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Nr 109 (wiosna 2020) 

PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA 

(artykuły przyjmujemy do 13 grudnia 2019 r.) 

Film jest strukturą – architektura jest strukturą. Choć oba te porządki wydają się 

bardzo odległe, może nawet przeciwstawne (płaskość kadru i niematerialność filmu kontra 

przestrzenność i namacalność bryły budynku), mogą być dla siebie inspiracją. Oba – choć 

każdy na swój sposób – strukturyzują przestrzeń, wtłaczają ją w wyraźny, zorganizowany 

układ, ramę. Architektura może jednak wiązać się z filmem nie tylko na poziomie obrazu, 

kompozycji kadru, budowania przestrzeni filmowej. Może też w pewnym sensie użyczać swej 

struktury narracji filmowej, czego najbardziej oczywistą figurą jest labirynt. 

Często te dwa poziomy – obrazowy i narracyjny – są ze sobą nierozerwalnie złączone 

i wzajemnie się determinują, jak w przypadku Lśnienia Stanleya Kubricka czy Rosyjskiej arki 

Aleksandra Sokurowa. Związki filmu i architektury mogą też wychodzić poza kategorie 

formalne, pełniąc funkcję komentarza do otaczającej rzeczywistości, krytyki społecznej czy 

badania potencjału ideologicznego obu „mediów” – ostatecznie, jak dowiodła tego chociażby 

Leni Riefenstahl, film potrafi nie tylko wzmocnić, ale i współtworzyć siłę perswazyjną 

architektury. 

Czekamy na teksty, które wskazywałyby na bardziej i mniej oczywiste relacje filmu i 

architektury, sugerowały możliwe napięcia między nimi. Równie istotną kwestią jest dla nas 

antropologiczny wymiar owej relacji, umiejscowienie człowieka/postaci w architektonicznej 

przestrzeni skonstruowanej w kadrze, uwypuklenie w filmie znaczenia architektury dla 

społecznego funkcjonowania człowieka i wspólnoty, w której żyje. 

Inspiracją dla tomu są referaty zaprezentowane w panelu dotyczącym związków 

architektury i filmu na III Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców w Łodzi (16-19 czerwca 

2019 r.). 

Przykładowe obszary tematyczne: 

 relacje między architekturą i filmem w kontekście miejsca filmu pośród innych 

sztuk 

 relacje formalne i wizualne przestrzeni architektonicznej i przestrzeni filmowej 

 wpływ struktury architektonicznej na schematy narracyjne i fabułę filmu  

 architektura w kadrze jako przestrzeń funkcjonowania postaci filmowej 

 antropologiczny, społeczny i ideologiczny wymiar architektury przedstawionej 

w filmie 

 

 

Nr 110 (lato 2020) 

POZA CZŁOWIEKIEM 

(artykuły przyjmujemy do 13 marca 2020 r.) 

Zasadniczym tematem tego tomu ma być wyjście poza perspektywę antropocentryczną 

w myśleniu o kinie, filmie, mediach, także w relacji do szerzej pojętych sztuk 

audiowizualnych. Interesuje nas odsunięcie człowieka z centrum refleksji czy skupienie jej na 

sytuacji owego człowieka (i jego ciała), gdy tradycyjnie przypisywane mu centralne miejsce 

w świecie zawłaszczają (a może odzyskują?) żywioły, natura, ale i te elementy świata, które 

są dziełem ludzkim (np. technologia). Co dzieje się z człowiekiem, gdy przestaje być 

podmiotem, a staje się przedmiotem poddanym niezależnym od niego zjawiskom? Jak takie 

odwrócenie tradycyjnego, antropocentrycznego porządku może ujawniać się w filmie i 



2 

 

mediach? Jak wygląda świat i przestrzeń (także filmowa) widziane nie-ludzkimi oczami? Czy 

w ogóle możliwe jest odejście od spojrzenia człowieka i odnalezienie, zrozumienie innego 

spojrzenia? 

