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WPLYW SZTUKI FILMOWEJ NA ROZWÓJ NOWYCH
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Abstrakt: W artykule przedstawiono zwiazki kultury i sztuki filmowej z turystyka. Sztu-
kafilmowa, jako cze,§ckultury, moze powodowac przemieszczanie sie osób poza miejsce
zamieszkania oraz zwiazany z tym transfer pieniadza. Turystyka z kolei moze stac sie
przyczyna konsenvacji obiektów, miejsc, a nawet urzadzen Zllliazanych z kinem oraz
tworzeniem wydarzen o tematyce filmowej. Teze artykulu o szansie rozwoju nowych
produktów turystycznych w Polsce dzieki sztuce filmowej uzasadniono przez ukazanie
róznorodnosci motywów wyjazdów zwiazanych ze sztuka filmowa i odpowiadajacych im
atrakcji.

Slowa kluczowe: film, kultura, produkt turystyczny, sztuka filmowa, motywy turystyczne

Od czasu upowszechnienia kina, sztuka filmowa stala sie wazna czescia kultury. Do
kin chodza miliony widzów] , aktorzy i rezyserzy to osoby powszechnie znane, premiery
filmowe to wydarzenia wykraczajace czesto poza zwykla pierwsza projekcje na ekranie
Juz w czasie produkcji opinia publiczna sledzi na biezaco postep prac, a w powstawanie
filmów czesto zaangazowane sa publiczne srodki finansowe.

J Frekwencja w kinach w Polsce w roku 2000 wyniosla 18 mln widzów (zanotowano dramatyczny spadek
w porównaniu z rokiem 1999, kiedy bylo 28 mln widzów; 24,3 mln widzów w 1997 r., 22,6 mln w
1995 r.), we Francji 130 mln, w Niemczech 125 mln (w obu wypadkach w 1995 r.), Film 2001 nr 2,
s. 24; Kultura w 1997 r. Warszawa GUS 1998.
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Sztuka filmowa2, jako czesc kultury, inspiruje rozwój turystyki. W jej obrebie wy-
stepuje zjawisko polegajace na przemieszczaniu sie osób poza miejsce zamieszkania
oraz zwiazany z tym transfer pieniadza - spowodowane wydarzeniami, miejscami
i atrakcjami, których wspólna cecha jest film. Dzieki sztuce kinematografii powstaja
nowe atrakcje turystyczne, a miejsca, miasta czy regiony moga zostac dzieki filmowi
ponownie odkryte, przezyc wzrost zainteresowania turystów, co wywola (lub przedlu-
zy) faze wzrostu produktu turystycznego3. Turystyka z kolei moze stac sie przyczyna
konserwacji obiektów, miejsc, a nawet urzadzen zwiazanych z kinem oraz tworzeniem
wydarzen o tematyce filmowej.
Celem artykulu jest okreslenie wplywu kultury reprezentowanej przez sztuke filmo-

wa na ksztaltowanie sie nowych produktów turystycznych oraz przedstawienie ich
mozliwosci rozwojowych w Polsce. Uzasadnieniem podjecia tematu jest pojawienie sie
w szerokim spektrum motywacji wyjazdów turystów czynników scisle zwiazanych
z kinem. Hipoteza, której próba uzasadnienia stanowi dalsza czesc pracy, brzmi: sztuka
filmowa jest szansa rozwoju nowych produktów turystycznych w Polsce. Mozna zary-
zykowac stwierdzenie, ze te nowe produkty moga stac sie podstawa rozwoju interesuja-
cego, niszowego rynku turystycznego w Polsce.
Wedlug Grzegorza Golembskiego kultura, rozumiana jako zwiazek tradycji histo-

