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Prezentujemy schematy organizacyjne poszczególnych
wydarzeń oraz działania edukacyjne, które wypracował
sobie każdy z opisanych festiwali. Przedstawiamy także
pomysły na spotkania filmowe wokół azjatyckiego kina,
tematy do rozmowy, pomysły na dyskusje i warsztaty.
Raport zawiera także portrety wybranych instytucji, które
prowadzą modelowe działania edukacyjne i kulturalne,
mające na celu przybliżanie publiczności bogactwa
azjatyckich kultur.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie inspiracją
i zachętą do podjęcia próby zorganizowania projektu
filmowego o podobnym profilu. Ufamy też, że zawarte
w niej wskazówki pomogą w stworzeniu atrakcyjnego
i angażującego publiczność wydarzenia, które spotka się
z zainteresowaniem i uznaniem publiczności, a także
zachęci ją do poszerzania wiedzy na temat kultury krajów
azjatyckich. Liczymy też, że prezentowane niżej
podsumowanie pomoże w organizacji potencjalnych
pomysłów na poziomie profesjonalnym, ale też inkluzy‐
wnym dla potencjalnej widowni.

Niniejszy raport został stworzony przez cztery odbywa-
jące się w Europie festiwale kina azjatyckiego: Azjatycki
Festiwal Filmowy Pięć Smaków, Udine Far East Film
Festival, CAMERA JAPAN Festival, i Helsinki Cine Aasia.
Każdy z nich ma ugruntowaną pozycję w świecie wydar-
zeń filmowych i bogate doświadczenie organizacyjne
w zakresie realizowania pokazów filmowych.

W publikacji dzielimy się sprawdzonymi pomysłami,
a także podpowiadamy, co poprawić, by impreza była
jeszcze ciekawsza. Dzięki temu zwiększamy szanse
na to, że publiczność wróci w kolejnym roku.

Wstęp
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Celem festiwali biorących udział w tym projekcie jest nie
tylko stworzenie atrakcyjnego programu filmowego, ale
także zainspirowanie widzów pasjonujących się kinem
azjatyckim poprzez stworzenie ciekawej oferty
edukacyjnej. Dzięki organizowanym podczas festiwali
debatom, warsztatom i wykładom widzowie zdobywają
nowe umiejętności i poszerzają swoją wiedzę na temat
kina i innych kultur. Działania edukacyjne towarzyszące
festiwalom mają charakter incydentalny, ale ich nieformal-
ność i otwartość są źródłem ogromnej wartości. Dają
widzom szansę na swobodne uczestnictwo, bez
zobowiązań i konsekwencji. Spontaniczność uczestnictwa
często przeradza się w pasję, która prowadzi do chęci
zgłębiania tematyki filmowej, poznawania kultury i sytuacji
społeczno-politycznej krajów azjatyckich.

Czym jest festiwal
filmowy?

Festiwal to kompleksowe wydarzenie, na które składa się
zazwyczaj projekcja filmów, spektakle lub koncerty, a
także spotkania, wykłady, pokazy, warsztaty czy
prelekcje. Prezentując muzykę lub filmy, festiwal staje się
pretekstem do różnorodnych praktyk edukacyjnych, w
których chętnie i spontanicznie uczestniczy szeroka
publiczność. Festiwal stwarza możliwości edukacyjne na
wielu płaszczyznach, pozwalając na poszerzanie
horyzontów, zdobycie praktycznych i specjalistycznych
umiejętności, wiedzy ogólnej i branżowej, a także
zdobycie doświadczenia zawodowego.

4



Przykładowe modele
organizacyjne
festiwali filmowych
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Udine Far East Film Festival
(założony w 1999 roku)

Udine Far East Film Festival jest organizowany przez
stowarzyszenie kulturalne Centro Espressioni Cinemato-
grafiche, które zatrudnia 15 pracowników i zarządza
dwoma kinami w mieście. Jest on wspierany przez Minis-
terstwo Kultury, władze regionalne Friuli Venezia Giulia
oraz miasto Udine. Festiwal otrzymuje również wsparcie
i sponsoring od prywatnych organizacji i instytucji zagran-
icznych, które zajmują się promocją filmów. Organizacja
festiwalu angażuje około 200 osób, w tym większość
pracowników C.E.C. i około 100 wolontariuszy.

Istnieje wiele różnych schematów organizowania festiwali filmowych –
w zależności od możliwości czasowych i pozyskiwania finansów. Wiele
z nich zaczynało od małych przeglądów filmowych.

Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć
Smaków (założony w 2006 r.)

Festiwal Pięć Smaków organizowany jest przez Fundację
Sztuki Arteria. Odbywa się w dwóch warszawskich kinach,
ale jest również dostępny online dla widzów z całej Polski.
Zatrudnia cztery osoby, które pracują na pełen etat przez
cały rok. Kilka osób, takich jak graficy czy specjaliści od
mediów społecznościowych, pracuje w niepełnym wymi-
arze godzin. Na czas festiwalu zespół powiększa się do
około 30 osób i 60 wolontariuszy. W ciągu roku zespół
festiwalowy organizuje także mniejsze przeglądy filmowe
i zajmuje się działaniami dystrybucyjnymi na niewielką
skalę. Wydarzenie jest wspierane przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Create HK i HK Film Development Fund,
Ministerstwo Kultury Tajwanu, Przedstawicielstwo Tajpej
w Republice Federalnej Niemiec, Przedstawicielstwo
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CAMERA JAPAN Festival
(założony w 2005 roku)

CAMERA JAPAN Festival organizowany jest przez
Fundację Tamago. Prowadzony jest przez zespół około
14 wolontariuszy pod kierownictwem dyrektora festiwalu,
dyrektora finansowego i szefa PR. Zespół jest również
wspomagany przez około 50 wolontariuszy. Festiwal
wspierany jest przez Rotterdam Festivals, The Dutch Film
Fonds, Fundację Isaaca Alfreda Ailiona oraz Japan Found-
ation. Ponadto we wspieraniu festiwalu biorą udział
mniejsze i lokalne fundusze, takie jak Stichting Bevorder-
ing van Volkskracht. Przez resztę roku Stichting Tamago
organizuje inne pokazy filmowe i wydarzenia we współ-
pracy z różnymi partnerami.

Helsinki Cine Aasia
(założony w 2011 r.)

Festiwal filmów azjatyckich Helsinki Cine Aasia jest
organizowany corocznie przez organizację non-profit Elok-
uvien Aasia ry (Stowarzyszenie Kinowe Azji). Festiwal nie
posiada pełnoetatowego, całorocznego personelu, a czter-
ech najważniejszych organizatorów pracuje na rzecz festi-
walu w niepełnym wymiarze godzin. Przed festiwalem
do zespołu dołączają wolontariusze. Współpracownicy
festiwalowi zatrudniani są na indywidualnych zasadach –
od grafika po asystenta technicznego. Festiwal jest wspi-
erany przez Biuro Kultury Miasta Helsinki, Centrum
Promocji Sztuki TAIKE, Japan Foundation oraz sponsorów
komercyjnych. Poza głównym festiwalem, Helsinki Cine
Aasia współprodukuje wydarzenia związane z filmami
azjatyckimi wraz z innymi partnerami.
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Jak zorganizować
wydarzenie filmowe?

Odpowiedzi mogą się w znacznym stopniu pokrywać.
Decyzje podjęte na pierwszym etapie najprawdopodob‐
niej będą miały wpływ na kolejne etapy. Jeśli planowany
festiwal jest podobny do istniejącego już wydarzenia,
warto rozważyć zwrócenie się do organizatorów wydar‐
zenia z pytaniem o ewentualną współpracę. Dzięki temu
można skorzystać z wiedzy i doświadczenia, a być może
także i z funduszy innej organizacji. Minusem tego
rozwiązania może być brak pełnej autonomii w realizacji
pomysłów i projektu. Oczywiście możliwe jest stworzenie
własnego wydarzenia bez żadnej wcześniejszej wiedzy,
niemniej jest to bardzo trudne, jeśli nie ma się doświad‐
czenia. W zdobyciu stosownych kwalifikacji może pomóc
praca w firmie eventowej lub przy organizacji innego
festiwalu.

Na początek "co?". Planowanie warto rozpocząć od
jasnego spisania tego, co chce się zrobić (koncepcji,
różnych jej elementów i tego, jak pasują one do tej

koncepcji). Powinno się to zrobić nie tylko dla siebie, ale
także po to, aby wyjaśnić swoje plany innym. Następnie
należy wykazać, że istnieje zapotrzebowanie na to
konkretne wydarzenie i określić jego grupę docelową.
Taki dokument może posłużyć jako podstawa do nawiąz‐
ania kontaktu z potencjalnymi partnerami. Warto
zastanowić się również nad liczbą planowanych filmów i
pokazów. Oprócz tego, powinno się rozważyć program
poboczny, specjalne wydarzenia, czy planowane są tylko
fizyczne wydarzenia czy również online, czy będzie to
wydarzenie w kinach, czy na zewnątrz, a także kogo
chciałoby się zaangażować (jako część organizacji,
gospodarza części programu lub partnera festiwalu).

W punkcie "gdzie?" powinno się zastanowić nad lokaliza‐
cją. To pytanie dotyczy również internetowej części
wydarzenia, jeśli taka jest planowana. Szczególnie w
przypadku nowych festiwali, bardzo wygodne może być
zorganizowanie całego wydarzenia w jednym miejscu.
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Ułatwi to organizację produkcji i sprawi, że publiczność
nie będzie rozproszona w kilku miejscach. Może to
również pomóc w budowaniu tożsamości festiwalu (jeśli
istnieje miejsce, które może służyć jako centrum festi‐
walu). Rozglądając się za miejscem, warto mieć na
uwadze parę aspektów: czy miejsce daje techniczne
możliwości do zrealizowania tego co planujemy, czy
odbywały się tam już podobne wydarzenia, czy jest
dogodnie położone i łatwo dostępne oraz czy jest przys‐
tępne cenowo? Prawdopodobnie łatwiej będzie współpra‐
cować z obiektem, który ma pewne powiązania zWaszym
wydarzeniem.

Wraz z pytaniem "gdzie?" pojawia się również temat
przepisów i regulacji prawnych. To, co jest możliwe w
jednym miejscu, może nie być realne w innym. Myśląc o
tym kiedy zorganizować imprezę, trzeba wziąć pod uwagę
zarówno kalendarz regularny, jak i kulturalny. Organizow‐
anie imprezy plenerowej w środku zimy prawdopodobnie
nie jest najlepszym pomysłem (chyba, że jest to częścią
koncepcji). Powinno się wziąć pod uwagę święta szkolne i
państwowe, ważne wydarzenia (mistrzostwa piłkarskie

często mają negatywny wpływ na liczbę widzów). Warto
sprawdzić kalendarz kulturalny, aby zobaczyć, czy
planowane są wydarzenia, które kierowane są do tej
samej publiczności. Czasami dobrze jest planować w
innych terminach niż pozostałe wydarzenia, aby uniknąć
konieczności konkurowania o tę samą publiczność lub
uwagę prasy. Z drugiej strony, czasami łączenie się z
innym wydarzeniem może zadziałać, gdyż zwraca uwagę
potencjalnej publiczności i prasy.

