasta Lodzi. w szczegoliioSci w zakresie: a)  eksponowania zbiorow. 

b) prowadzenia dziatalnoici cdukacyjncj dla ri~inycli grup odbiorcow, w tyin m.in. w formie 

gier muzealnych i warsztatow uniozliwiajqcycli kontakt wizualny, sluchowy i dotykowy 

z filmowym dziedzictwem t o d z i  oraz cykle takic jak ,.Odyseja filmowa" czy ,,Dokumenty 

w drodze", c) rozwijania wspotpracy poiiadlokalnej. w tym nii~dzynarodowej m.in. przez 

prezentacje wystaw przygoto\vanych w Locizi za granicq. a takze pokazy wystaw z zagranicy 

d)  wspotpracy z organizacjami pozarz.qdowymi. udostepniania prz.estrzeni Muzeum 

na dziaiania takich organizacji (m.in. Festiwal Kamera Akcja. samorzqd radcow prawnych), 

e) otwarcia instytucji na otoczenie spoteczne. np. przez organizowane dla dzieci z Ksieiego 

Mlyna Wielkie Aniniajowki. a dla dorosiycli bezplatne projekcje plenerowe w Parku 

~ r o d l i s k a  oraz spacery filmowe, f) poszerzania wspcitpracy o nowe podmioty, 

np. m.in. Muzeum Mazowieckie, Muzeuni Polin, Muzeum ~ l q s k i e .  Muzeuni Architektury 

we Wroclawiu. g) zdiagnozowanie odbiorcy - przeprowadzenie w 201 7 badania 

,,Zapotrzebowanie na oferte Muzeum Kincniatugrafii w Lodzi", dajqcego odpowiedi 

na pytania o potrzeby i oczekiwania odbiorcow. wskazujqcego, jakie obszary dzialalnoici 

nalezy najintensywniej rozwijaC, 11) podnoszenia poziomu uczestnictwa w kulturze przez 

zr6inicowanie oferty i intensyfikacje dziatali. ~najqcego konkretny wyraz we wzroicie 

przychodow ze sprzedanych biletow do Muzeum, wycliodzenie z ofertq Muzeuin poza jego 

siedzibe. i) prowadzenia edukacji k ~ ~ l t u n ~ l n q j  z ~twzglqdtiienieni tematyki dziedzictwa todz i  

przez specjalne spotkania, wyktady i prclekcjc dotyczi)cr zarowno historii filmowej Lodzi, 

jak i historii Scheibler6w i Ksiqzego Mtyna, j) zwiekszenie atrakcy.jnoici instytucji przez 

modemizacjq infrastruktury i utatwienie dostepu osoboni niepetnosprawnym przez realizacje 

projektu ,.Zwiqkszenie dostepnoici dorobkir polskiqi kinematografii poprzez zachowanie 

zabytkowej infrastruktury Palacu Scheihlera", 21 takie przez renowac.jy zabytkow techniki 

filmowej, takich jak fotoplastikon, k )  zwiqkszania kornpetencji kulturowej lodzian przez 

rozmaite dziatania edukacyjne m.in. spotkania z tworcarni i artystami, wykiady, 

oprowadzania kuratorskie i autorskie po wystawacli, spotkania z autorami ksiqzek o tematyce 



filmowej, panele dyskusyjne z ~1dziate111 tw6rc6w I )  wzmacniana wsp6lpracy 7.e szkolarni 

i uczelniami, poczr)wszy od organizacji otwartych wykladow tilnioz~lawcciw z Uniwersytetu 

Lodzkiego, PWSFTviT, wykladow naukowco\v z calego kraju w ramach Akademii Polskiego 

Filmu, przez wspolne przedsiewziecia wydawnicze po wspotprace przy opraco\vywaniu 

wystaw, I )  aktywizowanie seniorow - m.in. oprowadyania po wystawach i po ~vnytrzach 

scheiblerowskicli. tanszy bilet do murealnsgo kina Kinematogral: prelekqje i spotkania 

z tworcami, m)  prowadzenie staiy we wszystkich dzialacli Muzeum, a takie wolontariatow, 

szczegolnie podczas Festiwalu Czlowiek w Zagroteniu. 

