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Bundesarchiv bardzo starannie przygotowało się do obchodów 100-lecia wybuchu I wojny
światowej. Wśród wielu wydarzeń jakie odbywać się będą przez cały rok – wystawy, pokazy i
sesje naukowe- Bundesarchiv przygotowało we współpracy z Transit Film GmbH i Digital
Collection ciekawą propozycję dla „kinomanów”. Na wydzielonym pod swoim szyldem portalu
filmowym „Filmportal”, BA udostępnia bezpłatnie ponad 100 filmów dokumentalnych z czasów
I wojny światowej. A to jeszcze nie wszystko.
Ponadto Bundesarchiv prezentuje część swoich zasobów filmowych związanych z tym
przełomowym wydarzeniem, w ramach europejskiego projektu "EFG1914" ( European Film
Gateway
).
Uczestnikami projektu kierowanym przez Deutschen Filminstitut we Frankfurcie nad Menem
(DIF) są Bundesarchiv, Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Land Hessen i Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM). W projekcie uczestniczy ponadto około 20 innych archiwów
filmowych i bibliotek filmowych z 15 krajów europejskich. Celem jest udostępnienie w Internecie
historycznego materiału filmowego z okresu 1914 do 1918 roku. Przy wsparciu finansowym Unii
Europejskiej od lutego 2012 roku poddano cyfrowej obróbce ponad 650 godzin materiału
filmowego. Materiał ten to zarówno filmy dokumentalne, propagandowe, kroniki filmowe jak
również filmy fabularne- pełne spektrum form i tematów podejmowanych przez młode jeszcze
wówczas kino europejskie.

Bundesarchiv udostępniło dla potrzeb projektu największą ilość materiałów filmowych – ponad
150 filmów. Pozostałe filmy pochodzą ze zbiorów przede wszystkim Imperial War Museum w
Londynie, Duńskiego Instytut Filmowy w Kopenhadze i EYE Instytutu Filmowego w
Amsterdamie.
Publikacja filmów poprzedzona została starannym opracowaniem merytorycznym, ich
szczegółowym opisem pod kątem zawartości ale także technicznym - niejednokrotnie wymagały
one również identyfikacji, a także starannych zabiegów konserwatorskich.
Trudno o bardziej sugestywny niż obraz filmowy, przekaz wydarzeń historycznych sprzed 100
lat. Publikacja tych dotychczas nieznanych obrazów filmowych (także z terenów dzisiejszej
Polski) z pewnością przyciągnie wielu odbiorców – miłośników historii dziejów i historii
kinematografii. To będzie bardzo długi seans filmowy.
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Filme aus der Zeit des Ersten Weltkriegs online

Filmportal.de
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