Pytanie "jak?" pojawiło się już kilka razy w poprzednich
krokach. Prawdopodobnie pierwszym pytaniem będzie:
“jak sfinansować wydarzenie?”. Ale zanim to nastąpi,
trzeba pomyśleć o formie prawnej lub strukturze, którą
trzeba uzyskać. Niektóre organizacje wolą współpracować
tylko z podmiotami prawnymi i może to pomóc w ogran‐
iczeniu odpowiedzialności finansowej. Zakładając sfin‐
ansowanie imprezy wyłącznie z wpływów kasowych,
należy pamiętać o konieczności wyłożenia własnych
funduszy. Zwykle trzeba też szukać dodatkowych źródeł

finansowania, takich jak fundusze
publiczne i prywatne, sponsorzy oraz
crowdfunding. Należy pamiętać o swoich
zobowiązaniach w zamian za wsparcie
finansowe. Fundusze publiczne i
prywatne mają zazwyczaj jasno wypisaną
misję na swojej stronie internetowej. A
jeśli tak nie jest, często można się z nimi
łatwo skontaktować, aby uzyskać więcej
informacji. Nawet jeśli ich misja jest
jasno opisana, warto spróbować skontak‐
tować się z nimi, aby sprawdzić, czy i jak
mogliby potencjalnie pomóc.

Pozyskiwanie sponsorów może być
dużym wyzwaniem, ponieważ zazwyczaj
oczekują oni czegoś w zamian. Często
jest to związane z promocją (reklamow‐

anie firmy), ale mogą to być również np. darmowe bilety,
które firmy rozdadzą swoim klientom. Sponsoring może
mieć również charakter rzeczowy, co oznacza, że sponsor
otrzymuje świadczenia promocyjne, a festiwal dostaje
towar lub usługi za darmo lub ze zniżką.

Crowdfunding dla początkujących wydarzeń może być
również wyzwaniem, chyba że ma się dostęp do dużej
sieci kontaktów lub coś wyjątkowego do zaoferowania.
Należy pamiętać, że oferowanie czegoś w zamian za
wsparcie będzie kosztować pieniądze i czas.



Jak zorganizować wydarzenie filmowe? 9

Żadna osoba nie jest w stanie zrobić wszystkiego sama,
dlatego w zależności od wielkości wydarzenia, trzeba
mieć zespół, który podzieli się pracą i odpowiedzialnoś‐
cią. Niektórzy zarabiają na życie organizując imprezy, ale
wiele osób robi to za niewielką lub żadną rekompensatę
finansową, zwłaszcza gdy zaczyna organizować imprezę.
Jeśli udaje się zdobyć wystarczające środki finansowe aby
mieć kilka osób na liście płac, wtedy możliwe jest
pracowanie w małym zespole, gdzie każdy będzie miał
kilka zadań. W przypadku gdy nie ma wystarczających
środków na opłacenie organizatorów, zespół prawdo‐
podobnie będzie musiał być znacznie większy, a zadania
powinny być przydzielone jednej lub dwóm osobom,
które muszą je wykonywać poza swoją płatną pracą.

Programowanie może być uważane za najatrakcyjniejszą
część festiwalu, jednak jest ono dość czasochłonne.
Znalezienie filmów, które pasowałyby do danego wydar‐
zenia może zająć sporo czasu. Ustalenie, kto posiada
prawa do poszukiwanych filmów może być wyzwaniem, a
dystrybutorzy nie zawsze odpowiadają na maile. Do tego
dochodzą opłaty za projekcje i inne warunki do
rozważenia. Ale kiedy już uda się sfinalizować program i
ułożyć wszystko w całość, to jest bardzo ekscytujący i
satysfakcjonujący moment. Posiadanie wspaniałego
programu to jedno, ale tym sukcesem trzeba się dzielić.
Sposób dotarcia do publiczności zależy również od
wydarzenia i odbywa się poprzez własne kanały z
drukowaną (plakaty, ulotki, broszury) i internetową
(strona internetowa, media społecznościowe, newsletter)
reklamą. Można również wykorzystać kanały zewnętrzne,
takie jak prasa i płatne reklamy w mediach drukowanych,
cyfrowych i społecznościowych. Należy pamiętać, że
informacje prasowe muszą być terminowo wysyłane do
kanałów medialnych. Należy również skontaktować się z
instytucjami, które mogłyby podzielić się informacją o
wydarzeniu z pracownikami, studentami i współpra‐
cownikami. Zawsze warto promować wydarzenie wśród
swoich przyjaciół i rodziny oraz prosić ich o promowanie
go dalej.

Kiedy program jest już gotowy, następnym krokiem jest
zastanowienie się co zrobić, aby wszystko się powiodło.
To, co dzieje się przed, w trakcie i po festiwalu, nazywane
jest produkcją. Należy zacząć od przygotowania
harmonogramu, który będzie też zawierał informacje o

tym co, gdzie i kiedy jest potrzebne. Obejmuje to dostar‐
czenie filmów na miejsce i ich przetestowanie, montaż
scenografii festiwalowej, sprawdzenie, jakie wsparcie
techniczne jest potrzebne i kto je zapewni, transport
sprzętu, gości i cateringu.

Im więcej szczegółów, tym lepiej. Warto też pomyśleć o
potencjalnych awaryjnych rozwiązaniach. W najgorszym
wypadku, słabe przygotowanie może doprowadzić do
konieczności odwołania (części) imprezy. Złe przygotow‐
anie i konieczność załatwiania wszystkiego na ostatnią
chwilę psuje doświadczenia festiwalowe wszystkich
organizatorów wydarzenia.

Podczas festiwalu zawsze przydaje się kilka dodatkowych
rąk do pracy. Można poprosić przyjaciół i rodzinę o
pomoc, ale warto też ogłosić nabór na wolontariuszy. W
oparciu o harmonogram produkcji, warto oszacować, ilu
wolontariuszy jest potrzebnych i czym będą się
zajmować.

Zadania muszą być jasno opisane i nie powinny być
nadmiernie skomplikowane, ponieważ podczas przygo‐
towania festiwalu, często nie ma zbyt wiele czasu na
długie instrukcje. Należy upewnić się, że wolontariusze
czują się mile widziani i że mają osobę, do której mogą
się zawsze zwrócić w razie pytań lub problemów.

Życzymy powodzenia!



Każdy z festiwali uczestniczących w projekcie Asian
Cinema Education organizuje szereg zajęć edukacyjnych
dla swoich gości. Część z nich to działania skierowane
bezpośrednio do odbiorców (takie jak warsztaty czy
wykłady), inne zaś edukują poprzez organizowanie
dyskusji wokół ważnych kwestii społecznych oraz
programu festiwalowego, który pozwala na wgląd
we współczesną sytuację krajów azjatyckich.

Poniżej znajduje się krótki opis każdego z festiwali i jego
aspektów edukacyjnych.
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Działania edukacyjne wokół
festiwali filmowych
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Azjatycki Festiwal
Filmowy Pięć
Smaków

Pięć Smaków to festiwal filmowy prezentujący kino Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, będący okazją do
odkrywania azjatyckiej kultury, dyskusji o sztuce, polityce
i wyzwaniach współczesnego świata. Seansom towar-
zyszą pogłębione dyskusje, wykłady, prelekcje oraz
spotkania z twórcami, których celem jest jak najszersze
zaprezentowanie współczesnego oblicza różnorodnych
kultur Azji. Pięć Smaków to także działająca w rytmie
cyklicznych przeglądów platforma VOD, umożliwiająca
kontakt z azjatyckim kinem mieszkańcom całej Polski.
Pokazy filmowe traktowane są jako narzędzie edukacyjne,
poszerzające horyzonty, budujące międzykulturowy dialog
i uwrażliwiające na problemy współczesnego świata.

www.piecsmakow.pl

Działania edukacyjne organizowane
przez Azjatycki Festiwal Filmowy
Pięć Smaków

Podcast

Podcast prowadzony przez organizatorów Azjatyckiego
Festiwalu Filmowego Pięć Smaków to przestrzeń dyskusji
o najnowszych wydarzeniach z bogatego i niezwykle
różnorodnego świata azjatyckiej kinematografii.

Jest to całoroczne, szeroko dostępne źródło informacji
o kinie Azji. Każdy z publikowanych raz na dwa tygodnie
odcinków trwa 30-40 minut. Audycje mają formę
rozmowy, przy czym do części odcinków zapraszani są
specjalni goście. Odcinki publikowane są na stronie festi‐
walu, a także na platforma takich jak Youtube, Spotify,
iTunes, Google Podcasts. Odcinki są archiwizowane,
stając się ogólnodostępną bazą wiedzy dotyczącej kina
azjatyckiego.

Wśród omawianych treści znajdują się m.in. premiery
azjatyckich filmów w polskich kinach i na platformach
streamingowych, komentarze dotyczące bieżących
wydarzeń ze świata kina azjatyckiego, polecenia i analizy
filmowe, rekomendacje filmowe związane z podróżami po
Azji, prezentacje ciekawej klasyki i dorobku poszczegól‐
nych twórców filmowych, oraz omówienia trendów
i zjawisk związanych z branżą filmową w Azji.

People’s Jury

People’s Jury to jeden z flagowych projektów Festiwalu
Filmowego Pięć Smaków, w którym to nie branżowi spec‐
jaliści, ale pełni pasji i energii amatorzy oceniają filmy
konkursowe oraz podejmują decyzję, który z festiwalow‐
ych tytułów otrzyma Grand Prix. Forma ta sprawdza się
od lat, tworząc wyjątkowy łącznik między widownią
a organizatorami.

Członkowie jury biorą udział w warsztatach praktycznych
i teoretycznych, co pomaga im poszerzyć wiedzę
i umiejętności filmoznawcze oraz redakcyjne, a być może
także znaleźć dla siebie ścieżkę kariery w świecie krytyki
filmowej. Dzięki warsztatom prowadzonym przez aktyw‐
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nych krytyków filmowych i badaczy kina Azji, uczestnicy
zostaną przygotowani do współpracy z festiwalami
filmowymi.

Podczas festiwalu członkowie jury oglądają filmy konkur‐
sowe (zwykle dwa dziennie), dyskutują na ich temat oraz
uczestniczą w wykładach z analizy filmowej lub wybra‐
nych zagadnieniach związanych z kinem Azji.
Dodatkowo, w miarę możliwości, biorą udział w spotka‐
niach z gośćmi – twórcami filmów festiwalowych.

Łącznie udział w jury to około 50 godzin praktycznych
zajęć filmoznawczych, od krytycznego oglądania filmów,
recenzowania ich, po specjalnie dobrany program
wykładów i spotkań dodatkowych.

Dobór repertuaru

Filmy prezentowane w programie Festiwalu Pięć Smaków
to unikatowe projekty, nieobecne w polskiej dystrybucji
kinowej ani na innych krajowych festiwalach. Sekcje
komponowane są na zasadzie propozycji kuratorskich,
popartych dogłębnym rozeznaniem w kontekstach kultur‐
owych, lokalnych tradycjach filmowych i znajomości
współczesnych realiów społeczno-politycznych.

Wybór filmów obejmuje zarówno kino autorskie,
awangardowe, kino o znaczących walorach artystycz‐
nych, jak i komercyjne produkcje gatunkowe. Podsta‐
wowymi kryteriami selekcji są zarówno wartości
estetyczne, jak i merytoryczne. Filmy włączone do
programu są nowatorskie pod względem formy i dają
wgląd we współczesną rzeczywistość krajów, z których
pochodzą.

Akademia Azjatycka

Akademia Azjatycka to cykl wykładów pogłębiający
tematykę festiwalowych filmów. Jest to okazja do pozn‐
ania społeczno-kulturowych kontekstów, estetycznych
tradycji oraz relacji między kinem a codziennym życiem i
bieżącymi wydarzeniami w Azji.

Do prowadzenia wykładów zapraszani są specjaliści
(antropolodzy kultury, orientaliści, historycy sztuki oraz
kulturoznawcy), ale także przedstawiciele współpracują‐
cych instytucji czy patronów medialnych. Tematyka
spotkań powiązana jest z programem filmowym.Wszys‐

tkie debaty odbywają się w obiektach festiwalowych,
pomiędzy seansami.

