
OLD FILM FESTIVAL BYDGOSZCZ 2021 to nowe wydarzenie na filmowej mapie
Polski, w całości poświęcone produkcjom powstałym w pierwszej połowie
XX wieku, w większości czarno-białym i niemym lub pozbawionym ścieżki
dźwiękowej, którą w trakcie pokazów zastąpi muzyka na żywo.

W programie OLD FILM FESTIVAL BYDGOSZCZ 2021 znajdą się krótkie formy
filmowe, przeważnie 15-20 minutowe, skierowane do różnych grup widzów:
dokumentalne, fabularne, animacje. To często produkcje wytwórni
specjalizujących się w tytułach edukacyjnych, ale także kroniki i etiudy
propagandowe, opisujące historię i kulturę kraju, w którym zostały zrealizowane.
Oddzielna sekcja festiwalu poświęcona zostanie kinu amatorskiemu
i nieprofesjonalnemu.

Formuła OLD FILM FESTIVAL BYDGOSZCZ 2021 jest otwarta i dopuszcza filmy
różnych gatunków z całego świata. Pokazane zostną taśmy ze zbiorów
własnych, pozyskane z krajowych filmotek, a także podczas otwartego naboru
z prywatnych archiwów, których wiele wciąż jeszcze spoczywa na strychach
i w piwnicach.

Pierwszej edycji OLD FILM FESTIVAL BYDGOSZCZ 2021 towarzyszy konkurs
pod tytułem „16” na jednominutowy film nakręcony przy użyciu współczesnych
technologii. Oprócz pokazów w kultowym bydgoskim kinie Pomorzanin
planowane są projekcje plenerowe, instalacje artystyczne, performance i koncerty.



Pomysłodawca i Dyrektor Artystyczny OLD FILM FESTIVAL.

Bydgoszczanin, animator kultury, społecznik. Z wykształcenia nauczyciel muzyki.
W ramach projektu „Chopin przyjechał” zorganizował w ponad 120 małych
miasteczkachwPolsce recitale chopinowskie. Inicjator odbudowy bydgoskiej fontanny
Potop i Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew. Założyciel Forum
Obywatele Bydgoszczy.

Przez 17 lat redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Bydgoszczy i Toruniu.
Pomysłodawca Ogólnopolskiego Festiwalu Prapremier Teatralnych w Bydgoszczy,
a także najbardziej prestiżowych nagród dziennikarskich w Polsce: Grand Press
i Grand Press Foto. Współpracownik i felietonista „Tenis Magazyn”.

Autor powieści „Przypadki Borysa Kupkina”, „ Miasteczka D.”, „Bajek na cały tydzień”,
„Ostatniego dnia ks. Jerzego Popiełuszki” oraz monografii ”Historia Rotary w Polsce”.
Wydał audiobook na podstawie „Przypadków Borysa Kupkina” w interpretacji Andrzeja
Grabowskiego.

Reżyser, scenarzysta i producent filmów: „Taryfa Rulewskiego”, „Ostatnia droga”,
„Razem/Osobno”, „Biblioteka Mistrzów”. W filmie fabularnym Marcina Sautera
„Miasto” zagrał złomiarza. Nagrodzony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Najstarsze zachowane w pierwotnym kształcie kino jednosalowe w Bydgoszczy.

Wybudowane w 1914 roku jako jeden z wystawnych „świetlnych pałaców” pod nazwą
Kristall-Palast, do końca XXwieku pełniło rolę najbardziej reprezentacyjnej i największej,
premierowej - a z czasem również kultowej - sali kinowej w mieście.

Jak inne tradyjne kina, także Pomorzanin został pod presją konkurencji multipleksów
zamknięty w 2003 roku. Nieużywany budynek latami ulegał postępującej degradacji
do momentu, gdy w 2017 roku został zakupiony przez Grupę Moderator. Nowy
właściciel sukcesywnie przeprowadza remont i rewitalizację obiektu.

Równolegle Pomorzanin reaktywuje działalność jako centrum kultury, organizując
projekcje, wystawy, koncerty, spotkania autorskie, warsztaty, premiery i festiwale.
Do najbardziej znanych projektów związanych z Pomorzaninemnależy festiwalmuzyki
dawnej, Bydgoska Scena Barokowa, z trzecią edycją zaplanowaną na jesień 2021.
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