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Autochrom – proces otrzymywania fotografii barwnych 

na płytach szklanych w postaci diapozytywów wynalezio-

ny 17 grudnia 1903 przez braci Louisa i Augusta Lumière, któ-

rzy w następnych latach udoskonalili tę metodę, a w 1907 

roku uruchomili produkcję płyt autochromowych do zdjęć  

w barwach naturalnych. Było to pierwsze na świecie rozwią-

zanie w zakresie wywoływania zdjęć w kolorze dostępne na 

rynku, a jego sukces trwał nieprzerwanie przez ponad 30 lat.  

Metoda autochromu nie dawała możliwości uzyskania barwnych 

fotografii na papierze.

W autochromie szklana płytka pokryta była barwną mozaiką 

mikroskopijnych ziarenek skrobi ziemniaczanej w kolorach czer-

wonym, zielonym i niebieskim, a całość – dodatkowo – emulsją 

panchromatyczną do fotografii czarno-białej. Podczas ekspozycji 

światło przenikało przez różnokolorowe ziarenka; po wywołaniu 

do pozytywu powstawał barwny obraz w naturalnych kolorach. 

Jedyną wadą była konieczność stosunkowo długiego, trwającego 

2 – 3 sekundy naświetlania płyt autochromowych.

Autochromy Lumière należą do najbardziej niespo-

dziewanych przykładów pomysłowości ludz-

kiej prezentując wielką rozbieżność między 

zastosowanymi środkami a osiągniętym 

celem. 

Autochromy Lumière wciąż jeszcze, 

sto lat po ich wynalezieniu, są nad-

zwyczajnej jakości plastycznej. Ich 

subtelne kolory stwarzają wra-

żenie oglądania mistrzowskich 

obrazów impresjonistów z typo-

wym ziarnistym puentylizmem 

w portretach i pejzażach. 

Auguste i Louis Lumière; ze zbiorów Institut Lumière w Lyonie

5 - 8 maja 2011

współpracy 
miast  

partnerskich

20 lat

Po raz pierwszy w Polsce!

WYSTAWA
AUTOCHROMY LUMIÈRE 

W MUZEUM 
KINEMATOGRAFII

5 - 31 maja 2011

70 unikatowych reprodukcji  
oryginalnych, kolorowych fotografii 

z początku XX wieku
autorstwa braci Auguste’a i Louisa Lumière



15:00 – 15:30   występ finalistów Festiwalu Piosenki 
Francuskiej Frankofonia, organizator  
XIII LO im. Marii Piotrowiczowej

15:30 – 16:00  pokaz łódzkich Mażoretek Fame 
16:00 – 16:30  prezentacja i degustacja potraw 

przygotowanych przez C-Michael LaBarre 
rozmowy z kucharzem

16:00 – 16:30   animatorzy dziecięcy na scenie  
(malowanie twarzy, charakteryzacja 
cyrkowa, można zostać Pierrotem, Guignolem, 
Klaunem oraz nauka modelowania balonów)

16:30 – 16:40  Carrefour
16:40 – 16:50   czytanie najpiękniejszych fragmentów 

„Małego Księcia” – Danuta Brzozowska  
–  z namiotu Księgarni Litera

16:50 – 17:00   prezentacja fundacji szermierczej  
Go-Now – pokaz pojedynku na scenie  
i warsztaty

17:00 – 18:00  występ finalistów Festiwalu Piosenki 
Francuskiej Frankofonia, organizator  
XIII LO im. Marii Piotrowiczowej

  – pokaz łódzkich Mażoretek Fame 
  –  XIII LO happening – dlaczego warto uczyć się 

języka francuskiego?
  –  warsztaty plastyczne dla dzieci  

pt. „Robimy Guignola”
18:00 – 18:10  przepisy na francuskie potrawy  

autorstwa C-Michael LaBarre
18:10 – 18:30  występy cyrkowe Show Art
18:35 – 18:45  występ formacji z Domu Kultury ARIADNA
18:45 – 18:50  Carrefour
18:50 – 18:55  Alliance Française- nauka francuskiego 
18:55 – 19:00  poznaj najpiękniejsze zakątki Lyonu i Francji 

– rozmowa i konkursy przygotowane przez 
Biuro Turystyczne GROMADA

19:00 – 19:20  zwycięzcy Frankofonii 2007 występ 
młodzieżowego zespołu muzycznego 