W ramach Akademii Azjatyckiej odbywa się także wykład
w formie masterclass, zrealizowany we współpracy
z Akademią Azjatyckich Nagród Filmowych. Gościem
takiego spotkania jest twórca, który w czasie wykładu
opowiada o swojej twórczości, dzieli się doświadczeniami
z lat pracy w branży filmowej, oraz prezentuje realia
swojej pracy, w których powstają jego filmy. Częścią
wykładu jest pokaz przygotowanych wcześniej frag‐
mentów filmowych.

Prelekcje i rozmowy

Wszystkie filmy prezentowane na festiwalu poprzedzone
są profesjonalnym wprowadzeniem lub komentarzem,
wygłoszonym przez specjalistę, które mają nakreślić
widzom kulturowy kontekst filmu. Po projekcjach
organizowane są także rozmowy pomiędzy widownią
a twórcami, co pozwala lepiej zrozumieć film
i okoliczności, które przyczyniły się do jego powstania.
Spotkania prowadzone są przez moderatora, znawcę
kina, i tłumaczone są na język polski.

Książki i publikacje

Festiwal Pięć Smaków prowadzi działalność wydawniczą.
W 2016 roku ukazała się publikacja “Cicha eksplozja.
Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”,
w której znalazły się teksty ekspertów badających
współczesne kino azjatyckie. W 2019 powstała mono‐
grafia “Made in Hong Kong. Kino czasu przemian”,
prezentująca dorobek ostatnich trzech dekad kinemato‐
grafii Hongkongu w esejach polskich i międzynarodow‐
ych autorów. Celem publikacji było przedstawienie
polskiemu czytelnikowi dorobku twórców o szczególnym
wkładzie w światowe kino, oraz zjawisk i tendencji nieopis‐
anych dotąd szczegółowo w programach studiów filmozn‐
awczych w Polsce, które w znaczący sposób przyczyniły się
do rozwoju kina światowego. Jest to rozwinięcie i trwały
zapis merytorycznej pracy i wiedzy ekspertów pracujących
przez lata nad programem festiwalu.

Publikacje są unikatowym i wartościowym uzupełni‐
eniem literatury filmoznawczej, materiałem edukacyjnym
oraz pomocą dla krytyków i dziennikarzy zajmujących się
współczesną Azją, a zarazem zachętą do poznawania
azjatyckich kultur z perspektywy nieturystycznej.
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Udine Far East
Film Festival

Zainaugurowany w Udine 10 kwietnia 1999 roku przez
Centro Espressioni Cinematografiche, stał się głównym
europejskim przyczółkiem kina azjatyckiego. Udine Far
East Film Festival zawsze gościł legendy azjatyckiego
kina, takie jak Jackie Chan i Joe Hisaishi, kultowych
reżyserów, jak Johnnie To i Takashi Miike, a także inne
znane osobistości. FEFF nie kończy się po 9 dniach festi-
walu, ale trwa przez cały rok, oferując dystrybucję filmów i
programów telewizyjnych, usługę wideo do domu (home
video), a nawet streaming za pomocą platformy cyfrowej
Fareastream.

www.fareastfilm.com

Działania edukacyjne związane
z Udine Far East Film Festival

Od lat 90-tych, C.E.C. (Centro Espressioni Cinemato‐
grafiche) pracuje w dziedzinie edukacji filmowej, organ‐
izując działania skierowane zarówno do szkół, jak
i starszych widzów. Działalność ta została rozszerzona
poprzez otwarcie Mediateki w 2009 roku, która przechow‐
uje i wypożycza około 15.000 DVD i filmów Blu Ray, jak
i również 5.000 książek i czasopism.W ciągu ostatnich
kilku lat organizowano corocznie 20 działań ze szkołami,
około 50 działań skierowanych do szerszej publiczności
w "Visionario" (5 sal kinowych zarządzanych przez
C.E.C.), oraz 50 specjalnych porannych pokazów dla
studentów.

W ramach Udine Far East Film Festival odbywają się trzy
specjalne działania edukacyjne:

Ties That Bind

Ties That Bind to warsztaty zapoczątkowane w 2008 roku.
Zostały zaprojektowane, aby pomóc 10 wybranym produ‐
centom z Azji i Europy w realizacji potencjalnych
europejsko-azjatyckich projektów koprodukcyjnych.
Organizowane wspólnie z EAVE, warsztaty rozpoczęły się
przy współpracy z Międzynarodowym Festiwalem
Filmowym w Busan, a od 2015 roku realizowane są
we współpracy z SAAVA (Southeast Asian Audio-Visual
Association), założycielem Southeast Asian Film Finan‐
cing Forum (SAFF) w Singapurze. Warsztaty są zarządz‐
ane przez Fundusz Audiowizualny Friuli Venezia Giulia,
ze środków Kreatywnej Europy – podprogramu MEDIA
Unii Europejskiej.

Targi Focus Asia

Targi Focus Asia zostały uruchomione w 2016 roku i są
platformą dedykowaną projektom gatunkowym z silnym
potencjałem koprodukcyjnym. Program obejmuje
spotkania one-to-one, serie dyskusji panelowych oraz
analizę przypadków dotyczących strategii rozwoju oraz
finansowania i dystrybucji filmów gatunkowych.
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W ostatniej edycji Focus Asia wzięło udział 120 międzyn‐
arodowych profesjonalistów z ponad 30 krajów – w tym
40 producentów, 20 kupców, 20 agentów sprzedaży, 20
dyrektorów i programerów festiwali, a także innych
przedstawicieli branży.

FEFF Campus

FEFF Campus to projekt edukacyjny rozpoczęty w 2013
roku, dedykowany 10 młodym (poniżej 26 roku życia)
aspirującym dziennikarzom z Azji i Europy. Uczestnicy są
aktywną częścią programu obejmującego seminaria,
wywiady i warsztaty, które koncentrują się wokół sztuki
pisania i kina. Odbywają się one pod okiem grupy profes‐
jonalistów pod przewodnictwem doświadczonego dzien‐
nikarza Matthew Scotta.

Ideą programu jest umożliwienie uczestnikom (od
których nie oczekuje się formalnego wykształcenia w tej
dziedzinie) nauczenia się, jak działa festiwal filmowy, jak
z niego relacjonować, jak pisać o kinie oraz prze‐
prowadzać wywiady z gośćmi z branży. Wszystko to przy
jednoczesnym zrozumieniu strategii, jak odnaleźć się w
obecnym świecie mediów. Jest to unikalne doświad‐
czenie, które pozwoli studentom zapoznać się zarówno z
mediami tradycyjnymi, jak i ich nowszą odsłoną,
mediami społecznościowymi, w warunkach oddających
doświadczenie prawdziwego newsroomu.

W ramach festiwalu prowadzone są również działania
edukacyjne skierowane do szkół:

Podczas każdej edycji festiwalu uczniowie szkół średnich
w Udine są zapraszani do udziału w pokazach filmów
odpowiednich dla ich wieku i wykształcenia. W niek‐
tórych przypadkach po projekcji odbywa się spotkanie z
azjatyckimi filmoznawcami i konsultantami Festiwalu.

Tam, gdzie jest to możliwe, łączy się kierunek ewentual‐
nych studiów z proponowanym filmem. Na przykład, w
przypadku szkół kulinarnych, propozycja filmu doku‐
mentalnego Ramen Heads została połączona z późniejszą
degustacją ramenu w restauracji stworzonej tymczasowo
w kinie Visionario w czasie trwania festiwalu.

Centro Espressioni Cinematografiche organizuje również
warsztaty z zakresu produkcji audiowizualnej. Na

przykład w 2018 roku warsztaty odbyły się w miesiącach
poprzedzających festiwal. Był to cykl lekcji poświęconych
projektowaniu i tworzeniu materiałów audiowizualnych.
Praktyczna część projektu została wykonana w trakcie
festiwalu, pod nadzorem filmowca Gabriele Fuso.
Warsztaty obejmowały około 40 godzin zajęć plus godziny
filmowania.

FEFF Talks

Goście festiwalu spotykają się z publicznością podczas
FEFF Talks. Spotkania te są moderowane przez kuratorów
festiwalu i tłumaczone na język włoski i angielski. Odby‐
wają się zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych i są
okazją nie tylko do zadawania pytań twórcom filmów, ale
także do ogólnego zapoznania się z filmami krajów
uczestniczących w festiwalu.

Książki

Od pierwszej edycji festiwalu do przeglądom nowych
filmów towarzyszy jedna lub kilka retrospektyw. Od 2004
roku retrospektywom towarzyszy dwujęzyczna książka
(włosko-angielska) pod redakcją jednego z kuratorów
Festiwalu. Do tej pory powstało dwanaście książek:

— Tim Youngs (red.), Black Roses and Sentimental Swords-

men: The Cinema of Chor Yuen, 2004;

— Mark Schilling (red.), No Borders, No Limits: The World of

Nikkatsu Action, 2005;

— Roger Garcia (red.), Asia Sings! A Survey of Asian Musical

Films, 2006;

— Alberto Pezzotta (red.), Patrick Tam: From the Heart of the

New Wave, 2007;

— Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giorgio Placereani

(red.), Far East: Dziesięć lat kina (1999-2008), 2008,

— Tim Youngs (red.), Hong Kong Stories: The Tv Works of

Ann Hui, 2009;

— Mark Schilling (red.), Nudes! Guns! Ghosts! The Sensa-

tional Films of Shintoho, 2010;

— Roger Garcia (red.), Asia Laughs! A Survey of Asian
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Comedy Films, 2011;

— Darcy Paquet (red.), The Darkest Decade: Korean Film-

makers in the 1970s, 2012;

— Roger Garcia (red.), King Hu: In His Own Words, 2013;

— Mark Schilling (red.), Beyond Godzilla: Alternative Futures

and Fantasies in Japanese Cinema, 2016;

— Darcy Paquet (red.) I Choose Evil - Lawbreakers Under the

Military Dictatorship, 2019.

CAMERA JAPAN
Festival

CAMERA JAPAN to festiwal kultury japońskiej organizow-
any w Rotterdamie od 2006 roku. Skupia się głównie
na filmie, ale eksploruje także sztuki wizualne, muzykę,
taniec, modę, architekturę, jedzenie i wiele innych
dziedzin. Każdej jesieni festiwal wybiera część filmów
z programu i prezentuje je w Amsterdamie, organizując
weekend wypełniony najlepszym, najdziwniejszym,
najbardziej nieoczekiwanym kinem z Japonii.

www.camerajapan.nl

Aspekty edukacyjne festiwalu

Selekcja filmów

Organizatorzy festiwalu dążą do tego, by wybór filmów
był tak różnorodny, jak to tylko możliwe, aby dać widzom
dobre wyobrażenie o tym, co dzieje się we współczesnym
kinie japońskim. Filmy są skrajnie różnorodne pod wzglę‐
dem tematyki i stylu, a jedyne co je łączy, to pochodzenie
(Japonia) i język (japoński). Jednak wiele japońskich
filmów przekazuje widzom również aspekty japońskiej
kultury i zainteresowań ludności tego kraju. Różnorod‐
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ność i kreatywność, jaką ma do zaoferowania kino
japońskie, niestety nie jest zbyt widoczna poza granicami
Japonii. Misją CAMERA JAPAN jest zaprezentowanie
możliwie pełnego spektrum japońskiej kultury w Nider‐
landach. Zróżnicowany program daje możliwość dotarcia
do różnych grup docelowych.