PROPOZYCJA D Z I A ~ , A N  SLU~%$C\'CFI I'OZYSKIWANIIJ S R O D K ~ W  

W latach 2015-2018 Muzeum Kincmatografii pozyskato srodki z roinych irodet. Obok 

dotacji podstawowej i celowych z Urzedu Miasta Lodzi irodiem Srodk6w finansowych 

na dziatania muzealne - poczqwszy od organizacii wystaw, dziaialnoici edukacy.jnej. 

Festiwalu Czlowiek w Zagrozeniu, przez z a k ~ ~ p  nowego sprzetu do przechowywania 

muzealiow, sprzrtu do projekcji \v kinie Kinematograf i pokazow plcnerowych, 

po konserwacje i napraw? zabytkowych urzqdzeli techniki filmowej, a takze na dziatalnoic 

wydawniczq - byiy: Ministerstwo K u l t ~ ~ r y  i Dziedzictwa Narodowego. NarodoMry Bank 

Polski, Narodowe Centrum Kultury, Narotlowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow, 

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszcnie Filmowchw Polskich. Lodzka Spec.jalna 

Strefa Ekonorniczna, t o d z k a  Spotka Infrastrukturalna, Atlas Sztuki, Opus Film, PKO Bank 

Polski, NBP, Urzqd Marszaikowski w todzi .  Projckt Akademia Polskiego Fillnu jest i bedzie 

realizowany dzieki wsp6lpracy z Filmotekq Narodow? lllstytutem Audiowizualnyni. Taki 

spos6b budowania budietu instytucji, sirgaiqcej po srodki ze irodel publicznych 

i prywatnych, bedziemy kontynuowai-. 

Pozyskiwanie Srodk6w poza dotac.jq podstawowq opiera~ny na przygotowywaniu dobrych 

.jakoSciowo wnioskow do instytucji puhlicznycli oprr~!jqcych funduszarni grantowymi. 

w przysztoSci planujemy aplikowanie zarotvno do tyc l~  grantodawcow, od ktorych Muzeum 

dotpchczas otrzymywaio Srodki. jak i do nowych irodel finansowania. Osobnej pracy 

wymaga wsp61praca z podrniotami prywatnymi, ktore, jak pokazu.je dogwiadczenie, bardziej 

sq sktonne wesprzei-jeden konkretny projekl niz stale wspciidziatai-, czego przyktad stanowi 

renowacja fotoplastikonu Augusta Fuhrmanna czy pnhlikacja ..Sejsmografu duszy. Kina 

wediug Marii Kornatowskiej" (nominowanego do nagrody PISF) - przedsiqwziei. w calosci 

zrealizowanych bez siegania po fundusze puhliczne. 



Muzeum bedzie aplikowad o f u n d ~ ~ s z e  publiczne. prywatne, europejskie w miare pojawiania 

siq kolejnych mozliwoSci, tj, konkursow grantowych. w szczeg6lnoSci na dzialania 

programowe: wystawiennicze, digitalizacyjne. cdukacyjne, wydawnicze i in.. Niezbedna 

jest do tego pomoc Miasta w zapewnianiu wkladow wiasnych - jak ucz,y doswiadczenie, 

dobre projekty mogq liczyd na takie wsparcie Urzedu Miasta Lodzi. 

