
                                                                                                                         

ArchFilmFest powraca do kalendarza wydarzeń 

architektonicznych. Pierwszy przystanek: Warszawa 
 

Po przerwie spowodowanej pandemią oraz rozbudową oferty cyfrowej Grupy Sztuka 

Architektury, do kalendarza polskich wydarzeń architektonicznych 2022 roku powraca 

ArchFilmFest – Festiwal Filmów o Architekturze. Nawiązując do swojej wieloletniej już 

tradycji ArchFilmFest jest wędrującym wydarzeniem filmowym skierowanym do 

architektów, studentów oraz wszystkich miłośników architektury w naszym kraju. Na 

jesieni 2022 roku impreza odwiedzi z dwudniowymi pokazami filmów oraz dyskusjami 4 

miasta: Warszawę, Poznań, Kraków i Wrocław.  

 

Jak wynika z tradycji ArchFilmFestu program pokazów i dyskusji będzie dotyczyć 

najważniejszych wyzwań intelektualnych, technicznych oraz cywilizacyjnych, które stoją 

przed architekturą współczesną.  

 

2 dni pokazów oraz dyskusji:  

 

DZIEŃ PIERWSZY – Wieczór z ekologią  

 

Wyzwania środowiskowe są jednym z najważniejszych zagadnień z jakim musi mierzyć 

się współczesna architektura i budownictwo.  W związku z tym pierwszy dzień spotkań z 

filmami o architekturze będzie nosił tytuł „Wieczór z ekologią”. W programie 

przewidziane są dwa seanse przedzielone dyskusją.  

 

Pierwszy film: Do more with less  

Film dokumentalny "Do more with less" pokazuje, jak młodzi architekci z Ameryki 

Łacińskiej ekologię interpretują poprzez pryzmat lokalnych technik budowlanych i 

kontekst społeczny wymagający rozwiązań niskokosztowych.  

 

Dyskusja: Architektura odpowiedzialna ekologicznie 

W dyskusji zapytamy o to czy w dobie ograniczeń środowiskowych nałożonych na 

architekturę współczesną zagrożona jest idea domu jednorodzinnego jako rozwiązania 

mieszkaniowego dla klasy średniej?  

 

Drugi film: W ludzkiej skali 

Film poświęcony ideom ekologicznym wykorzystywanym w skali urbanistycznej. Film 

nawiązuje do idei oraz realizacji duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla, którego 

koncepcje stały się podstawą „Nowej urbanistyki” – krytycznego wobec modernizmu 

spojrzenia na ideę urbanizacji oraz miasta.   

 

 

 



                                                                                                                         

DZIEŃ DRUGI: Ex Oriente lux – Wieczór z samurajami  

 

Architektura japońska to jeden z najważniejszych „narodowych” nurtów w architekturze 

współczesnej. Niesie ona ze sobą inspiracje tradycyjnym, japońskim budownictwem 

drewnianym, prostotę, wykorzystanie w projektach wody i szacunek wobec kontekstu 

oraz natury.  

 

Pierwszy film: Tadao Ando – architekt samuraj  

Choć Ando nie posiada formalnego wykształcenia architektonicznego, jego autorytet w 

świecie architektury jest niepodważalny. Tajemnica sukcesu tkwi w twórczym podejściu 

do architektury i, jak sam żartuje, w tym, że każdy projekt zaczyna od mebli.  

 

Dyskusja: „Powrót nieplanowanego” o powrocie do naturalności i spontanicznego 

porządku w planowaniu przestrzeni. 

W dyskusji zapytamy o to jak japońska idea organicznego rozwoju oraz spontanicznego, 

ewolucyjnego kształtowania struktur zurbanizowanych może być wpisana w tendencje, 

które obowiązują w architekturze współczesnej i jakie są praktyczne konsekwencje 

wykorzystania tej idei.  

 

Drugi film: Więcej niż metabolizm 

Film poświęcony budynkowi Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego (1966) w 

Kioto, zbudowanemu przez Sachio Otani, ucznia Kenzo Tange. Otani przekłada w nim 

idee japońskiego metabolizmu na język betonu. To w tym miejscu doszło do podpisania 

słynnego Protokołu z Kioto – dokumentu o zwalczaniu globalnego ocieplenia.  

 

HARMONOGRAM POKAZÓW 

Warszawa 21-22 września 2022, Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 

Karnet na pierwszy dzień: tutaj* 

Karnet na drugi dzień: tutaj* 

Istnieje możliwość zakupu karnetu na cały festiwal* 

*kliknij kup karnet - dodaj kolejne miejsce 

 

Poznań 19-20 października 2022, Kino Muza, ul. Św. Marcin 30 

Kraków 16-17 listopada 2022 

Wrocław 7-9 grudnia 2022  

 

ORGANIZATOR 

Grupa Sztuka Architektury 

 

WSPÓŁORGANIZATOR  

Prom Kultury Saska Kępa 

 

PARTNER 

https://promkultury.pl/events/event/festiwal-filmow-o-architekturze-archfilmfest-wieczor-z-ekologia/
https://promkultury.pl/events/event/festiwal-filmow-o-architekturze-archfilmfest-ex-oriente-lux-wieczor-z-samurajami/
https://sztuka-architektury.pl/
https://promkultury.pl/events/event/festiwal-filmow-o-architekturze-archfilmfest-ex-oriente-lux-wieczor-z-samurajami/


                                                                                                                         

Leca 

 

PATRONI HONOROWI 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Architektów, Stowarzyszenie DAFA, Instytut 

Wzornictwa Przemysłowego 

 

PATRONI MEDIALNI 

zazyjkultury.pl, Tygodnik Przegląd, example.pl, Architecture Snob, oknonet.pl, budnet.pl, 

Nowy Magazyn, kb.pl, Instalacje, ambiente.info.pl, budnews.pl, moredesigns.pl, 

pasywny-budynek.pl, budowa.org, budownictwo.org, nieruchomosci.biz, exclusivemag.pl, 

magazif.com 

 

Kontakt prasowy/Patronat Medialny 

Marta Artman 

Grupa Sztuka Architektury 

mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl 

mob. 694 383 190 

https://leca.pl/
https://www.tup.org.pl/
https://www.izbaarchitektow.pl/
https://dafa.com.pl/
https://instytutwzornictwa.com/
https://instytutwzornictwa.com/
https://zazyjkultury.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/
https://www.example.pl/
https://archisnob.com/pl/
https://oknonet.pl/
http://www.budnet.pl/
https://nowymagazyn.pl/
https://kb.pl/
http://www.bud-press.pl/
https://ambiente.info.pl/
https://www.budnews.pl/
https://moredesigns.pl/
https://www.pasywny-budynek.pl/
https://budowa.org/
https://budownictwo.org/
https://nieruchomosci.biz/
https://exclusivemag.pl/
https://magazif.com/
mailto:marta.artman@sztuka-architektury.pl

