
Regulamin II Festiwalu Filmowego Studentów Architektury 

pt.: Idee Le Corbusiera w Polsce 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem festiwalu jest Komitet Organizacyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej 

Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 3 (BIWA 3), która stanowi część Multikonferencji DREAM 

Silesia, która odbędzie się w dniach 5-6.04.2019 na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach. Współorganizatorem oraz patronem festiwalu jest kino studyjne AMOK z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 3. 

1.2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami festiwalu jest kurator festiwalu: 

dr hab. inż. arch. Beata Komar, e-mail: beata.komar@polsl.pl. 

 
 

§ 2 
 

Tematyka festiwalu 
 
2.1. Tematyka festiwalu skupia się na osobie Le Corbusiera, jego filozofii projektowania oraz wpływie 

jaki wywarł na polską architekturę.  

Le Corbusier był tylko w Polsce przejazdem w czasie swojej podróży do Moskwy. Jednak jego ślad 

projektowy widoczny jest w wielu polskich miastach. Dla studentów architektury 

i pasjonatów modernizmu ten ślad powinien być łatwy do odczytania. 

Budynki, które powstały w tej konwencji, przechodziły różne przeobrażenia na przestrzeni lat, zrosły 

się z krajobrazem miejskim, stając się jego nieodłączną częścią lub też wprost przeciwnie do dzisiaj są 

postrzegane jako te źle urodzone, które  ciągle jeszcze odstają od miasta, nieładnie się starzeją, 

niszczeją lub są niefunkcjonalne. 

Podczas swojej podróży do Moskwy Le Corbusier miał przesiadkę w Warszawie, do której przybył 

6.10.1928 roku o godz. 15:27, a kolejny pociąg miał dopiero następnego dnia 

o godz. 9:121. W Warszawie przebywał więc około 18 godzin. Co robił w tym czasie, gdzie nocował, 

o czym rozmyślał, do dzisiaj jest owiane tajemnicą. Może Państwu uda się rozwikłać tę zagadkę… 

2.2. Celem festiwalu jest więc nie tylko zaprezentowanie, w krótkich przekazach filmowych, myśli 

genialnego architekta osadzonej na gruncie polskim, ale również i jej interpretacji, krytyki lub 

pochwały.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 R. Nakonieczny, Le Corbusier w Warszawie i na Górnym Śląsku, KAiU PAN, 2012, s.26-34. 



 

§3  

Założenia festiwalu 

3.1.  Zgłoszony na festiwal  film  powinien być oryginalnym dziełem autora i nie wykorzystywać 

materiałów obcych, dostępnych w Internecie lub innych mediach. W przypadku wykorzystania 

materiałów obcych, autor filmu powinien uzyskać zgodę autora lub posłużyć się odpowiednią 

licencją. 

3. 2. Zgłoszony na festiwal film powinien trwać nie dłużej niż 2 minuty. 

3.3.  Każdy z uczestników może przesłać 1 film, dopuszcza się filmy wieloautorskie. 

3.4.  Film należy zamieścić w  dostępie publicznym na jednym  z wybranych portali: Youtube, 

Facebook, Vimeo lub Instagram i otagować w następujący sposób  - #BIWA2019_pseudonim autora.  

3.3.  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy do dnia 30.03.2019 na 

stronie internetowej Mulikonferencji www.dream-silesia.polsl.pl, podać tytuł filmu, a w miejscu 

abstraktu zamieścić link do filmu. 

 

§4 

Uczestnik festiwalu 

4.1. II Festiwal Filmowy Studentów Architektury jest festiwalem  otwartym dla studentów wszystkich 

wydziałów architektury w Polsce. Uczestnikami festiwalu mogą być również studenci uczelni 

artystycznych oraz studenci zagraniczni, studiujący na ww kierunkach.  

4.2. Uczestnikami festiwalu nie mogą być organizatorzy Multikonferencji Dream-Silesia, członkowie 

jury festiwalowego oraz osoby z nimi powinowate. 

 

 

§5 

 

Jury festiwalu 

 
5.1. Skład jury festiwalu: 

  Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross – dziekan Wydziału Architektury PŚ, kierownik 

Multikonferencji Dream-Silesia 

 Dr Urszula Biel – kierownik kina AMOK, 

 Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz – członek Rady Naukowej Multikonferencji Dream-

Silesia, WA Pol. Śl. 

 Dr hab. inż. arch. Beata Komar – kurator festiwalu, członek Rady Naukowej Multikonferencji 

Dream-Silesia, WA Pol. Śl. 

 Dr inż. arch. Anna Szewczenko – sekretarz Multikonferencji Dream-Silesia, WA Pol. Śl. 

 Dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, WA Pol. Śl. 

 



§6 
 

Nagrody 
 

6.1.  Najlepsze filmy wyłonione przez jury festiwalowe zostaną zaprezentowane podczas Gali 

festiwalowej w czasie trwania Multikonferencji w dniu 5.04.2019. 

6.2.  Nagrodę główną festiwalu stanowi nowoczesny smartwatch. 

6.3. Ogłoszenie wyników festiwalu oraz wręczenie nagród  odbędzie się w trakcie Gali festiwalowej 

podczas Multikonferencji w dniu 5.04.2019.  

6.4.W czasie festiwalu przewiduje się także wyłonienie filmu, który otrzyma nagrodę publiczności. 

6.5. Każdy uczestnik zakwalifikowanego do pokazu filmu otrzyma certyfikat uczestnictwa w festiwalu.  

 

§7 

Ochrona praw autorskich 
 

7.1. Wszyscy Uczestnicy festiwalu  zachowują prawa autorskie do przesłanych filmów na podstawie 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz.631 z późniejszymi zmianami). 
7.2. Każdy uczestnik festiwalu wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje regulamin festiwalu 
oraz wyraża zgodę na publiczne odtworzenie swojego filmu.  