Z tym samym zastrzezeniem. czyli koniecznoiciq zapewnienia wktadu wtasnego. chcialabym 

podjqi starania o dotacje na remont fasady I';~lacu Scheiblera ze irodel MKiDN w programie 

,,Ochrona zabytkow" oraz w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow. Taka dotacja moie  

obejmowai: naktady konieczne, planowane do poniesienia lub - w przypadku refundacji - 
poniesione na przeprowadzenie prac konserwntorskich. restauratorskich lub robot 

budowlanych. w tym przeprowadzenie ckspc~-~yz t~ 'cIi~iicz~iych i konserwatorskich 

i opracowanie projektu, ktorego celem jest zabczpieczenie. zachowanie i ~~trwalenie  

substancji obiektu zabytkowego, w tym odnowienie i uzupetnienie tynkow i oktadzin 

architektonicznych. 

W przypadku oszczednoSci czy pqjawienia sie rezerw Srodk6w unijnych w obowiqzujqcej 

perspektywie finnnsowej lata 2014 - 2030. Muzeum mogloby przystqpic d o  11 etapu prac 

rewaloryzacyjnych, obejmujqcych fasad? llalacu Scheiblera i teren wokbt niego, ktoremu - 

jako sercu Ksieiego Mtyna - warto przywrocic historyczny charakter. JeSli takich moiliwoSci 

nie bqdzie teraz. mogq pojawii: siq w now4 perspektywie finans0we.i UE, ktorej priorytetow 

w chwili obecnej jeszcze nie znamy. By shulecznie podejmowac starania u. tqi dziedzinie, 

planuje kontynuacje programu szkolcnia pracownik6w zajmi~jqcych s i r  pozyskiwaniem 

Srodkow i prowadzeniem projektow w Muzeum. 

Muzeum Kinematografii przez niinione cztery lata intensywnie i efektywnie wspolpracowato 

z muzeami, instytucjami kultury oraz innynii podmiotami z Polski i z zagranicy. Wspotpraca 

funkcjonuje obustronnie. tzn. Muze~lni organizuje przedsiewziecia poza swojq siedzibq 

i - szerzej - poza Lodziq. a we wspolpracy L podmiotarni spoza Lodzi p o k a z ~ ~ j e  ciekawe 

wystawy w Muzeuni. Przykiadeni takich dzialali. wartych kontynowania, jest dzialalnosi: 

wystawiennicza poza siedzibq Muzeum, np. na Festiwalu Filmow Fabularnych oraz w innych 

prestiiowych lokalizacjach w Polsce - m.in. Zarnek Krolewski w Warszawie, Patac Sztuki 

w Krakowie, M u z e ~ ~ m  i y d o w  Mazowieckicli w Plocku i in. Wystawy poza Polskq 



realizowane we wspbtpracy z parlneralni zagrnnicznymi odbywajq siq m.in. w takich krajach 

jak Meksyk, Stowacja, Wqgry, Japonia, Austria, Nie~ncy, Riaiorui, Portugalia, Wielka 

Brytania. Dzieki wspotpracy z nowymi partnerami w ostatnich sezonach kulturalnych 

Muzeum Kinematografii zaprezentowalo w Lodzi ekspozycje ,,Ewa Rraun. Odtwarzanie 

minionych swiatow" (Centrum Spotkania Kul~ur  \I: Luhlinic). ..Frida i Diego. Niech iyje 

zycie" (Ambasada Meksyku w Polsce), .,Male wielkie prace rodziny Mtodoiencow" 

(Fundacja Editions Spotkania), ,,F516. Wystawa zdj$ Uogdana Dziworskiego" (Galeria 

Leica). Wystawe ..Zwierciadlo Bergmana" przygotowaliSniy we wspotpracy ze Szwedzkim 

lnstytutem Filmowym, Fundacjq lngmara Bergmana i Ambasadq Szwecji. DoSwiadczenia 

z tej wspotpracy sq dobre i obiecujqcc. w przyszloSci powinny zaowocowac nowymi 

wspolnymi prqjektami z tymi oraz now0 pozyskanymi partnerami spoza Lodzi. 