rycznej, kultury materialnej, wspólczesnosci oraz unifikacji, stanowi podstawowa przy-
czyne pobudzania ruchu turystycznego, przyczynia sie do wzrostu jej efektywnosci,
moze nawet stac sie rdzeniem produktu turystycznego w skali kraju, grupy krajów, re-
gionu, miejscowosci i poszczególnych obiektów. Autor ten nie stosuje jednak pojecia
turystyki kulturowej na okreslenie wystepowania motywów turystycznych zwiazanych
z kultura4. Wedlug W. Gaworeckiego, trwale wystepowanie motywacji kulturowych
w takich rodzajach turystyki, jak turystyka krajoznawcza, alternatywna i do wielkich
miast, uzasadnia przyjecie terminu "turystyka kulturalna". Jej celami sa miejsca o war-
tosci artystycznej i historycznej, muzea i galerie oraz spektakle artystyczne i inne wyda-
rzenia kulturalne5• Z dalszych rozwazan wynika, ze cele te doskonale pokrywaja sie w z
celami wyjazdów turystów zainteresowanych poznaniem miejsc i obiektów zwiazanych
z kinem, co stanowi dodatkowa przeslanke do uszeregowania tej ,aktywnosci jako inte-\

gralnej czesci turystyki, która zwana bedzie dalej turystyka kulturo;wa./
Nalezy podkreslic, ze potrzeby turystyczne zwiazane ze sztuka filmowa zaspoka-

jane sa przewaznie podczas wyjazdów, których cele nie maja bezposredniego
zwiazku z filmem, lecz sa tylko jednym z motywów podrózy. Mozna zatem przyjac
nastepujace motywy turystów wynikajace z podrózowania sladami kina i filmu, zakla-

2 Wedlug Slownika Jezyka Polskiego sztuka to dziedzina ludzkiej dzialalnosci artystycznej, wyrózniana
ze wzgledu na zwiazane z nia wartosci estetyczne. Slownik Jezyka Polskiego. Wyd. VII zmienione i po-
prawione, Warszawa PWN 1993. Mozna wiec uznac bez przeszkód istnienie zjawiska zwanego sztuka
filmowa

3 Wiecej na temat cyklu zycia produktu turystycznego: 1. Altkom: Marketing w turystyce. Warszawa
PWN 1995, s. 106-] 12.

4 G. Golembski, Culture and the development o/new tourism products in Poland. W: Tourism and Cul-
ture. Managing Change. 50. Kongrest AIEST 2000. Publications of AIEST vol. 42 s. 325-341.
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dajac, ze moga one stanowic glówny cel wyjazdów, ale nie musza, czesto zas maja cha-
rakter posilkowy w stosunku do innych motywów wyjazdów:

1. Uczestnictwo w festiwalach, przegladach, konkursach i innych imprezach fil-
mowych.

2. Odwiedzanie miejscowosci i obiektów, które byly w przeszlosci miejscem akcji
filmów.

3. Zwiedzanie muzeów, wytwórni filmowych oraz innych budowli, instytucji i po-
mników pOswieconych sztuce filmowej.

4. Uczestnictwo (czynne lub bierne) w powstawaniu filmów oraz warsztatach
zwiazanych z tworzeniem form filmowych i kreacji artystycznych.

Aby uzasadnic wczesniej wysunieta hipoteze o szansie rozwoju nowych produktów
turystycznych w Polsce dzieki sztuce filmowej, nalezy omówic wyszczególnione mo-
tywy i przyporzadkowac im istniejace atrakcje turystyczne zwiazane ze sztuka filmowa.
Róznorodnosc tych atrakcji oraz wspomniany juz uzupelniajacy charakter w stosunku
do innych celów wyjazdów turystów moze przesadzac o szansach tworzenia nowych
produktów turystycznych, których rdzeniem stanie sie kultura i sztuka filmowa.
Organizacja festiwali i konkursów filmowych ma w Polsce dluga tradycje, niemniej

