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Szanowni Państwo,
Kino narodziło się w fabryce. “Fabryczny” jest pierwszy film – dwuminutowe “Wyjście 
robotnic z fabryki w Lyonie” autorstwa braci Lumière. Od czasu pierwszego w 
historii seansu motyw fabryki wielokrotnie inspirował twórców filmowych. Termin 
“kino industrialne” nie występuje jako osobny gatunek filmowy, jednak możemy 
wskazać wiele filmów, które wpisują się w nurt kultury industrialnej. Są to dzieła 
dokumentalne i fabularne, biorące za miejsce akcji przestrzenie fabryk, doków, 
dzielnic robotniczych oraz czerpiące estetycznie i tematycznie z takich pojęć-idei jak: 
postęp, industrializacja, mechanizacja, przemysł, praca etc.

Wspólnie z Państwem chcemy te filmy zaprezentować szerszej publiczności.

Pragniemy także, aby stały się one inspiracją dla planowanych paneli dyskusyjnych 
dotyczących takich tematów, jak: wyznaczniki kina industrialnego, wykorzystanie 
przestrzeni pofabrycznych w metropoliach czy etyczna konsumpcja  
oraz sprawiedliwy handel.

Realizowany przez nas 1 Przegląd Filmów Industrialnych będzie pierwszym  
w Polsce wydarzeniem inspirowanym w całości kinem industrialnym. Naszym 
celem jest “odkrycie” tego nurtu w twórczości filmowej i jego promocja. Pragniemy, 
aby FABRYKINO! na trwałe wpisało się w kalendarz warszawskich wydarzeń 
kulturalnych i w kolejnych latach stanowiło ciekawe uzupełnienie oferty festiwalowej 
stolicy. Wybraliśmy nieliczne grono instytucji, które zaprosiliśmy do współtworzenia 
wydarzenia od samego jego początku.



Propozycje pakietów sponsorskich
W zamian za wsparcie naszych działań proponujemy Państwu wybór jednego z 
dwóch atrakcyjnych pakietów sponsorskich:

SPONSOR GŁÓWNY FABRYKINA! 
(wsparcie minimalne 2 500 zł)

 umieszczenie filmowego logo sponsora przed każdym seansem filmowym, 

  umieszczenie banera reklamowego sponsora na terenie KINO. LAB (Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski);

 umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych (ulotki i plakaty); 

  umieszczenie logotypu sponsora na oficjalnej stronie Przeglądu (fabrykino.
wordpress.com) i na profilu w serwisie społecznościowym Facebook;

  informowanie o otrzymanym od Państwa wsparciu sponsorskim we wszelkich 
komunikatach prasowych, 

  umieszczenie logo sponsora na wyprodukowanych gadżetach (koszulki, torby). 

SPONSOR FABRYKINA! 
(wsparcie minimalne 800 zł)

 umieszczenie filmowego logo sponsora przed 4 wybranymi seansami filmowymi;

 umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych (ulotki i plakaty);

  umieszczenie logotypu sponsora na oficjalnej stronie Przeglądu (fabrykino.
wordpress.com) i na profilu w serwisie społecznościowym Facebook;

  informowanie o otrzymanym od Państwa wsparciu sponsorskim we wszelkich  
w komunikatach prasowych;

  umieszczenie logo sponsora na wyprodukowanych gadżetach (koszulki, torby). 





O projekcie
1. Przegląd Filmów Industrialnych FABRYKINO! odbędzie się w terminie 26 - 29 
listopada 2010 r. w KINO.LAB (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski  
w Warszawie). 

