„Łódzki quest filmowy – ciąg dalszy” to zadanie z zakresu edukacji kulturalnej, adresowane do szerokiej
grupy łodzian i turystów w różnym wieku, mające na celu przybliżenie uczestnikom tradycji filmowych
naszego miasta – od niedawna Miasta Filmu UNESCO – z wykorzystaniem metod opartych na aktywności
odbiorców i ich twórczym zaangażowaniu.
Pomysł stanowi kontynuację projektu „Łódzki quest filmowy”, w ramach którego – dzięki finansowaniu
przez miasto Łódź – odbyło się 6 tematycznych wypraw odkrywców dziedzictwa filmowego Łodzi z
wykorzystaniem elementów questu, zrealizowano także cykl 3 warsztatów poświęconych zasadom
konstruowania i procesowi tworzenia questów. Powstał również tutorial na temat zasad i etapów pracy
nad scenariuszem filmowym, na który złożył się cykl trzech krótkich filmików, w których objaśniono zasady
tworzenia scenariusza. Tutorial dostępny jest na stronie www.edukacjafilmowa.pl. Ważnym i trafiającym
w zapotrzebowanie odbiorców efektem projektu były także 3 questy – opracowania tras tematycznych
umożliwiające aktywne poznawanie wybranych miejsc Łodzi filmowej rzez łodzian i turystów (2 questy
poświęcone łódzkim kinom „Od Bałtyku do Tatr” oraz przybliżający filmowe miejsca na ulicy Piotrkowskiej
i w jej okolicach – „Filmowy testament”). Questy, w polskiej i angielskiej wersji językowej, zostały wydane
drukiem oraz udostępnione bezpłatnie na stronie www.edukacjafilmowa.pl, dzięki czemu trafiły do
szerokiego grona odbiorców.
W ramach zadania „Łódzki quest filmowy – ciąg dalszy” powstaną 4 kolejne questy – opracowania tras
tematycznych adresowanych do różnych grup odbiorców. Miłośnicy historii Łodzi będą mieli okazję odkryć
między innymi filmowe tajemnice Księżego Młyna i okolic, zainteresowani początkami powojennej
kinematografii na terenie naszego miasta udadzą się do źródeł łódzkiej kinematografii, zaś najmłodsi
kinomani spotkają się ze swoimi ulubieńcami znanymi przede wszystkim z małego ekranu.
Zanim jednak na stronie internetowej http://edukacjafilmowa.pl/lodzki-quest-filmowy/ pojawią się
anonsowane opracowania, zapraszamy na trasy questów już dostępnych we wskazanym wyżej miejscu.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w partnerstwie z
Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