dopiero w latach dziewiecdziesiatych przestaly one miec charakter branzowy i staly sie
wydarzeniami, które maja takze przyciagnac turystów zainteresowanych kinem. Orga-
nizatorzy oraz wladze miast i gmin widza w nich doskonala okazje do promocji regio-
nów i zarobienia pieniedzy. W Polsce, gdzie warunki klimatyczne czesto nie pozwalaja
na uprawianie tradycyjnej turystyki wypoczynkowej nad morzem czy jeziorami, impre-
za, podczas której mozna zobaczyc ciekawe filmy, spotkac sie z twórcami i aktorami,
wziac udzial w dyskusji na tematy kulturalne, obejrzec spektakl towarzyszacy imprezie,
a przy tym zwiedzic miejscowosc i korzystac z innych atrakcji turystycznych, jest cie-
kawa oferta dla turysty. Imprezy takie, które smialo mozna nazwac masowymi, groma-
dza od kilku do kilkunastu tysiecy turystów-kinomanów6• Wykaz najbardziej atrakcyj-
nych turystycznie imprez filmowych zawiera tabela l.
Rdzeniem wszystkich imprez turystyczno-filmowych jest uczestnictwo w projek-

cjach, a ekran filmowy jest nadrzednym elementem potrzebnego zagospodarowania.
Zwykle projekcje odbywaja sie w kinach; organizatorzy niektórych imprez staraja sie
uatrakcyjnic pokazy i przyciagnac wieksza widownie, organizujac seanse plenerowe.
Charakterystyczne sa takze spotkania z aktorami, rozmowy i spotkania twórców z pu-
blicznoscia i dyskusje na tematy filmowe. Poza tym charakterystycznym elementem,
festiwale filmowe sa podobne do innych imprez kulturalnych: towarzysza im przedsta-
wienia, spektakle, koncerty, recitale, wystepy estradowe, wystawy malarstwa i plaka-
tów, a nawet spotkania poetyckie. Choc wiekszosc festiwali filmowych odbywa sie

5 Wiecej na temat turystyki kulturalnej: W. W. Gaworecki: Turystyka Warszawa PWE 2000, s. 79-84.
6 Np. Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu Dolnym zgromadzil w sierpniu 2000 roku 60 tysie-
cy kinomanów [za:] R. Gli1'1ski:Kazimierz filmem plynacy. "Rezyser" - dodatek do miesiecznika Ki-
no 2000 nr 9
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w okresie wakacyjnym (a sa to te najbardziej popularne), warto podkreslic, ze te impre-
zy, które odbywaja sie poza sezonem letnim, maja wlasciwosc wydluzania sezonu tury-
stycznego.

Tabela 1
Najwazniejsze cykliczne imprezy turystyczno-filmowe w Polsce

Nazwa imprezy MiejsceTermin

Miedzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów
Zdjec Filmowych Camerimage

Torun, Lódzstyczen

Festiwal Filmu Niemego

Krakówstyczen

Beskidzka Zima Filmowa

m.in. Bielsko-Biala,
Zywiec, Szczyrk.

luty

Miedzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci

Poznanmaj

Miedzynarodowy Festiwal Teatralny Malta (koncerty muzyki filmowej)
Poznan

..
maj-CzerwIec

Miedzynarodowy Festiwal Filmów Dokumen- talnych i Krótkometrazowych
KrakówczerWIec

Festiwal Filmów Latynoamerykanskich

WarszawaczerWIec

Lubuskie Lato Filmowe
Lagówczerwiec -lipiec

Wakacyjny Festiwal Gwiazd

Miedzyzdrojelipiec

Festiwal Kina UkraiIlskiego

Inskolipiec

Festiwal Filmowy i Artystyczny

Kazimierz Dolnysierpien

Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych

LubomierzsierpieI1

Warszawski Festiwal Filmowy

Warszawapazdziernik

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Gdyniarózne terminy

Opracowanie wlasne na podstawie informacji zawartych wmiesieczniku Film7.

Turysci-kinomani, osoby wymagajace, czynnie poszukujace wrazen artystycznych
i kulturalnych, nie sa obojetni na inne walory turystyczne odwiedzanych miejsc niz te
zwiazane z kinem. W pelni korzystaja ze wszystkich elementó~produktu turystyczne-
go, który umiejetnie przygotowany, stanowi cenne zródlo dochodów miasta czy regio-
nu. Szukaja wraze{l mogacych zaspokajac potrzeby estetyczne, spoleczne czy samore-
alizacji. Doznania estetyczne i emocjonalne, których doswiadczaja ze wzgledu na spoj-
rzenie na zabytki czy elementy krajobrazu przez pryzmat sfilmowanej w danej scenerii