Wprowadzenia i rozmowy

Filmy muszą być umieszczone we właściwym kontekście
społecznym i kulturowym, aby widzowie mogli zrozu‐
mieć, dlaczego zostały wybrane. Wszystkie filmy
opatrzone są krótkim wprowadzeniem przygotowanym
przez jednego z programerów.Wprowadzenia skupiają się
one na konkretnym aspekcie filmu, takim jak jego
produkcja, kontekst społeczny i kulturowy. Filmy są
starannie dobierane, a wprowadzenia przedstawiane
przez znawców tematu.

Po projekcjach, gdy obecni są twórcy filmu, organizowane
są sesje pytań i odpowiedzi między publicznością a twór‐
cami. Dają one wgląd nie tylko w proces produkcji, ale
także w motywacje twórców, rzucając tym samym światło
na odbiór filmów w Japonii i Niderlandach.

W ciągu roku programerzy współpracują z kilkoma
kinami, dla których przygotowują wprowadzenia
do japońskich filmów, mających premierę w Niderlan‐
dach lub będących częścią specjalnych wydarzeń.

Wykłady

Aby podkreślić pewne aspekty kultury japońskiej,
podczas festiwalu organizowane są wykłady. Mogą być
to samodzielne wykłady, jednak najczęściej towarzyszy
im film, który porusza ten sam temat. Wykłady prowad‐
zone są przez profesjonalistów związanych z uniwer‐
sytetami lub mających duże doświadczenie w danej
dziedzinie. Jednak charakter wykładu jest raczej inform‐
acyjny niż naukowy. W połączeniu z faktem, że wykłady są
bezpłatne lub towarzyszą im projekcje filmowe, są one
dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Dzień Dziecka

Stałym elementem festiwalu jest Dzień Dziecka, który
skupia się na młodych widzach i ich rodzicach. Poprzez
gry, warsztaty i krótkie filmy publiczność styka się
z kulturą japońską. Dla wielu z dzieci może to być pier‐
wsze bliskie spotkanie z inną kulturą, a fakt, że uczest‐
niczą w warsztatach razem z rodzicami, poszerza
horyzonty całej rodziny.

Jury Młodzieżowe

W 2019 roku festiwal CAMERA JAPAN miał swoje pier‐
wsze Młodzieżowe Jury. Siedmiu członków jury wspólnie
obejrzało 6 filmów z programu i wybrało zwycięzcę. Aby
pomóc im w podjęciu decyzji, festiwal zorganizował
kursy na temat analizy filmowej oraz japońskiej kultury
i kinematografii. Jurorzy mieli również okazję spotkać się
z twórcami filmów i zajrzeć za kulisy festiwalu.

Warsztaty i wydarzenia specjalne

Podczas imprezy odbywa się kilka warsztatów związanych
z różnymi aspektami kultury japońskiej (kaligrafia,
gotowanie, degustacje herbaty). Warsztaty te prowadzone
są głównie przez osoby z japońskim rodowodem lub posi‐
adające odpowiednie wykształcenie.

Foyer festiwalowego kina jest miejscem tzw. interwencji:
krótkich występów lub prezentacji różnych elementów
kultury japońskiej, takich jak muzyka, taniec, teatr czy
sztuki walki. Odbywają się one w czasie, gdy we foyer
znajdują się widzowie idący na film lub z niego wracający,
dzięki czemu widownia jest duża. Chodzi o to, by zaint‐
eresować ludzi formą kultury, z którą, być może, w inny
sposób nie mieliby możliwości się nigdy spotkać.
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Helsinki
Cine Aasia

Festiwal Helsinki Cine Aasia założyły w 2012 roku cztery
kobiety, które studiowały w Azji i opanowały przynajmniej
po jednym azjatyckim języku. Wydarzenie prezentuje
fińskiej publiczności współczesne kino z Azji Wschodniej
i Południowo-Wschodniej. Jego celem jest szerzenie
wiedzy o azjatyckim kinie w Finlandii, reprezentowanie
nowych twórców, stylów i tematów, oraz pokazywanie
różnorodności i energii współczesnych kinematografii
tego rejonu. Festiwal skupia się na pełnometrażowych
fabułach, ale w jego programie znajdują się też doku-
menty, krótkie metraże i animacje. Pokazy filmowe
wzbogacają spotkania z twórcami i debaty ze spec-
jalistami, które podkreślają społeczne, polityczne,
historyczne i estetyczne znaczenie poszczególnych
tytułów. Wśród wydarzeń towarzyszących są, między
innymi, pokazy tańców azjatyckich i klubowy wieczór
z azjatycką muzyką.

www.helsinkicineaasia.fi

Edukacyjne aspekty festiwalu

Dobór repertuaru

Każdego roku organizatorzy Helsinki Cine Aasia CA
starają się wybrać najciekawsze filmy z krajów Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, skupiając się
na debiutujących reżyserach, a także wprowadzając nowe
trendy filmowe i różne rodzaje gatunków.

Festiwal ma na celu edukowanie fińskiej publiczności
w zakresie najnowszych trendów filmowych z regionów
Azji poprzez dobór repertuaru. Ponieważ tworzenie festi‐
walowego programu opiera się na bezpośrednich relac‐
jach z Azją i wizytach w tym kraju, jest on bardziej
wyrazisty niż festiwale, które wybierają filmy azjatyckie
na podstawie tego, co widzą w Cannes czy Berlinie.

Kolejnym celem jest naświetlenie współczesnych,
historycznych i społecznych problemów przedstawionych
w filmach, a tym samym przyczynienie się do lepszego
zrozumienia Azji w Finlandii. Polityka programowa festi‐
walu ma na celu promowanie różnic i różnorodności
poprzez działania związane z filmem.W programie zawsze
ważne miejsce zajmują azjatyckie twórczynie filmowe,
jak również tematyka LGBTQ+. Często do programu
włączane są filmy o imigrantach, mniejszościach etnicz‐
nych i kontrowersjach politycznych.

W ramach festiwalu zawsze pokazywany jest przynajm‐
niej jeden film dokumentalny, który dotyczy historii,
aktualnych problemów lub zwraca uwagę na konkretne
miejsce lub kraj.

Dyskusje i rozmowy

Program festiwalu wzbogacony jest o dyskusje związane
z tematyką filmów. Specjaliści zajmujący się daną prob‐
lematyką zapraszani są do przeprowadzenia dyskusji po
projekcji, która odbywa się w miejscu festiwalu. Mogą
one dotyczyć uchodźców i kwestii praw człowieka,
a prowadzone są przez Amnesty International Finland
oraz lokalne organizacje pozarządowe, które zajmują się
współpracą rozwojową w Azji. Na przykład, film Rithy
Panh poprzedziła rozmowa z lokalnym znanym report‐
erem, który był korespondentem w Azji Południowo-
Wschodniej podczas wojny wWietnamie. Rozmowa
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na temat praw osób nieheteronormatywnych w Azji
Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Tajwanu
(pierwszego kraju azjatyckiego, w którym zalegalizowano
małżeństwa osób tej samej płci), była połączona
z tajwańskim filmem o tematyce queer. Latem 2021 roku
zorganizowana została rozmowa na temat aktualnego
kryzysu politycznego w Myanmarze w połączeniu
z projekcją filmu birmańskiego.

W centrum uwagi znajduje się również sztuka regionu.
Przykładem mogą być specjalistyczne wykłady z dziedz‐
iny teatru i tańca azjatyckiego prowadzone przez eksper‐
tkę z Fińskiej Akademii Teatralnej. Taniec i tradycyjne
praktyki teatralne Azji zostały omówione w związku
z dwoma filmami w programie, które podkreślały tę
tradycję artystyczną. Rozmowy o nieco lżejszym charak‐
terze dotyczą na przykład wędrówek po Japonii i innych
tematów związanych z kulturą i obyczajowością.
Rozmowy te otwierają nowe tematy i zagadnienia, które
pobudzają i mobilizują lokalną publiczność do otwarcia
się inne kultury i poznanie ich wartości.

Spotkania z twórcami filmowymi z Azji

Gościnne spotkania z reżyserami mają na celu zagłębienie
się w praktykę filmową oraz inspiracje będące podstawą do
filmów. Dyskusje i pytania od publiczności pogłębiają
obraz praktyk filmowych w krajach azjatyckich. Festiwal
zorganizował m.in.spotkanie z indonezyjską reżyserką
Kamilą Andini i fińską reżyserką, aby rozpocząć dyskusję
o znaczeniu kobiet w kinematografii.

W czasie trwania pandemii festiwal przeprowadził inter‐
netowe wywiady z azjatyckimi filmowcami. Zostały one
umieszczone na festiwalowym kanale YouTube,
udostępnione na stronie internetowej festiwalu i na Face‐
booku, a także na stronach dyskusyjnych poświęconych
Azji w mediach społecznościowych.

W przyszłości Helsinki Cine Aasi planuje rozszerzyć
program pobytu gości-reżyserów, np. o wizyty w lokal‐
nych szkołach filmowych.

Wydarzenia artystyczne

W programie sobotniego wieczoru festiwalowego nie
brakuje wydarzeń rozrywkowych. Jednym z nich był
występ tancerki butoh z Japonii, która mieszka i uczy
butoh w Finlandii. W roku 2020 odbył się spektakl Opery

Pekińskiej z udziałem fińskich profesjonalistów teatral‐
nych, którzy studiowali Operę Pekińską w Chinach.
Te wydarzenia mają na celu przybliżenie fińskiej
publiczności azjatyckiej estetyki i środków wyrazu.

Współpraca z innymi instytucjami

Helsinki Cine Aasia współtworzy także programy dla
innych organizacji. Rekomenduje filmy azjatyckie (często
klasykę) Fińskiemu Narodowemu Instytutowi Audiowizu‐
alnemu, na potrzeby organizowanych pokazów filmow‐
ych. Odbywają się one w okolicach daty festiwalu –
wczesną wiosną.

Jedna z członkiń zespołu programowego należy również
w grupy tworzącej repertuar helsińskiego kina
artystycznego – Cinema Orion, dla którego wybiera filmy
azjatyckie. Dzięki tej współpracy latem 2021 roku
Helsinki Cine Aasia wspólnie z Orionem zorganizowało
Dzień Filmów o Kotach, podczas którego wyświetlono
trzy japońskie filmy, w których koty odgrywają znaczącą
rolę. Towarzyszyły im wprowadzenia dyrektorów
programowych festiwalu na temat znaczenia kotów
w japońskiej kulturze popularnej.

Edukacja wolontariuszy

Festiwal stał się również miejscem edukacji wolontari‐
uszy w zakresie organizacji imprez. Wolontariusze
spotykają się przed festiwalem, by poznać systemy
sprzedaży biletów, obsługi klienta, ochrony, pracy
w teatrze, obiegu kopii filmowych i innych zadań związa‐
nych z zarządzaniem wydarzenia. W 2020 roku do zadań
wolontariuszy należało również dbanie o higienę
w obiektach w związku z Covid-19.

Niektórzy wolontariusze wyspecjalizowali się w obsłudze
PR, np. w obsłudze mediów społecznościowych festiwalu,
czy fotografowaniu wydarzeń festiwalowych, a także
pisaniu informacji prasowych o festiwalu.

Te zadania dostarczyły wolontariuszom wiedzy na temat
dobrych praktyk w produkcji wydarzeń kulturalnych.
Dla wielu osób festiwal stanowił sposobność do poznania
Azji i kina azjatyckiego.

Co roku festiwal organizuje pofestiwalowe afterparty dla
pracowników i wolontariuszy. Czasem zawierają one
elementy związane z kulturą azjatycką Azją, np. degust‐
ację herbaty przygotowaną przez lokalnego importera.



