2. urodziny

W czasach serwisów VOD i powszechnej
dostępności do ogromnej liczby różnorodnych
filmów trudno uwierzyć w ogromną popularność
filmu „Krzyżacy” w 1961 roku.
Niemalże 90% Polaków zamieszkujących
miasta w 1961 roku w ciągu nieco ponad roku
od premiery obejrzało film „Krzyżacy”. Była to
pozycja obowiązkowa niezależnie od
wykształcenia, czy wieku. Popularność
ówczesnej polskiej superprodukcji trzykrotnie
przebiła oglądalność takich klasyków, jak
„Dama Kameliowa”, czy „Pół żartem, pół serio”.
Krzyżacy to również tytuł, który był wówczas
najczęściej wymieniany, jako ten, który
najbardziej przypadł Polakom do gustu,
pozostawiając w tyle, m.in. „Wojnę i pokój”.

Jak zatem kształtował się gust filmowy
ówczesnych Polaków? Badani
najczęściej lubili tematykę wojenną oraz
kryminalną, jednakże to nie filmy akcji czy
dramaty były ich ulubionymi gatunkami, a
komedie, melodramaty oraz filmy
muzyczne i taneczne. Najbardziej
doceniane elementy filmu to dobra gra
aktorów oraz ciekawa fabuła.
Elementami, które zniechęcały do filmu
była nudna treść, ale też nieciekawa
kultura, ludzie i obyczaje.

Polacy w 1961 roku nie poleciliby natomiast
filmów „Matka Joanna od Aniołów”,
„Podrywacze” oraz „Zezowate szczęście”. Co
ciekawe, opinie widowni zupełnie nie były
zbieżne z ocenami recenzentów.
Odsetek Polaków, którzy obejrzeli
film
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Ogromna popularność filmu „Krzyżacy” jest niemal niemożliwa do osiągnięcia dla
dzisiejszych produkcji, mimo powszechnego dostępu do kin i serwisów VOD. Co
przyciągało tak ogromną rzeszę widzów? „Krzyżacy” byli wówczas opcją
najbardziej dostępną, więc można sądzić, że był to główny powód popularności
filmu. Według badania docenione zostały również wartości, jakie film ten
przekazywał.
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Badaczka z ambicjami analitycznymi i chęcią poznawania
nowych metod i obszarów badawczych. Badania są moją
pasją, dlatego też podchodzę do swojej pracy ze
szczerym zaangażowaniem i radością. W wolnych
chwilach - niezwykle oryginalnie - lubię czytać książki,
oglądać seriale i słuchać muzyki ☺

