II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Sesje filmoznawcze

Historia w kinie epickim-tak brzmiał temat sesji filmowej, która odbyła się w naszej szkole 3.04.2017 roku w ramach
przygotowania uczniów do XVII Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego.Wykład p.Zofii Jakubowskiej:Jaką historię
opowiada epicki film historyczny? był wstępem do projekcji analizowanego przez p.Jolantę Mańkę filmu "Królestwo
niebieskie".Tytuł referatu omawiającego film brzmiał: Królestwo niebieskie Ridleya Scotta-medzy prawdą
historyczną a filmowa fikcją.
Po wykładach miała miejsce dyskusja :Czy filmowe opowieści o historii mówią coś o naszej współczesności ?

4.03.2016 roku miała miejsce w naszej szkole sesja filmowa p.t: Filmowe wizje przenikających się światów. P.Zofia
Jakubowska miała wykład p.t: Filmowi bohaterowie w wędrówce przez światy alternatywne- schematy fabularne,
główne motywy i poetyka opowieści o wieloświatach. Natomiast p.Jolanta Manka wygłosiła wygład będący analizą
dzieła filmowego: Labirynt Fauna Guillermo del Toro-wyprawa w głąb innej rzeczywistości. Po wykładach
odbyła się dyskusja o tym,kim sa bohaterowie filmowych światów alternatywnych/równoległych.

Sekrety kina animowanego- taki temat miała sesja filmowa, która odbyła się w naszej szkole 18.03.2015 roku.. Podczas
sesji p.Zofia Jakubowska przedstawiła wykład p.t:Nie tylko Disney-historia, przemiany i sekrety kina animowanego.
P.. Jolanta Mańka w swoim wykładzie Świat dzikiego Zachodu w wersji animowanej- przeanalizowała film Rango
Gore'a Verbinskiego..Po wykładach uczniowie i nauczyciele dyskutowali m.in. o tym , kim jest odbiorca kina
animowanego.

.
19.02.2014 roku w auli naszej szkoły odbyła się XII Sesja Filmowa związana z Międzyszkolnym Konkursem
Filmowym: Metaforyka kina drogi. Podczas sesji p.Zofia Jakubowska przedstawiła wykład p.t: Film drogi-Źródła,
cechy i ewolucja gatunku. P.. Jolanta Mańka w swoim wykładzie Na drodze życia...- przeanalizowała film Prosta
historia Davida Lyncha.Po wykładach uczniowie i nauczyciele dyskutowali o wartościach, jakie głosi kino drogi.

22.03.2013 roku w auli naszej szkoły odbyła się XII Sesja Filmowa związana z Międzyszkolnym Konkursem
Filmowym p.t: Muzyka, taniec,śpiew..., czyli wszystko o musicalu.Podczas sesji p.Zofia Jakubowska przedstawiła
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wykład p.t:Musical-historia i specyfika gatunku, a p. Jolanta Mańka w swoim wykładzie przeanalizowała film Baza
Luhrmanna "Moulin Rouge" w wykładzie:Moulin rouge-tradycja i nowatorstwo w kinie muzycznym.

W dniu 07.03.2012 roku w auli szkolnej odbyła się XI Sesja Filmoznawcza - Filmowe światy fantasy. Program
imprezy obejmował: wykład Zofii Jakubowskiej "Cechy gatunku fantasy", projekcję filmu "Gwiezdny pył" w reżyserii
M. Vaughna, wykład Jolanty Mańki "W stronę filmowego pastiszu – <Gwiezdny py>ł" oraz dyskusję na temat źródeł
popularności fantasy w literaturze i filmie.

W dniu 25.02.2011r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się X Sesja Filmoznawcza na temat:
FILMOWE LOVE STORIES przygotowana przez polonistki naszej szkoły. Program imprezy obejmował dwa
wykłady: Zofii Jakubowskiej "O wyznacznikach konwencji melodramatycznej" i Jolanty Mańki "<Kochanica
Francuza> - dwie perspektywy melodramatu", projekcję filmu i dyskusję nt. "Dramat miłosny? Wyciskacz łez? Kicz? kontrowersje wokół melodramatu".

W dniu 09 marca 2010 odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku IX Sesja
Filmoznawcza "ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE", przygotowana przez polonistki naszej szkoły: Jolantę Mańkę i Zofię
Jakubowską. W imprezie uczestniczyły klasy: If,Ig,IIa,IIb. Dla zainteresowanych zamieszczamy referaty obu Pań.

Dnia 6 marca 2009 odbyła się w auli naszego liceum VIII sesja filmoznawcza przebiegająca pod hasłem:
„FILMOWE IKONY POPKULTURY”. Program imprezy obejmował wykłady: Zofii Jakubowskiej nt. „O
rodowodzie filmowych superbohaterów” i Jolanty Mańki nt. „Jakiego bohatera potrzebuje Gotham City?” oraz
dyskusję o źródłach popularności mitu nadczłowieka w kinematografii współczesnej. Dla zainteresowanych
zamieszczamy referaty obu Pań.

Dnia 15.02.2008r. odbyła się w naszej szkole VII sesja filmoznawcza zorganizowana przez polonistki: Panią Zofię
Jakubowską i Panią Jolantę Mańkę. W tym roku tematem sesji były „Postmodernistyczne gry w kinie”. Dla
zainteresowanych zamieszczamy referaty obu Pań.
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