7 W szczególnosci: A. Piotrowska: Sanatorium Switez? Film 2000 nr 8, s. 14-16; K. Domagalik: Troche
lalo. Film 1998 nr 10, s.8; M. Sadowska: Kazimierz collage. Film 1999 nr 9, s. 16-20; Gdzie kreci sie
szpula. Wakacyjne imprezy jilmowe. Film 2000 nr 7, s. 12-13; 15. Warszawski Festiwal Filmowy. Film
1999 nr 10, s. 14-16;A. Piotrowska: Bal operatorów. Film 2000 nr I, s. 14-15; Wakacje zjilmami. Film
2001 nr 6, s. 8-10.
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historii fabularnej, sa szansa na rozwój nowych uslug turystycznych, co wykorzystuja
coraz czesciej ich wytwórcy. W informatorach turystycznych lub w opowiadaniach
przewodników oprowadzajacych po znanej budowli lub miejscowosci mozna sie na-
tknac na informacje o kreconym tu kiedys filmie. Inne miejsca nabieraja rozglosu i staja
sie atrakcyjne turystycznie przez sam fakt powstawania tam filmu. Turysci moga przy-
jechac do miasta rozslawionego przez dany film, aby poczuc jego klimat uchwycony
w dziele. Nie interesuja ich same tylko mury i ulice, ale caly sposób zycia miasta uka-
zany na ekranie8. Czesto po ekipie filmowej zostaja pamiatki, zdjecia z przygotowywa-
nia filmu lub scenografia, które zostaja zgromadzone w formie stalych ekspozycji, wy-
staw czy nawet muzeum. Nalezy dodac, ze ranga turystyczno-filmowa danego miejsca
jest wprost proporcjonalna do sukcesu kreconego w nim dziela. Wnetrza budynków,
budowle, miejsca i cale miasta staja sie atrakcja turystyczno-filmowa w dwojaki sposób.
Po pierwsze, akcja filmu rozgrywa sie w konkretnym miescie czy miejscowosci, co jest
wyraznie powiedziane w filmie. Po drugie, plenery i wnetrza moga sluzyc jako sceneria
do przedstawienia pewnej historii, lecz miejsca krecenia scen filmu nie sa z nia powia-
zane. Przyklady atrakcyjnych miejsc, które moga byc rozpoznane przez turystów-entu-
zjastów kina, zawiera tabela 2.
Wiekszosc miejscowosci wymienionych w tabeli 2 ma walory, które stanowia o ich

duzym potencjale turystycznym bez koniecznosci pomocy ze strony sztuki filmowej,
niemniej takie informacje wzbogacaja ich oferte, kreujac dodatkowy popyt i odwolujac
sie do nowych potrzeb i zainteresowan turystów.
Kolejnym celem wyjazdów moze byc zwiedzanie obiektów nie zwiazanych z kon-

kretnym dzielem filmowym, lecz z twórcami i samym procesem powstawania magii
kina. Miejsca zamieszkania, urodzenia lub smierci znanych aktorów, muzea, tablice
pamiatkowe i pomniki im poswiecone, studia wytwórni filmowych czy slawne miejsca
spotkan artystów i ulubione przez nich kawiarnie to miejsca szczególnie atrakcyjne dla
podrózujacych milosników kina, czesto utozsamiajacych sie ze swoimi idolami. Zacho-
dzi tutaj zjawisko kreowania nowych, calkowicie sztucznych atrakcji, tym bardziej no-

watorskic~ ze istniejacych czasem tylko w umyslach odwiedzajacych je gosci. Wystar-czy, aby pe~/lle obiekty czy miejsca, które nie stalyby sie zapewne nigdy interesujace
z powodu swoich cech, wpisaly sie w zycie lub twórczosc znanych artystów kina, by
zyskaly atrakcyjnosc, a nawet czasem swoista magie, która tworza w pózniejszym cza-
sie turysci, bedacy milosnikami kina. Popyt na tego typu wrazenia wywoluje zaintere-
sowanie organizatorów podazy atrakcji i zagospodarowania turystycznego. Dodatko-
wym atutem jest to, ze nie trzeba dokonywac zadnych dodatkowych inwestycji (poza
oczywiscie podstawowym zagospodarowaniem turystycznym), a nawet byloby to nie-
wskazane ze wzgledu na potrzebe zachowania autentycznosci tak powstalej atrakcji.