Program*

26.11.2010 (piątek)
BYŁY FABRYKI – blok filmowy prezentujący powojenne kroniki oraz  
filmy fabularne dotyczące pracy w fabrykach:

Wyjście robotników z fabryki, reż. Louis Lumière, Auguste Lumière; Francja 1985
Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas, reż. Krzysztof Kieślowski; Polska 1972
Żerań, fabryka jutra, reż. Witold Lesiewicz; Polska 1951
Fabryka jutra, reż. Janusz Star, Polska 1967

KINO INDUSTRIALNE – panel dotyczący specyfiki i wyznaczników kina 
industrialnego, a zarazem estetyki kultury popularnej zainteresowanej ideą 
„industrialu”. Paneliści: prof. Wiesław Godzic oraz dr Mirosław Filiciak. 

27.11.2010 (sobota)
Z FABRYKĄ W TLE – blok prezentujący filmy fabularne,  
w których fabryka stanowi ważny element tła lub źródło inspiracji.

Strajk, reż. Sergei M. Einsenstein; ZSRR 1925
Willy Wonka i fabryka czekolady, reż. Mel Stuart; USA 1971



28.11.2010 (niedziela)
MIASTO MASA MASZYNA – blok filmowy prezentujący obrazy,  
w których odnajdujemy fascynację rozwojem i industrializacją.

Appleseed , reż. Shinji Aramaki; Japonia 2004
Ulica krokodyli, reż. bracia Quay; Wielka Brytania 1986
Jak działa jamniczek, reż. Julian Józef Antonisz; Polska 1971
Moloch, reż. Marcin Pazera, Polska 2006

REWITALIZACJA I ANIMACJA PRZESTRZENI POSTINDUSTRIALNYCH NA CELE 
KULTURALNE – panel dyskusyjny poświęcony przestrzennym i kulturowym 
wymiarom industrialu. Paneliści: prof. Mirosław Duchowski, dr Elżbieta Anna Sekuła, 
Klara Kopcińska.

29.11.2010 (poniedziałek) 

KONIEC ERY INDUSTRIALNEJ? – blok filmowy prezentujący współczesne 
dokumenty, podejmujące ważne społecznie tematy (także ekologiczne) związane z 
funkcjonowaniem dzisiejszych fabryk.

Śmierć człowieka pracy, reż. Michael Glawogger; Austria, Niemcy 2005
Sfabrykowany krajobraz, reż. Jennifer Baichwal; Kanada 2006

ANTROPOLOGICZNE I EKOLOGICZNE SPOJRZENIE NA WSPÓŁCZESNĄ 
FABRYKĘ – panel dyskusyjny dotyczący praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, 
odpowiedzialnej konsumpcji i ekologii w odniesieniu do współczesnych fabryk. 
Paneliści: przedstawiciel Koalicji Clean Clothes Polska oraz przedstawiciel Instytutu 
Globalnej Odpowiedzialności.

* Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany repertuaru



O nas

Stowarzyszenie Nasz Norblin zajmuje się opieką nad poprzemysłowymi zabytkami 
Warszawy oraz popularyzacją historii takich obiektów. Stowarzyszenie prowadzi 
następujące serwisy internetowe: www.enorblin.pl (Wirtualne Muzeum Fabryki 
Norblina), www.madein.waw.pl (strona poświęcona dziedzictwu przemysłowemu 
Warszawy), www.archiwumwoli.waw.pl (Cyfrowe Archiwum Woli). Więcej informacji  
o Stowarzyszeniu znajdą Państwo na stronie internetowej www.norblin.waw.pl.