Drugim wątkiem, który chcielibyśmy podkreślić, jest kondycja posthumanistyczna 

uwidaczniająca się w tekstach filmowych i wizualnych. Interesują nas takie wątki jak: 

człowiek (i jego ciało) jako hybryda stanowiąca efekt przekształceń wymuszonych przez 

naturę i technologię; przecinanie się tego, co organiczne i technologiczne; miejsce 

umysłowości i duchowości w tak widzianym porządku. 

Przykładowe obszary tematyczne: 

 nieantropocentryczne spojrzenie i narracje w filmie, mediach i sztukach 

audiowizualnych 

 narracja i przestrzeń filmowa oddana żywiołom (jak np. w blue humanities) 

 technologia i forma filmowa jako narzędzie trans- czy posthumanistycznego 

przekształcania ludzkiego podmiotu, jego ciała i materii 

 animal studies w kontekście kina 

 możliwości obrazu w perspektywie nieantropocentrycznej czy 

posthumanistycznej 

 filmowe przedstawienia a polityczne, społeczne i ideologiczne aspekty 

nieantropocentryzmu i posthumanizmu 

 

 

Nr 111 (jesień 2020) 

ZMYSŁY I AFEKTY 

(artykuły przyjmujemy do 29 maja 2020 r.) 

Zapadające w pamięć ujęcie z Persony Bergmana – gdy chłopiec zbliża dłoń do 

ekranu, a zarazem do widniejącego na nim rozmytego oblicza matki, jakby chciał oswoić 

traumę odrzucenia przez rodzicielkę, zaznać brakującej mu z jej strony bliskości, a być może 

podświadomie wniknąć/wpisać się w wyświetlany obraz filmowy – symbolicznie określa 

problematykę projektowanego tomu. Numer ten chcielibyśmy bowiem poświęcić szeroko 

rozumianej tematyce zmysłowo-afektywnej, z jej koniecznymi odniesieniami do sensuous 

theory i ustaleń chociażby Vivian Sobchack czy Thomasa Elsaessera i Malte Hagenera, ale 

także kognitywizmu oraz innych doktryn z pogranicza psychologii i neuronauki, z którymi 

zwolennicy zmysłowej teorii kina wchodzą w polemiki. 

Być może oczywistością jest już dziś stwierdzenie, że filmy czy inne przekazy 

audiowizualne oglądamy nie tylko jako cielesne podmioty, uruchamiające swój biologiczny 

aparat percepcyjny, ale również jako w pewnym sensie byty niefizykalne, inwestujące swą 

sferę wyobrażeniową w materię filmu. Interesujące nas w kontekście tego tomu, a rodzące się 

na przecięciu tych dwóch sfer (cielesnej i mentalnej) afektywne tryby odbiorcze można 

identyfikować w odniesieniu do całej mnogości gatunków filmowych. Ucieczka z kina 

„Wolność” Wojciecha Marczewskiego czy Purpurowa róża z Kairu Woody’ego Allena jako 

klasyczne przykłady dzieł, w których to medium „ogląda” widza kinowego, oświetla go 

światłem padającym z ekranu i obserwuje, a wreszcie inkorporuje; melodramaty i thrillery 

uruchamiające u widza na wskroś cielesne reakcje płaczu czy dreszczy z przerażenia; filmy 

erotyczne/pornograficzne niejako zaprogramowane do uruchamiania określonych reakcji 

libidalnych; slow cinema jako przykład nurtu w sensie odbiorczym generującego poczucie 

„nudy” czy oferującego repulsywną stazę obrazową; tzw. filmy i wideoblogi kulinarne 

odwołujące się literalnie i metaforycznie do smaku(-ów) kina czy gustu widza, a być może 
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indukujące określone reakcje somatyczne – to tylko niektóre przykłady definiujące profil tego 

tomu. 

W zgłaszanych artykułach oczekiwalibyśmy perspektywy interdyscyplinarnej, 

pozwalającej w nowatorski sposób analizować afektywny, zmysłowy wymiar kina/mediów i 

prowadzącej do przedefiniowania kategorii filmu jako ciała, konwencji odbiorczych czy 

podmiotowości widza. 

