Tytuł warsztatu:
Film w edukacji jako narzędzie działań równościowych.
Opis warsztatu:
Jak wskazywał Ryszard Kapuściński, świat stanowi wielką wieżę Babel, jednak nie taką, w
której doszło tylko do pomieszania języków, ale także kultur, obyczajów, namiętności oraz
interesów. Tak skonstruowaną czasoprzestrzeń zamieszkała "ambiwalentna jednostka
łącząca w sobie Ja i nie-Ja, siebie i Innego, swojego i obcego" (R. Kapuściński, Ten Inny, wyd.
Znak, Kraków 2006, s. 49). Tymczasem "żywe życie" udowadnia niejednokrotnie, iż ideę
poznania i bliskości zastępuje koncepcja apartheidu, walki, izolacji czy obojętności, daleka od
wspólnego przechadzania się po rynku (roz)poznania.
Proponowany warsztat otworzy możliwości przyjrzenia się współczesnym relacjom
międzyludzkim poprzez medium, jakim jest film i szeroko pojęta sztuka medialna. Teoretyczne
rozważania wypełnione będą praktycznym namysłem nad zjawiskami kinematograficznymi,
jak np. found footage, które otwierają w edukacji możliwość na autorskie wytworzenie
zdekonstruowanego porządku społecznego, poza dominantą stereotypów, uprzedzeń
i dyskryminacji. Tym samym przefiltrowanie przez siebie równościowych koncepcji w procesie
tworzenia własnego filmu może służyć w edukacji wzmocnieniu argumentacji na rzecz świata
otwartego na poznanie.
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