Wiele instytucji oferuje ciekawe zajęcia mające na celu przybliżenie
kultury i sztuki krajów azjatyckich. Poniżej znajduje się opis wybranych
organizacji, a także warsztatów i wykładów, które mają one do zaoferow-
ania. Mogą one stanowić inspirację do działań towarzyszących projekc-
jom filmowym.
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Wybrane działania edukacyjne instytucji
z Polski, Włoch, Niderlandów i Finlandii,
nawiązujące do kultury krajów azjatyckich
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Polska

Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie
www.muzeumazji.pl/en

Muzeum Azji i Pacyfiku powstało w 1973 roku. Jego
założycielem był Andrzej Wawrzyniak – dyplomata i
podróżnik. Wawrzyniak przez wiele lat zbierał przedmioty
z różnych krajów Azji. Ostatecznie przywiózł do Polski
ponad 4 tysiące eksponatów, takich jak maski, bronie,
lalki teatralne, ceramikę, i książki. Przedmioty te były
pierwszymi eksponatami w Muzeum. Z biegiem lat
placówka kupowała i otrzymywała od darczyńców wiele
innych przedmiotów. Obecnie zbiory liczą 23 tysiące
eksponatów z Azji, Australii i Oceanii.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, a w 2022 roku
otwiera swoją stałą kolekcję. W ramach stałej działalności
muzeum organizuje warsztaty edukacyjne dla szkół,
warsztaty dla dorosłych, spotkania, prelekcje i wykłady.

Przykłady warsztatów:

— GRY I ZABAWY AZJATYCKIE

Japońska kendama, bierki mikado i chiński tangram, gry

planszowe, tybetańskie do tse, wietnamskie bầu cua cá

cọp oraz wiele innych gier i zabaw z Azji Wschodniej

i Południowo-Wschodniej. Zawody, konkursy i aktywności

rozwijające sprawności manualne, spostrzegawczość,

refleks, wyobraźnię i kreatywność. Warsztaty opierają się

na prostych, a zarazem emocjonujących zabawach

wywodzących się z krajów azjatyckich. Proponowane gry

przeprowadzić można przy użyciu przedmiotów, które

każdy posiada w domu: patyczki, kawałek sznurka, papier,

nożyczki i ołówek, opakowania.

— SPACER PO CHIŃSKIM MURZE

Podczas zajęć uczestnicy dowiedują się, jak powstawała

cywilizacja chińska, kto wybudował Wielki Mur, a także jak

powstają jedwabne tkaniny i dlaczego nefryt był bardziej

ceniony od złota. Uczestnicy zajęć wcielają się w starożyt-

nych artystów i stworzą własną terakotową armię.

— OBLICZA TRADYCJI I WIERZEŃ CZYLI MASKI AZJI I PACY-

FIKU

Kreatywne warsztaty poświęcone tajemniczym „twarzom”

z Azji i Pacyfiku. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają przy

pomocy różnorodnych materiałów maski inspirowane

obiektami z kolekcji Muzeum (Nepal, Vanuatu, Papua Nowa

Gwinea).

— TRADYCJE MUZYCZNE INDONEZJI
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Prezentacja multimedialna omawiająca muzykę klasyczną

i etniczną z wybranych wysp Indonezji. Podczas zajęć

uczestnicy poznają używane w Indonezji instrumenty,

skale, notacje i techniki gry oraz spróbują własnych sił

w grze na wybranych instrumentach. Zajęcia są

uzupełnione o wiele audiowizualnych przykładów.

— ANGKLUNG. BAMBUSOWA MUZYKA

Warsztaty gry na bambusowych instrumentach z regionu

Sundy (Indonezja). Uczestnicy ćwiczą nie tylko słuch

muzyczny i poczucie rytmu, ale także koordynację

ruchową oraz umiejętność pracy w grupie. Zajęcia prak-

tyczne poprzedzone są prezentacją multimedialną

nakreślającą historię angklung oraz jego współczesną

formę i funkcjonowanie w Indonezji. Uczestnicy uczą się

piosenki w języku indonezyjskim, którą następnie

wykonają na instrumentach.

Przykłady wykładów i zajęć:

— Tatuaż azjatycki

— Co powinien wiedzieć turysta?

— Religie Indii

— Indonezja - największy w swej różnorodności archipelag

na świecie

— Islam - historia w obrazkach

— Hidżab na insta. Współczesne muzułmanki wobec Inter-

netu

— Między tekstem a ekranem. Ekranizacje literatury

koreańskiej

— Prawda o świecie - prawda reportażu i ile fikcji jest w non-

fiction?

— Kapłan-robot - tradycja i nowoczesność w Japonii

Centrum Kultury Koreańskiej
https://pl.korean-culture.org/pl

Instytucja działająca przy Ambasadzie Republiki Korei,
promująca kulturę koreańską wWarszawie. Centrum
prowadzi popularne kursy języka koreańskiego, organ‐
izujeWarszawski Festiwal Filmów Koreańskich,
Koreańską Jesień Jazzową, a także wystawy i warsztaty
artystyczne.

Przykładowe zajęcia proponowane przez Centrum
Kultury Koreańskiej:

— Taniec z wachlarzami - Buchaechum

— Akademia K-popu

— Warsztaty malowania masek

— Warsztaty zakładania stroju Hanbok

— Warsztaty kaligrafii koreańskiej

— Warsztaty drzeworytu

Manggha - Muzeum Techniki i Sztuki
Japońskiej w Krakowie
www.manggha.p

Muzeum Manggha bada wzajemne relacje kulturowe
pomiędzy Polską i Japonią –Wschodem i Zachodem.
Instytucja dociera do różnych odbiorców, oferując szeroki
wachlarz wydarzeń i działań, zarówno na poziomie
popularnym, specjalistycznym, jak i naukowym.Wszech‐
stronne, edukacyjne działania oparte są na autorskim
programie.

Niemal codziennie muzeum odwiedzają grupy uczniów
i studentów w celu obejrzenia aktualnych wystaw.
Imprezy odbywające się cyklicznie, często nawiązujące
do tradycyjnych japońskich świąt niezmiennie przy‐
ciągają dużą liczbę zwiedzających. Popularne wśród
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turystów jest także comiesięczne czytanie japońskich
bajek oraz organizowane co roku obchody japońskiego
Dnia Dziecka – Kodomo no hi.

Przykłady zajęć edukacyjnych:

— Kulinarna podróż po Japonii - gra planszowa, w której

gracze poznają zwyczaje żywieniowe i kulinarne oraz

potrawy wysp japońskich. (PDF do pobrania pod linkiem

http://bityl.pl/Cvmeu) Mini warsztaty on-line: kendama,

origami, hanafuda, ikebana

— Quizy on-line związane z kulturą japońską (Quizme)

— Warsztaty kaligrafii japońskiej

— Zajęcia z malarstwa sumi-e

— Furoshiki - warsztaty tradycyjnej sztuki pakowania

w chusty

— Świat herbaty: wykład i degustacja

Włochy

Japoński Instytut Kultury
w Rzymie

Instytut organizuje liczne otwarte dla publiczności
spotkania poświęcone kulturze japońskiej. Spotkania
skierowane są do dorosłych i zaawansowanych słuchaczy
i często organizowane są wspólnie z uniwersytetami
związanymi ze studiami azjatyckimi (np. Uniwersytet
Rzymski "Sapienza", Uniwersytet Neapolitański
"L'Orientale" lub Uniwersytet Ca' Foscari wWenecji).

Koreańskie Centrum Kulturalne
w Rzymie
https://italia.korean-culture.org/it

Koreańskie Centrum Kulturalne zostało otwarte w Rzymie
w 2016 roku. Centrum posiada specjalną przestrzeń
poświęconą współczesnej kulturze koreańskiej, często
znanej poprzez zjawisko K-Wave (koreańskiej fali)
reprezentowanej głównie przez muzykę K-Pop i K-Drama.
Organizuje kursy językowe, tańca tradycyjnego i gotow‐
ania, a także prowadzi inicjatywę o nazwie K-POP
Academy ze specjalnymi kursami tańca i śpiewu.

Mao (Museo dell'Arte Orientale)
di Torino - Muzeum Sztuki
Orientalnej w Turynie
https://www.maotorino.it/en

Wśród najnowszych instytucji poświęconych sztuce
Orientu weWłoszech jest Mao w Turynie,
zainaugurowane w grudniu 2008 r. Jest to jedno
z najważniejszych muzeów poświęconych kulturze
Orientu weWłoszech i Europie ze względu
na prowadzone badania w dziedzinie sztuki orientalnej.
Muzeum zapewnia szeroki przegląd sztuki starożytnych
kultur azjatyckich. Galerie rozmieszczone są na trzech
poziomach budynku i zawierają dzieła sztuki z Azji
Południowej i Południowo-Wschodniej (subkontynent
indyjski i półwysep Indochiński). Jest to najważniejsza
włoska kolekcja chińskiej sztuki funeralnej obejmująca
okres od neolitu do okresu Tang (dziesiąty wiek naszej
ery), religijnej i świeckiej sztuki z Japonii, sztuki
z Himalajów (Tybet, Nepal i Bhutan) oraz mniejszej,
ale godnej uwagi kolekcji sztuki islamskiej.

MAO oferuje szereg imprez rodzinnych zaprojektowa‐
nych i organizowanych przez Dział Edukacyjny. Specjalne
wycieczki i warsztaty oferują rodzinom "niespotykane
i zabawne" doświadczenia muzealne. Rodzice mogą
również świętować urodziny dziecka w muzeum.
Propozycja muzeum obejmuje zajęcia edukacyjne oraz
przestrzeń, w której można zjeść różne potrawy.
Kluczową aktywnością jest gra w poszukiwanie skarbów:
uczestnicy mają za zadanie odszukać przedmioty ukryte
na terenie muzeum. Każdy etap pozwala na poznanie
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kilku znaczących dzieł MAO.

Muzeum Sztuki Orientu proponuje zajęcia dla letnich
półkolonii z wykorzystaniem tras zwiedzania oraz
warsztatów zaprojektowanych i prowadzonych przez
Dział Edukacji. Przykładowe trasy zwiedzania, po których
odbywają się zajęcia, to:

— eSPICEally

Podróż przez Subkontynent Indyjski, Azję Południowo-

Wschodnią i kraje islamskie Azji po zapachowym

i kolorowym śladzie pozostawionym przez przyprawy z

tych krajów. Podczas warsztatów każdy uczestnik

otrzymuje kartkę, klej i przyprawy, aby stworzyć swój

własny zapachowy projekt.

— Broń i samuraje – origami

Podczas odkrywania kolekcji poświęconej Japonii, trasa

zwiedzania rozciąga się od fascynacji japońską zbroją

samurajską i imponującymi drewnianymi posągami, aż po

wyrafinowane prace z papieru. Spotkanie kończy się

warsztatem origami.

— Gliniane kształty

Po spacerze w poszukiwaniu dzieł ceramicznych w galerii

poświęconej Chinom lub w galerii poświęconej islamskim

krajom Azji, uczestnicy mają szansę odkryć magię gliny

w laboratorium tworzenia kształtów.

— Twarze Azji

Zwiedzanie stałych kolekcji, podczas których uczestnicy

studiują twarze posągów, oraz oblicza na grafikach,

obrazach i ceramice. Kontemplacja sztuki figuratywnej

Orientu, od ludzkiej do boskiej za pośrednictwem dzieł

MAO, uwieńczona jest stworzeniem własnego portretu

w pracowni artystycznej, przy użyciu kolaży i technik

mieszanych.