8 E. Mazierska: Miastojak kazde? Warszmva w "Gir! Guide" i "Ki/erze" Juliusza Machuiskiego. Kwar-
talnik Filmowy nr 28, zima 1999, s. 190.
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Wybrane miej scowosci - sceneria powstawania filmów
Tabela 2

Miejscowosc Powstale filmy
Gdansk

Blaszany bebenek (rez. Volker SchlOndorff)
Czlowiek z zelaza (rez. Andrzej Wajda)Westerplatte i Wolne miasto (rez. Stanislaw Rózewicz)Sztos (rez. OlafLubaszenko)Kraków

Lista Schindlera (rez. Steven Spielberg)
Spis cudzoloznic (rez. Jerzy Stuhr)Potop (rez. Jerzy Hoffman)Lódz

Ziemia obiecana (rez. Andrzej Wajda)
Ucieczka z kina" Wolnosc" (rez. Wojciech Marczewski)Seksmisja, Kingsajz (rez. Juliusz Machuiski)Malbork

Krzyzacy (rez. Aleksander Ford)
Król Olch (rez. Volker Schlondorff)Warszawa

Rozmov.y kontrolowane (rez. Sylwester Checinski)
Brunet wieczorowa pora, Poszukiwany, poszukiwana, Alternatywy 4(rez. Stanislaw Bareja)Jak daleko stad, jak blisko (rez. Tadeusz Konwicki)Dom (rez. Jan Lomnicki)Dekalog (rez. Krzysztof Kieslowski)Quo vadis? (rez. Jerzy Kawalerowicz)Dlug (rez. Krzysztof Krauze)Poznan

Poznali '56, Limuzyna Daimler-Benz (rez. Filip Bajon)
Wroclaw

Rekopis znaleziony w Saragossie (rez. Wojciech Jerzy Has)
Popioly (rez. Andrzej Wajda)Charakter (rez. Mike van Diem)Piaseczno

Kilerów dwóch (rez. Juliusz Machuiski)
Quo vadis? (rez. Jerzy Kawalerowicz)Lipce Reymontowskie, Pszczonów

Chlopi (rez. Jan Rybkowski)
Popielawy

Pogrzeb kartofla, Jancio Wodnik (rez. Jan Jakub Kolski)
Lubomierz

Sami swoi, Nie ma mocnych (rez. Sylwester CheciI1ski) - powstalo tu
takze muzeum Kargula i PawlakaKocham kino (rez. Piotr Lazarkiewicz)Zaklad (rez. Teresa Kotlarczyk)Dobrzykowice

Sami swoi (rez. Sylwester Checinski)
Bialy Bór, Checiny, Chmiel, Klek

Pan Wolodyjowski (rez. Jerzy Hoffman)
Tyniec, Pieskowa Skala, Jaskinia Nietoperzowa

Ogniem i mieczem (rez. Jerzy Hoffinan)
Sierpc

Ogniem i mieczem (rez. Jerzy Hoffman)
Pan Tadeusz (rez. Andrzej Wajda)Szwadron (rez. Juliusz Machuiski)

Opracowanie na podstawie: Filmowa Mapa Polski, dodatek do miesiecznika Film 1999 nr 7



Wplyw sztuki filmowej na rOZ'f'/ójnowych produktów turystycznych w Polsce 27

Innym przykladem atrakcji mogacych kreowac popyt turystyczny sa nowoczesne
sale kinowe, wyposazone w najnowoczesniejszy sprzet umozliwiajacy odbiór obrazu
i dzwieku na najwyzszym poziomie jakosci. Przyciaga to osoby zainteresowane obej-
rzeniem filmu o bogatych walorach wizualnych na panoramicznym ekranie i w najlep-
szym systemie dzwiekowym, czego nie moga doswiadczyc w swoim miejscu zamiesz-
kania. Przyklady atrakcji turystycznych zwiazanych z kinem i jego twórcami zawiera
tabela 3.

