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Opis:  
Głównym celem projektu Przegląd filmowy Kino na Granicy 2010-2012 jest poznanie 

kultury naszych południowych sąsiadów i promocja kultury polskiej w Czechach. 

Działania obejmują również aspekt edukacyjny (głównymi odbiorcami jest młodzież), 

naukowo-publicystyczny (prelekcje, spotkania, dyskusje, wykłady) oraz ludyczny 

(wspólna zabawa na koncertach). Przełamywanie  uprzedzeń i stereotypów dzielących  

Polaków i Czechów przyczyni się do budowania nowego, pozytywnego wzajemnego 

wizerunku.  
12. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbył się w dniach 28. 04 – 3.05. 2010. Projekcje  

miały miejsce w Teatrze im. A. Mickiewicza, w kinie Piast w Cieszynie oraz kinie Central              

w Czeskim Cieszynie, a koncerty w klubie festiwalowym (namiot) na Wzgórzu Zamkowym. 

Pokazano 100 filmów należących do klasyki jak  i nowości. Były też koncerty (5), występy dj-

ów (5), wystawy plastyczne (5), spotkania z reżyserami (20), spotkanie producentów                        

i dystrybutorów, przedszkole filmowe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się po raz drugi 

zorganizowane projekcje transgraniczne przez rzekę Olzę (publiczność i projektor po stronie 

czeskiej, ekran po stronie polskiej). Filmy 12. przeglądu Filmowego Kino na Granicy układały 

się w następujące cykle: Retrospektywa: Martin Šulík, Retrospektywy: Literatura i film: Josef 

Škvorecký i Kornel Filipowicz , Retrospektywa na 50. urodziny: Adam Sikora, 

Środkowoeuropejskie kino gatunkowe: filmy grozy, Nowe filmy czeskie, polskie i słowackie, 

Węgierska Wiosna Filmowa. Imprezami towarzyszącymi były wystawy: Martin Šulík 

Čarbanice, Świat według Adolfa Borna, Svätopluk Mikyta Diffenbachia, Elena Leszczyńska W 

stronę tamtej strony, Adam Sikora Schwarzberg  oraz Piotra Chlipalskiego i Michała Mrozka 

Uliczne Atelier. Koncerty dali:  MidiLidi, Noisecut,  Mikołaj Trzaska i  Ken Vandermark,  

L.U.C ,WWW. Po raz drugi odbyło się prestiżowe spotkanie producentów i dystrybutorów. 

Innowacją w projekcie było Przedszkole Filmowe pomyślane jako gest w stronę wiernych 

widzów Kina na Granicy, których sytuacja życiowa uległa zmianie, a którzy chcą swoim 

dzieciom od najwcześniejszych lat przybliżać wartości kulturalne sąsiadów. Dzięki temu Kino 

na Granicy ma szansę przyciągnąć więcej widzów z Republiki Czeskiej, z Polski i Słowacji, a 

w pewnym sensie również wychować sobie kolejne pokolenie widzów. Przedszkole Filmowe 

miało na celu zorganizowanie projekcji filmowych oraz zajęć dla dzieci, zarówno w języku 

czeskim, jak i polskim. Dzięki temu wzmacniały się także relacje transgraniczne i świadomość 

kulturowa, i to już od wczesnych lat, co ma dalekosiężny wpływ na tworzenie pozytywnego 

obrazu naszych krajów w najmłodszym pokoleniu. W latach 2011-2012 organizatorzy planują 

kontynuować linię programową imprezy. Innowacjami na lata 2011 i 2012 będą Kręcenie na 

Granicy skierowane  do studentów szkół filmowych z Polski i Czech oraz warsztaty 

tłumaczeniowe list dialogowych filmów. Mają również ambicje wprowadzić system promocji 

polskiego kina w Czechach. O ile czeskie kino jest w Polsce nie tylko lubiane, ale przede 

wszystkim dobrze znane (wiele premier w kinach, edycje DVD), to polskie w Czechach wciąż 

jest mało znane i popularne. Wiele czeskich filmów swoja drogę na polskie ekrany 
rozpoczynało właśnie na Kinie na Granicy, teraz należy odwrócić ten proces. To może się udać 

tylko dzięki Kinu na Granicy, jedynej naprawdę międzynarodowej imprezie filmowej. 

 