Civico Museo d’Arte Orientale di
Trieste
www.museoarteorientaletrieste.it

Muzeum Sztuki DalekiegoWschodu w sercu Triestu,
bardzo blisko Piazza Unità d'Italia, mieści się w
patrycjuszowskim domu z połowy XVIII wieku, zwanym
palazzetto Leo, od nazwiska tytułowej rodziny z Triestu.
Ostatnia właścicielka, hrabina Margherita Nugent,
przekazała dom miastu Triest w 1954 roku. Od 2001 r.
W budynku znajdują się zbiory sztuki azjatyckiej Obywa‐
telskiego Muzeum Historii i Sztuki. W skład ten wchodzą
porcelanowe wazy, grafiki i obrazy, rzeźby, jedwabne
suknie, broń oraz instrumenty muzyczne, pochodzące
głównie z Chin i Japonii.

Muzeum organizuje wydarzenia kulturalne dla wszys‐
tkich odbiorców, a w szczególności dla dzieci. Wśród nich
znajduje się seria warsztatów związanych z tradycyjnymi
świętami w Chinach i Japonii, od Chińskiego Nowego
Roku po Japoński Dzień Dziecka. Inspiracją były mity,
legendy, zwyczaje tych odległych i fascynujących krajów,
a także dzieła sztuki znajdujące się w Muzeum.
To świetna zabawa, która pozwala poznać i docenić inne
kultury, a przy okazji uczy krytycznego podejścia
i spostrzegawczości. Przykładowe tematy poruszane
na warsztatach to:

— Chiny. Chiński Nowy Rok

Dlaczego w Chinach Sylwester nie jest obchodzony
1 stycznia? Jakie są zwyczaje związane z tym
świętem? Ekscytująca i kreatywna podróż z dzieci
do odległego świata.

— Chiny. Festiwal Latarni

Obchody Chińskiego Nowego Roku tradycyjnie
kończą się Festiwalem Lampionów. Dzieci poznają
ten szczególny zwyczaj i związane z nim legendy,
a następnie budują własne kolorowe magiczne
lampiony.
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— Japońskie Święto Wiosny

W Japonii początek wiosny jest świętem naro-
dowym. Zwyczajem jest podziwianie kwiatów,
zwłaszcza pięknych, rozkwitających wiśni. Dzieci
zaproszone są do szukania kwiatów i naturalnego
piękna w japońskich dziełach sztuki w Muzeum
i reinterpretowania ich na swój własny sposób.

— Japoński Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka muzeum oferuje możliwość
poznania bajek i japońskich tradycji związanych
z latawcami i innymi magicznymi przedmiotami za-
wieszonymi między niebem a ziemią. Inspirując się
dziełami sztuki w muzeum, dzieci mogą zbudować
i ozdobić swój wyjątkowy japoński latawiec.

— Chiny. Festiwal Smoczych Łodzi

Tradycyjne chińskie święto na początku lata. Festi-
wal Smoczych Łodzi, stanowi punkt wyjścia dla
zabawnych warsztatów poświęconych temu fant-
astycznemu zwierzęciu, bardzo popularnemu
w chińskiej ikonografii. Dzieci biorą udział w kreaty-
wnym warsztacie, który rozpoczyna się od
oglądania chińskich dzieł sztuki w Muzeum.

Inspiracje

Niderlandy

CinemAsia

www.cinemasia.nl/en

CinemAsia jest niezależną organizacją non-profit, której
głównym projektem jest festiwal filmowy CinemAsia.
Głównym celem tego wydarzenia jest zwiększenie
widoczności Azji w niderlandzkiej kulturze i mediach,
dzięki czemu wspiera rozwój zintegrowanego
społeczeństwa. Festiwal jest także okazją do wyrażania
i celebrowania azjatyckiej społeczności LGBTQ+,
zarówno w programie filmowym, jak i w programie
towarzyszącym.

Przykładowe działania:

Unia Azjatycka / Body Sessions – warsztat

Podczas CinemAsia Film Festival choreografka Jija Sohn
poprowadzi warsztat skupiający się na ruchu inspirow‐
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anym tekstem Pauline Oliveros o pogłębionym słuchaniu:
"Pogłębione słuchanie pochodzi z obserwacji własnego
słuchania lub słuchania własnego słuchania". Poprzez
serię ćwiczeń, uczestnicy skupiają się na otwartości i są
zachęcani do płynnej zmiany ról. Jak można odejść
od ustalonych ról i zatrzeć granice między, na przykład,
performerem a publicznością? Czy możemy zaangażować
się w aktywną postawę widza? Czy możemy być
jednocześnie performerami i publicznością?

Projekt realizowany jest we współpracy z The Asian Union.
www.facebook.com/theasianuniongransandberg

OUT&ABROAD: Panel o relacjach

Panel dyskusyjny poświęcony parom międzykulturowym
i różnych aspektach związku. Analizuje związki między
ludźmi z różnych kultur i pokoleń, przygląda się poglą‐
dom na temat wspólnego starzenia się, ale także temu,
jak ludzie rozmawiają o seksie i jakie są ich doświad‐
czenia z pierwszym partnerem z innej kultury. Panel
porównuje również problemy związków między-
i monokulturowych. Ważną częścią dyskusji są
uprzedzenia i błędne wyobrażenia, jakie ludzie często
mają na temat związków międzykulturowych.

We współpracy z: OUT&ABROAD. www.outandabroad.nl

Filipińskie LGBTQ+ w Europie - Rozmowa po filmie /
Lingua Franca

Forum nakreśla aktualną sytuację i politykę polityczną
wpływającą na społeczności trans w USA i na Filipinach.

Tropenmuseum
www.tropenmuseum.nl/en

Tropenmuseum to muzeum kultur świata, mieszczące się
w jednym z najbardziej imponujących budynków
muzealnych w Niderlandach. Każdy z eksponatów
opowiada ludzką historię i zaciekawia ogromną
różnorodnością kulturową, która wzbogaca świat.

Inspiracje

Muzeum opowiada zwiedzającym o uniwersalnych
tematach, takich jak żałoba, świętowanie, dekorowanie,
modlitwa czy walka. Od Afryki po Azję Zachodnią i Połud‐
niowo-Wschodnią, od Nowej Gwinei po Amerykę Łacińską
– w Tropenmuseum można odkryć, że poza zewnętrznymi
różnicami wszyscy jesteśmy tacy sami: ludzcy.

Przykładowe aktywności:

Storytime Momotaro |桃太郎 /ももたろ | Peach boy

Momotarō is a hero in Japanese folk tales. Using a
kamishibai, a form of Japanese street theatre and
storytelling, his stories are told to a varied audience,
mostlOpowiadanie Momotarō |桃太郎 /ももたろう |
Chłopiec z brzoskwinią

Momotarō to bohater japońskich opowieści ludowych.
Używając kamishibai, formy japońskiego teatru ulicznego
i opowiadania, jego historie są przedstawiane szerokiej
publiczności, głównie dzieciom i ich rodzicom.

Warsztaty rysowania mangi

Nauka rysowania mangi, japońskiego komiksu lub
powieści graficznej, na przykładzie dzieł twórców tego
medium: Katsushiki Hokusaia i Osamu Tezuki, który
stworzył współczesną mangę.

Spotkaj się i przywitaj z Yo-Kai

Spotkanie, przywitanie, przytulenie i zrobienie sobie
zdjęcia z yokai (mityczne stworzenia-potwory
występujące w japońskiej mitologii i tradycjach ludow‐
ych). Yokai na pierwszy rzut oka wydają się być zjaw‐
iskiem mało znanym, ale jako element wielu gier, są one
bardziej zakorzenione w japońskim społeczeństwie niż
mogłoby się wydawać.

Centrum Badań nad Kulturą Materialną

Centrum Badań nad Kulturą Materialną (RCMC) jest
flagowym instytutem badawczym w ramach Tropenmu‐
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seum (Amsterdam), MuseumVolkenkunde (Leda), Afrika
Museum (Berg en Dal) i Wereldmuseum (Rotterdam),
który stanowi centralny punkt badań nad kolekcjami
etnograficznymi w Niderlandach. Projekty i programy
badawcze RCMC poruszają wiele różnych tematów wokół
kolekcji: ich historyczne i współczesne znaczenie, naro‐
dowe i globalne historie, których są częścią, oraz
współczesne pytania społeczne dotyczące kwestii dziedz‐
ictwa, tożsamości kulturowej i przynależności, do których
te obiekty się odnoszą.

Przyszłość, w której nie ma miejsca na rasizm

Seria wykładów (on-line) na temat rasy, rasizmu i antyr‐
asizmu w muzeum. Ostatnie globalne protesty i akcje
antyrasistowskie postawiły pod znakiem zapytania
odpowiedzialność instytucji publicznych, nie tylko
w kwestii zajmowania się bieżącymi formami struktural‐
nego i systematycznego rasizmu, ale także roli, jaką mogą
one odegrać w walce z rasizmem. Podczas gdy skala
i intensywność obecnej mobilizacji antyrasistowskiej jest
bez wątpienia wyjątkowa, krytyka muzeów może stać się
częścią znacznie dłuższej historii krytyki instytucjonalnej.
Wykłady skierowane są do profesjonalistów i osób
z branży, ale pozostają otwarte dla szerokiej publiczności.

https://www.materialculture.nl/en/research/spaces-speculation/future-
where-racism-has-no-place

Niektóre z wykładów dostępne są w internecie: https://youtube.com/
playlist?list=PLfhYfaGHdO1lV6MKe2Q3cpeWee2heMpQc

IFFR i IDFA

IFFR

www.iffr.nl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rotterdamie (IFFR)
oferuje wysokiej jakości program fabularnych i doku‐
mentalnych filmów pełnometrażowych, filmów krótko‐
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metrażowych i sztuki nowych mediów. Festiwal skupia się
na najnowszych dziełach utalentowanych, debiutujących
filmowców z całego świata. W selekcji festiwalowej nie
brakuje retrospektyw i programów tematycznych. IFFR
aktywnie wspiera nowe i odważne talenty filmowe
poprzez rynek koprodukcji CineMart, Fundusz Huberta
Balsa, Rotterdam Lab i inne działania branżowe.

IDFA

www.idfa.nl

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
w Amsterdamie (IDFA) ma na celu przybliżenie widzom
filmów dokumentalnych, gdyż wierzy w ich wielką siłę.
Siłę kreatywnych filmów dokumentalnych, które pogłę‐
biają, odkrywają i inspirują. Dokumentów, które zbliżają
ludzi do siebie. Filmów dokumentalnych, które stoją
za zmianą, inspirując ludzi do działania. Tym samym
wpływa na zwiększenie produkcji i dystrybucji szerokiej
gamy filmów dokumentalnych, a także na zwiększenie
popytu na nie. W ten sposób IDFA przyczynia się do
poszerzania i ulepszania międzynarodowego klimatu
dokumentalnego, szczególnie poprzez promowanie
inkluzywności i dawanie głosu niedoreprezentowanym
twórcom filmowym.

Te dwa holenderskie festiwale filmowe nie koncentrują
się aż tak bardzo na Azji, ale często mają interesujące
programy poboczne obejmujące wykłady, lekcje i treści
edukacyjne związane z filmem azjatyckim. Kilka
przykładów:

— IFFR x De Balie: Wykład o wolności Kim Kyungmook:

https://www.youtube.com/watch?v=u_IM0XDoQPc

— Masterclass Jia Zhangke:

https://www.youtube.com/watch?v=J24WHRn9HEc

— Masterclass: Bong Joon Ho:

https://www.youtube.com/watch?v=vTEhmClq4DE

— Docschool Online: Bezpłatny i nieograniczony dostęp do

filmów i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i ich

uczniów. Różne tematy w filmach z całego świata, takie

jak prawa kobiet, imigracja i uchodźcy.

https://www.idfa.nl/en/info/docschool-online
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Finlandia
Chiński Nowy Rok w Helsinkach
www.kiinalainenuusivuosi.fi/en

Od 2007 roku miasta Helsinki i Pekin współpracują przy
organizacji obchodów Chińskiego Nowego Roku
w Helsinkach. Program wydarzenia obejmuje występy
zarówno gości z Chin, jak i lokalnych grup i składa się
na niego tradycyjny Taniec Lwa, występy śpiewaków,
pokazy akrobatyki czy sztuki walki. Burmistrz Helsinek i
ambasador ChRL w Finlandii wygłaszają przemówienia,
a publiczność ma okazję skosztować chińskiego jedzenia
oferowanego przez sprzedawców na ulicznych
straganach. Uczestnicy wydarzenia w Helsinkach mają
kontakt z Pekinem, oglądając noworoczny program CCTV
na telebimach. O północy czasu chińskiego, czyli
o godzinie 18.00 czasu helsińskiego, następuje odliczanie
do Nowego Roku. Wieczór kończy się pokazem sztucz‐
nych ogni. Impreza jest jednym z najbardziej popular‐
nych wydarzeń familijnych w Finlandii.

