WPROWADZENIE

Jeszcze pod koniec ostatniej dekady XX wieku kino zdawa o si! by"
medium schy kowym i coraz bardziej trac#cym na znaczeniu z uwagi na
rozwój – jak przypuszczano – marginalizuj#cych je nowych cyfrowych form
medialnych. Tymczasem obserwowana na pocz#tku nast!pnego stulecia
post!puj#ca symbioza kina i nowych mediów oraz ekonomiczna ekspansja
przemys u audiowizualnego sprawiaj#, i$ zdaje si!, $e mo$emy obecnie
mówi" o renesansie znaczenia kina w kulturze wspó czesnej. Pozostaje jednak pytanie: jak kino to bada" w jego gruntownie przeobra$onej sytuacji
kulturowej, spo ecznej i ekonomicznej?
Filmoznawstwo tradycyjnie koncentrowa o sw# uwag! na analizie filmu
jako tekstu (regu y narracyjne i gatunkowe, autorzy) oraz na rozmaitych,
czerpanych z innych dyscyplin humanistyki, metodach interpretacji tego
tekstu (strukturalizm, poststrukturalizm, psychoanaliza, neomarksistowska
krytyka ideologii, feminizm). W redakcyjnych zamierzeniach numer, który
oddajemy w a%nie w r!ce Czytelników, mia prezentowa" nowe, konkurencyjne wzgl!dem tradycyjnych, podej%cia stosowane przez polskich badaczy,
przede wszystkim kwestionuj#ce oderwanie tekstu filmowego od z o$onych kontekstów, w jakich wspó cze%nie funkcjonuje film. Do wspó pracy
zaproszeni zostali wi!c nie tylko filmoznawcy, lecz tak$e kulturoznawcy,
medioznawcy i antropologowie.
Obraz, jaki wy ania si! z zebranych tekstów, jest jednak o tyle interesuj#cy, $e przekonuje o $ywotno%ci zarówno uj!" raczej tradycyjnych, które
„trzymaj# si! mocno”, jak i tych, które sytuowa y si! dot#d na marginesach
refleksji filmoznawczej. Prezentujemy wi!c Czytelnikowi tom bardzo ró$norodny, tak jak ró$norodne s# wspó czesne badania nad filmem.
Konrad Klejsa analizuje dwie filmowe reprezentacje antynazistowskiego
ruchu Bia ej Ró$y, #cz#ce analiz! filmoznawcz# z refleksj# nad kulturowymi, politycznymi, dystrybucyjnymi i odbiorczymi kontekstami obu tytuów. Magdalena Bartczak spogl#da na kino w optyce teorii postkolonialnej,
aplikuj#c j# do rzeczywisto%ci kinematografii krajów Europy &rodkowo-
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Wschodniej. Iwona Morozow bada mo$liwo%ci twórczego dialogu antropologii i filmoznawstwa, którego najciekawsze formy, jak si! zdaje, s# dopiero
przed nami. Rafa Koschany szkicuje dla odmiany innego rodzaju „terytorium graniczne” – mi!dzy poezj# a filmem, przytaczaj#c szereg przyk adów
inspirowania si! tej pierwszej znacznie m odsz# muz# i wydobywaj#c stosunkowo s abo dot#d znany aspekt zwi#zków literatury i filmu. Micha
Piepiórka %ledzi „prawdziwo%ciowy” status relacji dokumentalnych, si!gaj#c przy tym mi!dzy innymi do bada' nad recepcj# przekazów audiowizualnych. Tomasz (aglewski przedstawia studium funkcjonowania filmu
TRON w rozmaitych obiegach dystrybucyjnych i odbiorczych, który powinien w takim samym stopniu zainteresowa" Czytelnika koncentruj#cego
uwag! na zagadnieniach mediów nazywanych niegdy% „nowymi”, w jakim
artyku Magdaleny Kami'skiej ma przyprawi" o szybsze bicie serca koneserów filmowych osobliwo%ci. Wreszcie Maciej Kijko prezentuje na po y eseistyczne, na po y medytacyjne uj!cie problematyki kina i pami!ci, a Stanis aw Kandulski penetruje inny obszar przygraniczny, tym razem kina i historii na przyk adzie Dantona Andrzeja Wajdy. Tom zamyka artyku zach!caj#cy do ponownego przyjrzenia si! kinematografii PRL-u i jej z o$onym
relacjom z pa'stwowym mecenatem.
Marcin Adamczak