19:20 – 19:50  Louis de Funès i inne francuskie parodie  
w wykonaniu Jacka Pietrzaka

20:00 – 20:30  recital piosenki francuskiej w wykonaniu  
Piotra Seweryńskiego  

20:30 – 21:00  występ akordeonistów 
21:00 – 21:30  recital piosenki francuskiej w wykonaniu  

Emilii Kudry
21:30 – 22:00   pokaz teatru ognia- Teatr „Na CO - Dzień”  

–  w konwencji znanych bohaterów  
z francuskiej literatury filmu i teatru

•  w Parku Sienkiewicza od godziny 11:00 do 19:00 trwa turniej 
gry w bule

• w czasie trwania imprezy degustacja francuskich potraw
•  przez cały czas trwania imprezy są prowadzone 

warsztaty cyrkowe przez Agencję Show Art

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW 20-LECIA 
WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH ŁÓDŹ – LYON
7 MAJA 2011, PASAŻ SCHILLERA

11:00 –  rozpoczęcie imprezy- prezentacja wszystkich stoisk 
w Pasażu i promowanie imprezy

11:30 – 12:00    zespół instrumentów klawiszowych „ORFFA”  
w repertuarze J.M. Jarre

12:00 – 12:15  opowieści kulinarne C-Michel LaBarre 
12:15 – 12:30  występ Agnieszki Jankowskiej – Wokalistki  

z centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi  
w repertuarze szlagierów francuskich

12:30 – 12:40  Carrefour
12:40 – 13:00  GUIGNOL – o sobie i Lyonie – zapowiedź  

Teatru Guignola 
13:00 – 13:30  występ finalistów Festiwalu Piosenki 

Francuskiej Frankofonia, organizator  
XIII LO im. Marii Piotrowiczowej

13:30 – 14:00   Fundacja Go-Now w pokazach szermierki  
–  organizacja warsztatów szermierki  
dla dzieci

14:00 – 14:15  opowieści kulinarne C-Michel LaBarre  
– przysmaki Lyonu

14:15 – 14:30  występ Agnieszki Jankowskiej – Wokalistki  
z centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi  
w repertuarze szlagierów francuskich

14:30 – 14:40   Carrefour o produktach i smakach 
francuskich w Carrefourze

14:40 – 15:00  pokaz francuskich tańców dworskich  
w wykonaniu studentów z Akademii 
Muzycznej w Łodzi 

FRANCJA JEST KOBIETĄ
przegląd filmów
kino Kinematograf 
Łódź, pl. Zwycięstwa 1
5 - 8 maja 2011 

5 maja 2011
•  17.00 „Paryżanka” (1957) 

reż. Michel Boisrond; 85’                                                                                                                                             
•  19.00 „Amelia” (2000) 

reż. Jean-Pierre Jeunet; 129’                                                                                                                                             

6 maja 2011
•  17.00 „Hiroszima, moja miłość” (1959) 

reż. Alain Resnais; 90’                                                                                                                                            
•  19.00 „Mąż fryzjerki” (1990) 

reż. Patrice Leconte; 81’                                                                                                                                             
•   20.30 „Kochanek” (1992) 

reż. Jean Jacques Annaud; 115’   

7 maja 2011
•  17.00 „Parasolki z Cherbourga” (1964) 

reż. Jacques Demy; 91’
•  18.45 „Pogarda” (1963) 

reż. Jean-Luc Godard; 120’
•  20.45 „Królowa Margot” (1994) 

reż. Patrice Chéreau; 162’ 

8 maja 2011 
•  10.15 „Mia i Migusie” (2008) 

reż. Jacques-Rémy Girerd; 91’
•  17.00 „Imię Carmen” (1983) 

reż. Jean-Luc Godard; 85’
•  18.45 „Nikita” (1990) 

reż. Luc Besson; 115’
•  20.45 „Wyśnione życie aniołów” (1998) 

reż. Eric Zonca; 113’                        

6 - 9 maja 2011
Wystawa ASP 

KONSTRUKCJA – KREACJA – FORMA  
Galeria 87, ul. Piotrkowska 87 

30 kwietnia -14 maja 2011
Wystawa plenerowa LYON 

ul. Piotrkowska 104