Przykładowe obszary tematyczne: 

 afekt i jego przedrozumowość w kontekście sytuacji odbiorczej widza 

 nuda i zmęczenie obrazem jako przedracjonalne katalizatory określonej reakcji 

odbiorczej 

 proces projekcji-identyfikacji w świetle zmysłowej teorii kina (kwestia 

immersyjności, „wklejenia się” w film jako wirtualnych działań rodzących 

wrażenie przyjemności i uczestnictwa)  

 gatunki afektywne, cielesne i abiektalne: m.in. musical, horror, thriller, film 

erotyczny, filmy i wideoblogi kulinarne 

 filmowe/medialne możliwości zobrazowania doświadczania zmysłowego  

 waloryzowanie i kolizje definicyjne – afekt versus rozumowość, powierzchnia 

obrazu versus jego głębia, wrażliwość widza versus „bezduszność” medium 

 aspekt ideologiczny – projektowanie reakcji widza i uzależnienia od obrazu, 

obraz manipulujący widzem 

 dotknięcie/dotykanie kina, dotknięcie obrazu/obrazem 

 kwestia audialności w kontekście sensuous theory 

 technologia kina 3D, 4D, 5D i prowokowane przez nią reakcje afektywne 

 

 

Nr 112 (zima 2020) 

POLSKI DOKUMENT, POLSKA ANIMACJA 

(artykuły przyjmujemy do 18 września 2020 r.) 

Polski dokument i animacja mają nie tylko znakomitą przeszłość, ale i obiecującą 

przyszłość. Ich twórcy zdobywają nagrody na festiwalach, realizują prestiżowe, 

międzynarodowe projekty. Sukcesy takich filmowców, jak Anna Zamecka, Elwira Niewiera, 

Piotr Rosołowski czy Piotr Stasik w dokumencie oraz Dorota Kobiela, Michał Socha czy 

Kamil Polak w animacji świadczą o doskonałej kondycji obu tych rodzajów na rodzimym 

gruncie. W tym tomie chcielibyśmy możliwie szeroko zarysować ich pejzaż. 

W kontekście kina dokumentalnego warto zastanowić się na tym, jaką rolę odgrywa 

ono w kulturze polskiej XXI w., jaka tematyka w nim dominuje, jak kształtują się tu kwestie 

estetyczne i etyczne. Czy współczesny polski dokument to bardziej domena sztuki czy 

publicystyka? Czy nastawiony jest na obserwację przemian dzisiejszego obyczaju i ewolucji 

świadomości współczesnych Polaków (i nie tylko) czy też może dominują w nim tematy 

historyczne i biograficzne? Czy podpatruje życie codzienne, szuka sensacji i wywołuje 

kontrowersje? Czy unika inscenizacji czy też nie? Czy bierze udział w debacie politycznej i 

jak reaguje na nowe zjawiska społeczne?  

Kino animowane – tak prężne, a tak słabo obecne w szerszym obiegu – to obszar 

niezwykle zróżnicowany, a przez to niebywale inspirujący. Mnogość technik i estetyk – 

ożywione malarstwo, rekonstrukcje cyfrowe, eksperymenty multimedialne, animacje lalkowe, 

rysunkowe, komputerowe – domaga się rzetelnego opisu, typologii, interdyscyplinarnej i 
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komparatystycznej biegłości. Liczymy, że nasi autorzy zechcą się z tego rodzaju wyzwaniami 

zmierzyć i wypełnić tę lukę w refleksji filmoznawczej. 

Przykładowe obszary tematyczne: 

 kontekst produkcyjny i dystrybucyjny, obieg festiwalowy, sposób funkcjonowania w 

mediach 

 polski dokument i animacja a trendy światowe  

 twórcze sylwetki przedstawicieli współczesnego polskiego filmu dokumentalnego i 

animacji  

 konwencje przedstawiania rzeczywistości – nowe typy i formy dokumentów 

 między mediami cyfrowymi a „realnością” filmów dokumentalnych 

 różnorodność technik i technologii w kinie dokumentalnym i animowanym 

 polityczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz funkcje filmów dokumentalnych i 

animowanych 

*** 


