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DFF
Wszystko jest filmem. Tak brzmi motto DFF – Deutsches Filminstitut & Film
museum, znajdujące się w pięknym historycznym budynku nad brzegiem
muzeów we Frankfurcie nad Menem.
Tematem wystawy stałej DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum -jest wizja
filmowa oraz narracja filmowa: Na pierwszym piętrze muzeum, zwiedzający
mają możliwość zapoznania się z historią odkryć różnych aparatów optycz
nych. Wystawa na piętrze drugim zajmuję się sposobem działania filmu.
Trzy wystawy czasowe w roku przybliżają zwiedzającym pojedynczych twórców fil
mowych oraz poszczególne gatunki filmowe. Zapoznają również z profesją filmową
i innymi tematami z tej dziedziny. Dziennie aktualizowany repertuar muzealne
go kina prezentuje szeroki wachlarz projekcji kinematografii światowej i to za
równo produkcji aktualnych jak i klasycznych – przeważnie w wersji oryginalnej.
Zapoznajcie się Państwo z DFF i doświadczie wszystko, co w obcowaniu z
filmem uwielbiacie – a nawet więcej.
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Pierwsza część wystawy stałej pod tytułem
„wizja filmowa“ umożliwia wgląd w wielorod
ność i rozwój przyrządów optycznych XVIII
oraz XIX wieku, kończąc na wynalazku filmu
w 1895 roku. Przedstawia również znaczą
ce etapy poprzedzające wynalazek filmu
i kina: Jakie aparaty umożliwiły rozwój pro
jektoru i kamery? Jaką rolę odgrywały one
w życiu codziennym? Wyjaśnione zostaje
również funkcjonowanie filmowej percep
cji oraz rozwój filmu i kina w kontekście
wcześniejszych wynalazków. Przyjemność
spojrzenia, ruch, zdjęcie, projekcja, obraz
ruchomy i kino: to tematy na pierwszym
piętrze, przybliżane za pomocą ekspona
tów, stacji interaktywnych oraz projekcji.
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Narracja filmowa
2. Piętro
Aktorstwo, dzwięk, obraz i montaż: to
cztery zasadnicze elementy twórczości
filmowej, kształcące narrację filmową
i określające czas i miejsce akcji, nadające
postaciom charakter i osobowość, two
rzące napięcie i atmosferę, pobudzające
nasze emocje. W jaki sposób film osiąga
specyficzne efekty? Odpowiedź na to py
tanie to przedmiot drugiej części wystawy.
W centrum zainteresowania znajduje się
różnorodność narzędzi twórczych i wielo
barwne efekty osiągane za ich pomocą.
Możliwości narracji filmowej prezentowane
są za pomocą wielu eksponatów, wielkofor
matowych projekcji filmowych oraz interak
tywnych stacji.
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Godziny otwarcia
Pon – Czw, Sob, Niedz 10 – 18
Piąt 10 – 20
Informacja &
rezewacja biletów
069 – 961 220 220
www.dff.film

Sulterena

Przewodnik dla pojedynczych osób, grup, analizy
filmowe i warsztaty
Informacje, ceny i zameldowanie
pod numerem:
069 – 961 220 223
museumspaedagogik@dff.film
www.dff.film

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt a.M.

Dojazd
U1, U2, U3, U8: Schweizer Platz
U4, U5: Willy-Brandt-Platz
Tram 15/16: Schweizer-/
Gartenstraße
Buslinie 46: Untermainbrücke,
Frankfurt a.M.
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