Tabela 3
Przyklady atrakcji turystycznych zwiazanych ze sztuka filmowa i twórcami kina

Miejscowosc Temat

Sopot

Muzeum, galeria, pub przy ul. Kosciuszki, poswiecone zyciu
Klausa Kinskiego, który sie urodzil w SopocieLódz

Muzeum Kinematografii
Lódzka Szkola FilmowaMiejsca spotkan artystów filmowych - m.in. Syrena, Spatif.Aleja Slaw na ul. PiotrkowskiejMiedzyzdroje

Promenada Gwiazd

Wroclaw
Dworzec Glówny - tablica poswiecona tragicznej smierci

Zbignie\vaCybulskiegoWarszawa
Powazki - miejsce spoczynkuwybitnych artystów filmowych

IMAX - kino umozliwiajace odbiór obrazu technika trójwymiarowaKraków
Teatr Miejski - miejsce zaprezentowania po raz pierwszy

aparatu projekcyjnego braci Lumiere (14.11.1896)

Opracowanie wlasne

Zdarza sie, ze celem wyjazdu turystycznego milosników kina jest chec wspóluczest-
niczenia w powstawaniu filmu lub zobaczenia na planie ulubionych artystów i twórców
przy pracy. Plan promocyjny filmów zaklada takze zapraszanie kinomanów na plan
zdjecio\\<y, by wzmocnic zainteresowanie i zapewnic filmowi powodzenie. Czesto,
zwlaszcza przy duzych produkcjach, wymagajacych udzialu wielu osób, oglasza sie
nabór statystów. I w pierwszym, i w drugim wypadku turysci nie musza sie ograniczac
do wspóluczestniczenia w powstawaniu zdjec; maja takze okazje, by zwiedzic miejsco-
wosc i skorzystac z zagospodarowania turystycznego. Coraz popularniejsze staje sie
uczestniczenie w warsztatach, spotkaniach i plenerach zwiazanych ze sztuka filmowa.
Sa to pobyty kilku- lub kilkunastodniowe, podczas których uczestnicy biora udzial
w wykladach specjalistycznych, realizuja krótkie filmy, pisza scenariusze lub poznaja
tajniki pracy operatorskiej. Takie spotkania lacza nauke z innymi atrakcjami bezposred-
nio lub posrednio zwiazanymi z charakterem pobytu: spotkaniami z twórcami kina,
krótkimi wycieczkami polaczonymi ze zwiedzaniem, uprawianiem sportów, rekreacja,
rozrywka. Wymagania turystów uczestniczacych w takich imprezach sa porównywalne
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z wymaganiami turystów kongresowych. Konieczne jest istnienie pewnych udogodnien
i przygotowanie techniczne obiektów, np. sali konferencyjnej z mozliwoscia wyswietla-
nia filmów, mniejszych salek do pracy, nierzadko podlaczenia do internetu oraz sprzetu
typowo filmowego, jak oswietlenie, kamery. Nalezy dodac, ze jest to nowo powstala
forma zorganizowanych imprez turystycznych; ich liczba bedzie z pewnoscia z roku na
rok rosla. Przyklady zawiera tabela 4.

Tabela 4
Przyklady warsztatów i plenerów filmowych

Nazwa MiejsceTermin

Miedzynarodowy Plener Filmowy

SopotczerwIec

Magiczne Spotkania Artystyczne

Szklarylipiec-sierpien

Letnie Warsztaty Filmowe dla Mlodziezy "Jedno Ujecie"