Partnerzy projektu i instytucje 
zaangażowane w jego realizację

KINO.LAB Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski  
(współorganizator przeglądu)
Istnieje od maja 2000 roku, powstało jako rozszerzenie działalności działu Laboratorium 
Sztuki Mediów. Podstawowymi zadaniami KINO.LAB-u jest prezentacja światowego 
dorobku sztuki filmowej, z położeniem nacisku na twórczość niezależną, wartościową, 
ambitną oraz wspieranie polskich poszukiwań w tej dziedzinie sztuki poprzez 
organizowanie prezentacji prac polskich artystów, ich spotkań z publicznością, 
publicznych dyskusji, wykładów i warsztatów. Wiele przeglądów jednorazowych oraz 
cyklicznych imprez czy projekcji odbywa się dzięki owocnej współpracy  
z instytutami kultury oraz ambasadami innych krajów. KINO.LAB zrealizowało między 
innymi retrospektywy następujących twórców: Woody Allena (przy współudziale 
DKF Socjologów i Ambasady Amerykańskiej), Grzegorza Królikiewicza, Chantal 
Akerman (dzięki pomocy Instytutu Francuskiego, Ambasady Francji, Delegacion 
Wallonie-Bruxelles) oraz pokazy filmów Jonasa Mekasa oraz filmów dokumentalnych 
na temat tego artysty w związku z jego wystawą w CSW ZU. W styczniu 2008 roku 
dzięki wsparciu i współpracy Instytutu Francuskiego oraz Polskiego Wydawnictwa 
Audiowizualnego zorganizowało pierwszą pełną retrospektywę Waleriana Borowczyka, 
połączoną z czteroczęściową konferencją na temat jego twórczości, a także wystawą 
prac graficznych i rekwizytów reżysera. Wydarzenie zostało włączone w obchody 
60-lecia animacji polskiej. Do tej pory KINO.LAB zorganizowało także siedem edycji 
odbywającego się każdego lata na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego festiwalu KINO.
LATO. KINO.LAB należy do Sieci Kin Studyjnych oraz – jako pierwsze w Polsce  
– do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kin Studyjnych (Confederation Internationale 
des Cinemas d’Art et d’Essay – CICAE). 



Fundacja Obserwatorium
Fundacja badawcza propagująca model nowoczesnych badań nad kulturą. Głównym 
założeniem tego modelu jest praca i porozumienie różnych środowisk oraz wymiana 
wiedzy eksperckiej. Podejmowane przez Fundację inicjatywy prowadzone są z wielu 
różnych perspektyw i traktują zjawiska w sposób komplementarny. Dlatego właśnie, 
w ramach prowadzonych działań, Fundacja buduje platformę współpracy różnych 
środowisk: socjologów, antropologów, ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli 
mniejszości narodowych i etnicznych, a także sektora biznesu, administracji publicznej, 
organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kulturalnych.

Wytwórnia Monotype Records
Wytwórnia muzyczna istniejąca od 2005 r., specjalizująca się w wydawaniu muzyki 
postindustrialnej, ambientowej oraz free-impro. W jej katalogu znalazło się do tej pory 
29 albumów czołowych artystów sceny polskiej i zagranicznej. Płyty są dystrybuowane 
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, od Ameryki po Nową Zelandię. 

Magazyn “M|I” 
(patron medialny)
Niezależny magazyn muzyczny prezentujący spektrum artystów i zjawisk sceny 
industrialnej, skupiający dziennikarzy takich jak: Kamil Antosiewicz, Tomasz Borowski, 
Dariusz Brzostek, Dominik Kowalczyk, Rafał Księżyk, Michał Mendyk. Teksty i recenzje 
oscylują wokół muzyki post-industrialnej, post-punkowej, psychodelii oraz muzyki 
improwizowanej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) jest niezależną, apolityczną organizacją 
pozarządową zrzeszającą ludzi, którzy podzielają pogląd o współzależności świata.  
Wspiera inicjatywy z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn niesprawiedliwości 
i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju. Szerzy w Polsce świadomość 
odpowiedzialności globalnej i współzależności, w duchu wartości partycypacji i równości.

Clean Clothes Polska – koalicja na rzecz ubrań „dobrze uszytych”.  
CCP powstała z inicjatywy Koalicji KARAT, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej 
Zielonej Sieci oraz Grupy eFTe Warszawa i reprezentuje polskie organizacje  
w platformie międzynarodowej Clean Clothes Campaign.



KONTAKT

Krzysztof Wittels

Prezes Stowarzyszenia Nasz Norblin

tel.: 790-42-77-42

e-mail: kwittels@wp.pl