Zainicjowana w 2018 roku dziatalnoSC popularyzujqca kino dokumentalne poza todziq 

to znakomity punkt wyjicia do rozwijania nktywnosci poza siedzibq na najbliisze lata. 

zarowno w czasie planowanego remontu Muzeum. jak i po jego zakonczeniu. Pokazy 

w ramach cyklu ,,Dokunienty w drodze. Stynl~llator emocji" oraz prologi Festiwalu Cztowiek 

w Zagroieniu w wojew6dztwie todzkim. skladajqce sit; 7 pokazow film6w dokumentalnych 

i spotkan z tworcami oraz dyskus,ji, sq bardzo dohrze przy,jrnowane przez odbiorcow. 

Stanowiq zarazem metode na promieniowanie Lodzi jalto oirodka kultury. Wywotujq iywy 

oddiwiqk wSrod odbiorcow, ktorzy nie majq moiliwosci uczcstniczyd w zajeciach 

programowych w Muzeum, zatem to my jedziemy do nich z ofertq kulturalnq i edukacyjnq. 

To znakomita promocja Lodzi. podobnie jak organizou~ane w Polsce spotkania poiwiecone 

ksiqikom wydanym przez Muze~lrn - .,Se.jsmogr~~ru dusyy. Kino wedlug Marii 

Kornatowskiej" w Filmotece Narodowej w Warszawie, na FPFF w Gdyni i na 1:estiwalu Dwa 

Brzegi w Kazimierzu nad Wistq czy ,,W kregi~ neoawangardy. Warsztat Formy Filmowej" 

w Sokotowsku na Festiwalu Hommage a KicSlowski. 

W 201 9 roku chcemy rozszerzyd prqjekt .,l)c~k11ment6w \I: drodze" o nowc lokalizac.je, 

zwiqkszyd liczbe projekc.ii i spotkali (w 201 8 r. bylo ich 13): zaktadam. ze przy utrzymaniu 

wspbtpracy z NCK i zwiekszeniu zaangazo~lania Urzedu Marszatkowskiego powinno to byd 

20-25 spotkan. 

Uwzglqdniajqc przypada.j;)ce w 2019 r. jubilcus?.e wspcilpracy Lodzi z miastami partnerskim 

(Murcia, Tel Awiw) moiemy, we wsp6tpracy 1 UMI.. zaproponowai- zagranicznym 

partnerom wystawy, np. ,.Filmy Romana Polanskiego w Swiatowym plakacie filmowym". 





. - badanie opinii odbiorchw oferty Muzeum za pomocq ankiet. uwzglednianie wynikow 

w programowaniu dzialalnoici, 

- przygotowanie akcji promocyjnqi. inlbrm~ljqcej o ofercie edukacyjnej M ~ ~ z e u m .  

- docieranie bezpoirednio do szlt6t i naucz)cicli. udzial w targach edukacyjnych i sympozjach 

poiwiqconych edukacji kult~~ralnej .  

- kontynuacje wspotpracy ze szkolarni podsta~vowymi i Srednimi, prowadzqcymi klasy 

o profilu filmowym. 

- dzieki wspolpracy z Centrum Ksztatceniu h'auczqcicli - organizacja za.jec bezposrednio 

w placowkach edukacyjnych. 

- wychodzenie z projektami w przeslrzenie pozamuzealne, by zachecid uczestnikow 

do przychodzenia d o  Muzeum. 

- wspolprace z Uniwersytetanii I11 wieku. proponowanie n ~ j y d  dla seniorow. r6wniei poza 

siedzibq Muzeum. 

- specjalne spotkania i projekcje dla os6b niedoslyszqcych, z tlumaczem na jezyk migowy, 

- zaangaiowanie sie w projekt wspolnego biletu. koordynowanego przez UMt, 

po zakonczeniu remontbw w instytucjach. 

- prace nad wsphlnq prolnocjq wystaw w Muzcum i ECI. 

- dostarczanie i~iformacji do dziatalnoici promocyjnej prowadzonej w ramach projektu ,,Lodi. 