Lebasierpien

Warsztaty Scenariuszowe

Sandomierzwrzesien

Opracowanie wlasne na podstawie: Wakacje z filmami. Film 200 l nr 6, s. 8- l O

Przedstawione motywy wyjazdów turystycznych zwiazanych ze sztuka filmowa
i odpowiadajace im atrakcje kulturalne, a takze rosnaca liczba wymagajacych turystów,
interesujacych sie tylko wybranymi elementami produktów turystycznych, stanowia
podstawe do kreowania nowych, dotychczas nie istniejacych produktów, zaspokajaja-
cych te potrzeby.
W Polsce sztuka filmowa ma dluga historie, jednak moda na turystyke z nia zwiaza-

na, na skale oplacalnosci gospodarczej, zrodzila sie w czasie liberalizacji rynku i roz-
woju mediów. Ten obszar rynku nie zostal jeszcze wykorzystany; mozna powiedziec, ze
produkt majduje sie obecnie w fazie narodzin, ma typowo pionierski charakter. Prze-
mysl turystyczno-filmowy nie jest w Polsce tak silnie rozwiniety jak w Stanach Zjedno-
czonych, Francji, Niemczech czy Anglii, gdzie wytwórnie i obiekty nalezace do kon-
cernów filmowych9 staly sie atrakcjami turystycznymi, a ich zwiedzanie jest pewna
forma przygody.
Powyzsze rozwazania dowodza jednak, ze ruch turystyczny zwiazany ze sztuka fil-

mowa ma duze perspektywy rozwoju. Popyt na takie uslugi turystycme istnieje
i z pewnoscia bedzie wzrastal, tak jak w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Pólnoc-
nej. Przemawiaja za tym: przesycenie turystyka scisle wypoczynkowa przy niestabil-
nych warunkach pogodowych w naszym kraju, rozwój turystyki opartej na motywa-
cjach kulturowych lO, poszukiwanie nowych doman i atrakcji turystycznych, a takze
rozwój nowoczesnych sal kinowych, zapewniajacych swietna jakosc obrazu i dzwieku

9 Np. Wytwórnia Disney'a, Dream Works, Paramount, Warner Bros
10 Europejska Komisja ds. Turystyki podaje, ze kultura jest motywacja numer jeden u Amerykanów i nu-
mer cztery u Europejczyków. Zdaniem specjalistów, w obecnych czasach ta fonna turystyki zajmuje
znaczace miejsce jako "hitowy produkt przyszlosci" [za:] W. W. Gaworecki: Twystyka ..., s. 80-81
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oraz wygode widzów, co zwieksza zainteresowanie sztuka filmowa a wiec i zwiazana
. k 11Z ma turysty a .
Warto jednak podkreslic, ze produkt ten ma na razie charakter wewnetrzny, krajowy;

jest malo atrakcyjny dla turysty zagranicznego. Dopóki polskie filmy nie beda znane
szerokiej publicznosci na swiecie tak jak kino amerykanskie, angielskie, hiszpanskie
czy francuskie, nie mozna zanadto liczyc na popyt zewnetrzny. Nieliczne przypadki
zainteresowania turystów zagranicznych miejscami zwiazanymi w naszym kraju z fil-
mem wynikaja z popularnosci dziel tylko kreconych w Polsce)lecz wyprodukowanych
przez wytwórnie zagraniczne i zrealizowanych przez znanych rezyserów swiatowych
(patrz tab. 2).

Kolejna bariera rozwoju jest niestabilna liczba widzów odwiedzajacych co roku
polskie kina, a wiec potencjalnych zwolenników turystyki filmowej. Niemniej, rózno-
rodnosc motywów i atrakcji turystycznych zwiazanych z filmowym aspektem kultury
polskiej jest tak duza, ze mozna mówic o mozliwosci rozwoju turystyki wywolanej za-
interesowaniem filmem. Jest to bowiem jedna z ostatnich form kultury i sztuki, których
nie wykorzystal dotychczas przemysl turystyczny. Doskonalym impulsem, który mógl-
by pobudzic rozwój popytu oraz, co za tym idzie, podazy, byloby stworzenie, za przy-
kladem brytyjskim, profesjonalnej filmowej mapy Polski i przewodnika, w których tu-
rysta znalazlby wszystkie miej sca powstania filmów i inne atrakcj e zwiazane z kinem 12.

Pierwszy krok w tym kierunku zostal juz zrobionyl3, kolejnym musi byc rozwój oferty
turystycznej odpowiadajacej rosnacemu zainteresowaniu ta forma turystyki oraz profe-
sjonalne podejscie do tego nowego, specjalistycznego produktu turystycznego.
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