Hanami
W Roihuvuori, dzielnicy Helsinek, znajduje się duży park
drzew wiśniowych zasadzonych przez japońskie firmy.
Co roku w maju, w niedzielne popołudnie, odbywa się
tam impreza Hanami, organizowana przez Stowar‐
zyszenie Sąsiedzkie Roihuvuori, która wspierana jest
przez Ambasadę Japonii w Finlandii. Na program wydar‐
zenia składają się działania przygotowane przez liczne
stowarzyszenia związane z Japonią, grupy hobbystyczne,
stoiska z rękodziełem i kulinariami. W parku gromadzą

się tłumy piknikowiczów, którzy podziwiają koncert przy‐
gotowany przez lokalną japońską szkołę japońskiej,
oglądają pokazy sztuk walki, tańca para para oraz butoh.
Chętni biorą udział w konkursie na najlepszy kostium
(cosplay). Impreza jest również popularna wśród właś‐
cicieli japońskich psów rasowych (shiba i akita), którzy
zabierają swoje psy na piknik.

Lokalne muzea

Fińskie i helsińskie muzea często organizują wystawy
sztuki azjatyckiej. W ostatnim czasie odbyła się m.in.
wystawa ukiyo-e (malarstwo i drzeworyt japoński)
w Ateneum, wystawa prac AiWeiweia w HAM -
Helsińskim Miejskim Muzeum Sztuki, a także instalacja
autorstwa Chiharu Shioty w Muzeum Sztuki Współczes‐
nej w Espoo (EMMA). Muzea często organizują warsztaty
i wykłady związane z wystawami. Wszystkie instytucje
oferują również specjalne oprowadzania grupowe
i warsztaty dla szkół.

World Village Festival
www.maailmakylassa.fi/en/in-english

To coroczne wydarzenie odbywające się w majowy week‐
end przyciąga fińskie organizacje pozarządowe, organiza‐
cje pomocy rozwojowej, polityczne organizacje
młodzieżowe i różne grupy solidarnościowe, które organ‐
izują imponującą liczbę aktywności. Program imprezy
obejmuje prelekcje, występy muzyczne, warsztaty, zajęcia
dla dzieci, pokazy filmów i różne debaty, których
publiczność może wysłuchać i wziąć w nich udział.
Impreza skupia się na tematyce krajów rozwijających się
oraz aktualnych kwestiach, takich jak zmiany
klimatyczne, wolność polityczna, migracja, rozwiązy‐
wanie konfliktów, mniejszości, kobiety, dzieci czy
mniejszości etniczne. Wydarzenie to sprowadza do
Finlandii mówców, działaczy politycznych i wykonawców
muzycznych z Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego
Wschodu i Azji. Na stoiskach z jedzeniem można
skosztować potraw z wywodzących się tych obszarów.
Impreza jest organizowana przez FINGO - Finnish Devel‐
opment NGOs.
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Rozumienie współczesnego świata
poprzez kino azjatyckie
Marcin Krasnowolski
Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

Proponowane filmy:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japonia)

— Kłamstewko (Lulu Wang, 20219, Chiny / USA)

Największym problemem w popularyzacji kina
azjatyckiego (i szerzej - kultury krajów azjatyckich) jest
to, że dla większości widzów filmy z tego regionu wydają
się egzotyczne i oderwane od ich codziennej rzeczywis‐
tości. Działania edukacyjne towarzyszące pokazom
filmowym powinny nie tylko przybliżać daną kulturę, ale

Zestaw pomysłów na wydarzenia i zajęcia wokół
wybranych filmów.

Inspiracje

Krótkie scenariusze lekcji lub
spotkań na temat filmów azjatyckich
dla dorosłych widzów
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także uświadamiać widzom, że wszyscy funkcjonujemy
w globalnym środowisku, a nasze kultury przenikają się
od dziesięcioleci. Bez Azji nie byłoby dzisiejszego świata,
a tego świata nie da się w pełni zrozumieć bez zrozumi‐
enia Azji.

Działania związane z pokazem japońskiego filmu
"Tampopo" Juzo Itamiego z roku 1985.

"Tampopo" to film rozpoznawalny i bardzo lubiany przez
widzów interesujących się kinem japońskim, ale wciąż
czekający na odkrycie przez masowego widza. Można
wokół niego zorganizować szereg wartościowych wydar‐
zeń, pokazujących jak przenikają się światowe kultury
na gruncie sztuki filmowej i... kulinarnej.

To pierwsze ujawnia się już w sposobie, w jaki reklamow‐
ane było od początku "Tampopo". Film nazwany został
bowiem (dość żartobliwie i przewrotnie) pierwszym
ramen westernem, w nawiązaniu do klasycznego gatunku
hollywoodzkiego, ale także do spaghetti westernu czyli
do efektownej i skutecznej dekonstrukcji gatunku we
Włoszech w latach 60.

Jeden z przełomowych spaghetti westernów, który
utorował drogę do wielkich karier: reżyserskiej (Sergio
Leone) i aktorskiej (Clint Eastwood) to "Za garść dolarów"
z 1964 r. Ciekawe jest to, że film ten jest prawie dosłowną
kalką innego filmu. Nie westernu jednak, a... filmu
samurajskiego – "Straży przybocznej" Akiry Kurosawy.
Towarzyszący pokazowi "Tampopo" wykład ekspercki,
tłumaczący jak od dziesiątek lat przenika się historia west‐
ernu i kina samurajskiego pokaże jak ścisłe i fascynujące są
inspiracje twórców z różnych stron świata.

Wykład o przenikaniu się inspiracji kulinarnych można
połączyć z przygotowaniem i degustacją ramenu, bowiem
potrawa ta dostępna jest już prawie na całym świecie.
W jej pochodzeniu znowu kryje się niespodzianka –
to znane japońskie danie nie jest bowiem japońskie, a...
chińskie – przez Japończyków zapożyczone i udoskon‐
alone. To kolejna warstwa znaczeniowa filmu Itamiego –
czy nadal powinniśmy traktować ramen western jako
dzieło japońskie?

Proponujemy też, aby pokaz filmu "Kłamstewko"
("The Farewell") z 2019 r. w reżyserii LuluWang, stał się
punktem wyjścia do dyskusji o wartości migracji. Film
jest historią młodej Chinki, mieszkającej w Stanach Zjed‐
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noczonych (i próbującej przebić się zawodowo), która
wraca po latach do ojczyzny w związku z poważną
chorobą jej ukochanej babci. Powrót sprawia, że zdaje
sobie sprawę z tego, że nie czuje się w domu ani w Chin‐
ach, ani w USA.

W obecnych czasach imigranci nie mają łatwo, stając się
celami populistycznych ataków, które często trafiają
na podatny grunt. Oni sami muszą się dodatkowo zmagać
z samotnością oraz z barierami kulturowymi
i komunikacyjnymi, które na nich czekają w nowej
ojczyźnie. Jednocześnie procesy migracyjne są szansą
na lepsze życie dla ludzi, którzy na taki krok się decydują.
Ich praca to także duży wkład w gospodarkę kraju,
w którym zdecydują się zamieszkać.

Moderowana przez eksperta ds. migracji dyskusja
powinna uświadomić, że procesy takie zachodzą
od zawsze i w przeważającej większości mają pozytywne
skutki. Wiele narodów, które teraz sprzeciwiają się napły‐
wowi obcokrajowców, w swojej historii same miały
epizody, które zmuszały je do masowych wyjazdów.

Przykład: w Polsce tzw. relokacja imigrantów proponow‐
ana przez UE spotkała się z bardzo negatywną reakcją
Polaków, na hasłach sprzeciwiającym się tym mechaniz‐
mom do władzy wyniesiona została skrajnie popu‐
listyczna władza. Polacy jakby zapomnieli, że nie tak
dawno, po przystąpieniu do UE i otwarciu się rynków
pracy krajów Europy Zachodniej, sami ustawili się w kole‐
jce do autobusów i samolotów zmierzających na Zachód.

Jedzenie łączy oraz niweluje różnice
między kulturami
Nancy Fornoville
CAMERA JAPAN Festival

Proponowane filmy:

— Każdy dzień to dobry dzień

(Tatsushi Omori, 2018, Japonia)

— Hana's miso soup

(Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta, 2014, Japonia)
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— Fortunna Pomyłka (Kei Chikaura, 2018, Japonia)

W spotkaniu różnych kultur, jedzenie bardzo często
działa jako czynnik spajający. Filozofowie, tacy jak Alain
de Botton, zwrócili uwagę, że wraz z malejącym
znaczeniem religii w społeczeństwie zachodnim
tracimy część tkanki naszych społeczności. Sposobem
na wzmocnienie tych więzi jest organizowanie wspól‐
nych posiłków.

Najbardziej sprawdzonym pomysłem jest organizow‐
anie wydarzeń międzykulturowych skupiających się
na jednym kraju, podczas których ludzie spotykają się,
by zjeść posiłek, a następnie obejrzeć film i wziąć
udział w rozmowie. Do organizacji takiego wydarzenia
najlepiej jest zaprosić osoby pochodzenia japońskiego,
które znają się na tamtejszej kuchni i jedzeniowych
kontekstach. Pojęcie pożywienia i wspólnego spoży‐
wania posiłków jest ważne w społeczeństwie
azjatyckim. Istnieje wiele różnych filmów, w których
jedzenie i napoje odgrywają rolę, mniej lub bardziej
centralną. Nacisk można położyć na samo jedzenie, ale
także na bardziej społeczne tematy Japonii, przed‐
stawione w filmach takich jak np. Każdy dzień to dobry
dzień (Tatsushi Omori, 2018, Japonia)

Film skupia się na ceremonii parzenia herbaty, ale
także opowiada o radzeniu sobie z życiowymi prze‐
ciwnościami. To może być dobry temat do szerszej
rozmowy.

Hana's miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,
2014, Japonia) to z kolei film opowiadający o matce,
u której zdiagnozowano raka piersi i o tym, jak przygo‐
towuje swoją córkę na najgorsze. Pokaz może być
pretekstem do dyskusji o tym, jak różne kultury radzą
sobie z chorobą i stratą.