Miasto filmowe UNESCO", 

- organizacje prologow Festiwalu Czlowiek w Zagrozeniu. w siedzibie Muzeum i poza niq. 

- organizacje specjalnych zajec w czasie ferii i wakacji, zachecajqcych do przychodzenia 

do Muzeum przez caty rok, 

- wspotprace z przewodnikami miejskimi i mediami. 

Gtownym narzeclziem promocji M~lzeu~i i  Kincmatografii ,jest nowa strona internetowa i social 

media. Strona www.kinomuzeum.pl ma zakladki poiwiqcone cyfrowelnu mu7,eum oraz 

Rozmowom o Hollytodzi. Osobne strony srl poswiqcone projcktom wvw.festiwalmediow.pl 

i www.dokumentywdrodze.pl. 

Do subskrybent6w i mediow wysplamy neilsletter z. inforrnacjami w trybie cotygodniowyln 

i comiesiecznym. Wobec rosnqcego znaczenia meiliciw spo+ecznoSciowych Muzeum 

regulnmie publikuje informacje na Facebooku (10272 lubiqcych profil), Instagramie (I 177 

obserwujqcych profil), Twitterze, kanale Youtube. Swqje profile ma takie  Festiwal Cztowiek 

w Zagroieniu oraz Maty Kineniatograf. Ten rodzaj promocji bydzielny kontynuowad 

i rozwi,jad, m.in. przez nawiqzanir konlaktciw z youlubcrarni. blogerami, trendsetterami. 



Nowoczesne metody komunikacji i promocji nie mogq calkowicie zastqpic mediow 

tradycyjnych, dlatego zamierzamy dbaC o obecnoid w rnediach lokalnych (wywiady 

w redakcjach, konferencje prasowe), zabiegac o obecnosi. w niediach ogolnopolskich (radio, 

telewizja, internet, prasa), w miarr; moiliwoici finansowych nie zaniedbywai takich form jak 

plakaty, afisze, ulotki. Wyzwanieni promocy,jnynl bydzie zaproszcnie odhiorcow na now4 

wystawq statq, dlatego   LIZ od najwczeiniejszych etapow pracy nad niq \v dyskusjach nad 

koncepcjq uczestniczy dziai prornocji Muzeum. 

Podstawq dobrego dziaiania kornunikacji zewnqtrznej i promocji jest wlaiciwa wspolpraca 

dzialow w obrebie Muzeum. Dr)kymy do takieg,o planowania pracy, w kt6rym j u i  na etapie 

przygotowywania projektu ~lczestnicry w nim dzial promocji. 

Podsumowanie 

Osiqgniecie postawionych w programic eelow wymaga wspoldzialania zespolu M~lzeum 

Kinematografii, doskonalenia umic.iqtnoSci pracownikow. szczegolnie tych. ktorym sq 

powierzane nowe zadania. Zakiadam. i e  pl.zedslawiony prograln zostanie z powodzeniem 

zrealizowany, bogate dziedzictwo todz i  filmowej pokaicmy na nowej wystawie stale;. 

wykorzystujgcej multimedia, ale opieraiqcei sir; w znaczqcyrn stopniu na unikalnych zbiorach 

i przeksztaica.jqcej w atut wystawicnniczy walory niezwyklej siedziby. zawiera.jqcc,j w sobie 

60-letniq historir; plannw filrnowych. M u z e ~ ~ m  Kincmillografii stanie sir nowoczesnq 

instytucjq muzealnq, otwartq na polrzeby kultnralne i edukacyjne mieszkancow t o d z i  oraz 

odwiedzajqcych t o d i ,  proponujqcq program zapraszajqcy d o  aktywnego uczestnictwa 

w kulturze. Taka instytuc.ja wzmocni ponadlokalnq pozyc,jq t o d z i  na kul t~~ralnej  mapie 

Polski. 