Film Fortunna pomyłka (Kei Chikaura, 2018, Japonia),
opowiada o nielegalnej przeprowadzce obywatela Chin
do Japonii, aby poprawić swoje życie i zyskać możli‐
wości. Przy okazji pokazu warto zorganizować dyskusję
na temat imigrantów i powodów, dla których pode‐
jmują pewne decyzje.
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Inne przykłady filmów, w których pojawia się jedzenie:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japonia)

— Smak Pho (Mariko Bobrik, 2019, Polska)

— Siedmiu samurajów (Akira Kurosawa, 1954, Japonia)

— Jedz i pij, mężczyzno i kobieto (Ang Lee, 1994, Tajwan)

— Ramen. Smak wspomnień (Eric Khoo, 2018, Singapur)

— - Smak curry (Ritesh Batra, 2013, Indie)

— Pan Long (SABU, 2017, Japonia)

— Wędrowny kucharz

(Park Hye-reong, 2019, Korea Południowa)

— Kwiat wiśni i czerwona fasola

(Naomi Kawase, 2015, Japonia)

Jedzenie i otoczenie, tradycja i
świątynie w filmie japońskim
Eija Niskanen
Helsinki Cine Aasia

Proponowane filmy:

— Rikyu, (Hiroshi Teshigahara, 1989, Japonia)

— Śmierć mistrza herbaty, (Kei Kumai, 1989, Japonia)

Oba wymienione powyżej filmy opowiadają o mnichu
Rikyu, który sprowadził ceremonię parzenia herbaty
z Chin do Japonii. Projekcjom towarzyszyć mogą imprezy
kulinarne i herbaciane, związane z tradycją buddyjską.

W Finlandii ostatnimi czasy ukazała się książka pod
tytułem OKAZU, której autorami są Marjo Seki i Heikki
Valkama. Książka wprowadza w zasady shōjin ryōri,
japońskiego jedzenia świątynnego, i podaje przepisy
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na przygotowanie tych prostych, wegetariańskich
potraw, z wykorzystaniem lokalnych składników,
z których część można zebrać w naturze. Marjo Seki
była właścicielką japońskiej restauracji w Tampere,
a wcześniej przez 20 lat mieszkała w Japonii. Heikki
Valkama, reporter fińskiej stacji radiowo-telewizyjnej
YLE, mówi płynnie po japońsku i relacjonował
m.in. olimpiadę w Tokio. Po premierze książki, która
odbyła się na targach Helsinki Book Messe, towar‐
zyszyły pokazy przygotowywania przykładowych
potraw. Podobne wydarzenia można zorganizować
w związku z projekcją japońskiego filmu, który
opowiada o japońskiej kuchni lub japońskiej tradycji,
zwłaszcza związanej z religią. Warsztaty wpisują się
również w popularność diety wegańskiej i tematyki
ekologicznej. Poszerzają też wyobrażenia widzów
i uczestników o różnorodności kuchni japońskiej,
uświadamiając, że sushi nie jest jedyną japońską
potrawą. Rozmowa z autorami książki podczas
spotkania towarzyszącemu filmowi byłaby z pewnością
dużą atrakcją dla widzów.

Podobnie można by poprosić lokalne grupy zajmujące
się ceremoniami herbacianymi o przeprowadzenie
warsztatów parzenia i degustacji herbaty dla widzów
filmu.

Pomiędzy hołdem a plagiatem
Marco Villotta
Udine Far East Film Festival

Proponowane zestawy filmów:

— Bambi (David Hand, 1942), Kimba The White Lion

(Gekijōban Janguru Taitei, Hayashi Shigeyuki, 1965),

Król Lew (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994),

— Metropolis (Fritz Lang, 1927), Metropolis (Metoroporisu,

Rin Tarō, 2001),

— Astro Boy (Tetsuwan Atomu, Osamu Tezuka, 1963),

Astro Boy (David Bowers, 2009),
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— Paprika (Papurika, Satoshi Kon, 2006), Incepcja (Chris-

topher Nolan, 2010)

— Ghost in the Shell (Ghost in the Shell Kōkaku kidōtai,

Mamoru Oshii, 1995), Ghost in the Shell

(Rupert Sanders, 2017),

— Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999),

Animatrix (Andy Jones, Mahiro Maeda, Shinichirō

Watanabe, Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Kōji

Morimoto, Peter Chung, 2003),

— Laputa. Podniebny zamek (Tenkū no shiro Rapyuta,

Hayao Miyazaki, 1986), Avatar (James Cameron, 2009),

— Heidi (Arupusu no shōjo Haiji, Isao Takahata, 1974),

Heidi (Alan Gsponer, 2015),

— Rémi (Ienakiko, Osamu Dezaki, 1978), Przygody małego

Remiego (Antoine Blossier, 2018),

— Ania z Zielonego Wzgórza (Akage no Anne, Isao Takahata,

1979), Ania nie Anna (twórca Moira Walley-Beckett, 2017)

Z lingwistycznego i technologicznego punktu widzenia,
kino ewoluowało dzięki wzajemnym twórczym inspirac‐
jom. Początkowo chodziło o czerpanie z różnych dziedzin
sztuki (literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru),
następnie o konfrontację z różnymi tradycjami,
kulturami, językami i estetykami. Kiedy doszło
do spotkania kinaWschodu i Zachodu, nastąpiło obus‐
tronne oddziaływanie. Pojawiły się zapożyczenia, cytaty,
inspiracje i wzajemne hołdy. Tym, czego jednak przez
długi czas brakowało zwłaszcza w kinie animowanym lub
w popularnym kinie fabularnym inspirowanym animacją,
było podkreślenie reguły obopólnej korzyści. Zachodni
scenarzyści, reżyserzy i producenci często uznawali
tę kwestię za konieczną, bez której nie byli w stanie się
obejść. Z drugiej jednak strony, czerpanie inspiracji
z filmów do granic niemalże plagiatu prawie nigdy nie
było postrzegane jako zachowanie niewłaściwe czy jako
przejaw hipokryzji.

Spotkanie zorganizowane na powyższy temat można
zaplanować na około 2 godziny, ale warto rozszerzyć
je o kolejne studia przypadków lub pogłębić
poszczególne aspekty.
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Na początek warto zrobić wprowadzenie do narodzin
i rozwoju kina animowanego na Zachodzie i Wschodzie,
używając do tego kilku audiowizualnych przykładów
zaczerpniętych od pionierów animacji japońskiej
(Shimokawa, Kitayama, Kōuchi, Ofuji) i zachodniej
(Cohl, McCay, Fleischer).

Następnie można skupić się na dwóch osobowościach,
które zdefiniowały popularność animacji naWschodzie
i Zachodzie, czyli Osamu Tezuce i Walcie Disneyu.
Pokaz przykładowych fragmentów dzieł mistrzów
uatrakcyjni przebieg spotkania, a także pozwoli
na określenie stylu i zauważenie powtarzających się
tematów.W przypadkuWalta Disneya, przykłady mogą
pochodzić z “Głupich symfonii” oraz z filmów pełno‐
metrażowych, które definiują kanon tzw. disneyowskiej
klasyki. W przypadku Tezuki będą to fragmenty jego
filmów krótkometrażowych, seriali telewizyjnych Atom
Boy i Princess Saphir oraz filmów pełnometrażowych
wyprodukowanych przez Mushi Production, której
Tezuka był założycielem.

Następnie można przejść do analizy konfliktowej relacji
między Osamu Tezuką aWaltem Disneyem. Tezuka,
wielbiciel filmu Bambi, postanowił uhonorować dzieło
Disneya, rysując swoje postaci z dużymi, ruchomymi
i wyrazistymi oczami. Hołd ten zostanie po latach spła‐
cony poprzez wznowienie w Królu Lwie niektórych scen
i ważnych artykulacji narracyjnych zaczerpniętych
z Białego Lwa Kimby. Odbędzie się to jednak bez słowa
uznania dla dzieła Tezuki. Wypowiedzi osób, które
pracowały przy filmie Disneya (animator Tom Sito;
storyboardzista Mark Kausler; reżyserzy Roger Allers,
Rob Minkoff i Roy Disney) wskazują na przypadkowy
zbieg okoliczności i brak intencjonalności. W prze‐
ciwieństwie do swoich amerykańskich kolegów, Tezuka,
rysując mangę Metropolis (na podstawie której Rin Tarō
nakręci film fabularny o tym samym tytule), nie będzie
miał trudności z oddaniem hołdu Fritzowi Langowi.

Można też odwołać się do nowszego i równie
sprzecznego porównania: Disneya i Studia Ghibli.
Disney od drugiej połowy lat 90. dystrybuuje filmy
Miyazakiego i Takahaty w Stanach Zjednoczonych
i Europie.

Dlaczego zachodni twórcy tak długo nie potrafili
przyznać, że naWschodzie znajdują źródła inspiracji?
Przez wiele dekad dystrybucja prowadzona była
w sposób chaotyczny: Japońska animacja arthouse'owa
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trafiała jedynie na festiwale, zaś animacja popularna
i serialowa (choć o niebanalnej jakości narracyjnej)
przeznaczona była niemal wyłącznie dla telewizyjnej
widowni dziecięcej i młodzieżowej. Obecność festiwali
poświęconych kinu azjatyckiemu, rozprzestrzenienie się
filmów Studia Ghibli za granicą, powstawanie platform
streamingowych, narodziny butikowych firm dystry‐
bucyjnych oraz łatwość, z jaką można dziś kupić płyty
DVD i Blu-Ray w każdym zakątku świata, sprawiły,
że trudniej uznać pomysły zaczerpnięte z twórczości
innych autorów za absolutnie oryginalne. Inny dostęp do
źródeł pierwotnych można było zaobserwować na
przykład po premierze filmu Matrix. Kilka lat później
siostryWachowskie wyprodukowały Animatrix, antologię
filmów krótkometrażowych, która miała być swoistym
zadośćuczynieniem za liczne, nieokreślone (ale wielok‐
rotnie wskazywane w sieci przez widzów) zapożyczenia
z japońskich filmów animowanych, a w szczególności
z "Ghost in the Shell".

Na przykładach z zebranych tytułów wymienionych w
filmografii można pokazać, jak japońskie kino animow‐
ane wpłynęło na kino zachodnie i vice versa. Przykłady
te podkreślają również, że pomimo zaprzeczeń, japońscy
autorzy stworzyli animowane wersje klasyki zachodniej
literatury dziecięcej, równie dobre jak wersje klasycznych
bajek Disneya. Jest to proces, który zarówno celebruje,
jak i na nowo rozwija wieloletnią tradycję: japońskie rein‐
terpretacje zachodnich klasyków, takich jak Heidi, Rémi
czy Ania z ZielonegoWzgórza, były tak silne ikonicznie,
że wywarły wpływ na późniejsze wersje filmów fabular‐
nych kręconych w Europie czy Stanach Zjednoczonych.
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Zakończenie

Powyższy raport jest zbiorem inspiracji i dobrych praktyk
zebranych przez organizatorów festiwali Five Flavours
Film Festival, Udine Far East Film Festival, CAMERA
JAPAN Festival, and Helsinki Cine Aasia w ciągu trzech lat
pracy nad projektem Asia Cinema Education. W trakcie
realizacji projektu, partnerzy dzielili się własnymi prak‐
tykami edukacyjnymi, a także wskazywali na wartościowe
inicjatywy prowadzone lokalnie. Najciekawsze z nich
zostały przedstawione w niniejszej publikacji,
z nadzieją, że pomogą w stworzeniu kolejnych wydarzeń
edukacyjnych wokół pokazów filmowych na mniejszą
i większą skalę.

Poza stworzeniem kompilacji dobrych praktyk edukacyj‐
nych, rezultatami projektu było stworzenie strony inter‐
netowej Asian Cinema Education, na której znalazł się
cykl wykładów na temat kinematografii azjatyckich oraz
webinarowy kurs dziennikarstwa i krytyki filmowej.
Ponadto w ramach działania zrealizowano
długoterminowe staże, szkolenia i warsztaty podnoszące
kompetencje organizacji biorących udział w projekcie
oraz ich słuchaczy, w tym cykl warsztatów i organizacja
pobytu wWarszawie 12 członków Międzynarodowego
People’s Jury Festiwalu Pięć Smaków w roku 2021.
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