„SPUTNIK NAD OPOLEM”
miejska replika 10. Festiwalu Filmów Rosyjskich
„Sputnik nad Polską”
Już po raz drugi Opolanie będą mieli okazję poznać bliżej współczesną
kinematografię rosyjską podczas repliki Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik
nad Polską”. Pierwsza opolska replika trwająca 5 dni okazała się wielkim
sukcesem przyciągając ponad 500 widzów. W tym roku festiwal potrwa dłużej,
bo aż siedem dni od 13 do 19 marca i będzie obfitował w liczne atrakcje
i niespodzianki. Organizatorem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie
Opolskie Lamy w ścisłej współpracy ze studentami Koła Naukowego Kultury
Rosyjskiej UO oraz Akademickiego Koła Artystycznego UO, a także
Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.
Projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się w Kinie Meduza,
w Kinie Helios, w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki oraz w Collegium
Maius Uniwersytetu Opolskiego.
Wydarzenia skierowane są dla wszystkich zainteresowanych filmem i kulturą
rosyjską.
„Sputnik nad Opolem” planowany jest jako seria wydarzeń kulturalnych,
których tematem przewodnim jest zagadnienie kultury rosyjskiej postrzeganej
przez pryzmat sztuki filmowej.
Przegląd obejmuje siedem współczesnych filmów rosyjskich przeznaczonych
dla widzów dorosłych i starszej młodzieży.
Repertuar przeglądu:
13.03 – poniedziałek // 19:00 // Zoologia // NCPP // wstęp wolny
14.03 – wtorek // 18:00 // Dotyk wiatru // Kino Meduza // wstęp 10 zł
15.03 – środa // 19:00 // Uczeń // Kino Meduza // wstęp 10 zł
16.03 – czwartek // 19:00 // Dobry chłopiec // Kino Helios // wstęp: kasy Kina
Helios
17.03 – piątek // 19:00 // Insight // Kino Meduza // wstęp 10 zł
18.03 – sobota // 18:00// Podróż niepoślubna // Kino Meduza // wstęp 10 zł
19.03 – niedziela // 18:00 // Skarb // Kino Meduza // wstęp 10 zł
W tym roku uczestnicy będą mieli również możliwość nabycia karnetów
festiwalowych w cenie 50zł. Karnet obejmuje wejścia na wszystkie pokazy
i wydarzenia organizowane w ramach „Sputnika nad Opolem” – miejskiej
repliki 10. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” (szczegóły będą
dostępne na stronie Stowarzyszenia Opolskie Lamy www.opolskielamy.pl )

W ramach Repliki w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego po raz
drugi odbędą się obrady Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej StudenckoDoktoranckiej Konferencji Naukowej „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej II”.
W konferencji udział wezmą zarówno studenci i doktoranci opolskich uczelni,
jak i ośrodków akademickich z całej Polski. Obrady poświęcone filmowi
rosyjskiemu pozwolą bliżej przyjrzeć się dziełom i twórcom rosyjskiej
kinematografii (takim jak Aleksander Sokurow, Andriej Zwiagincew, Nikita
Michałkow, Iwan Wyrypajew, Eldar Riazanow), lepiej zrozumieć jej przesłanie,
a dzięki temu rosyjską kulturę i współczesną Rosję.
Dla najmłodszych widzów organizatorzy przygotowali kreatywne i
inspirujące poranki filmowe – „Mały Sputnik”, w ramach którego odbędą się
projekcje filmowe kultowych bajek rosyjskich – „Wilk i zając” oraz
„Czeburaszek”, połączone z tematycznymi warsztatami plastycznymi.
„Mały Sputnik”
18.03 – sobota // 10:00 // Mały Sputnik – pokaz filmu „Wilk i Zając”
+ warsztaty plastyczne // Kino Meduza // wstęp 10 zł
19.03 – niedziela // 10:00 // Mały Sputnik – pokaz filmu „Czeburaszek”
+ warsztaty plastyczne // Kino Meduza // wstęp 10 zł
W ramach tegorocznego „Sputnika nad Opolem” planowany jest również
konkurs fotograficzny. Głównym celem konkursu jest zebranie fotografii
ukazujących Rosję z różnych perspektyw – przestrzennych, czasowych
i symbolicznych oraz stworzenie z nich unikatowej wystawy dostępnej podczas
festiwalu. Odwiedzający wystawę będą mogli wybrać poprzez głosowanie
swoje ulubione fotografie.
Partnerami wydarzenia są: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Koło
Naukowe Kultury Rosyjskiej UO, Akademickie Koło Artystyczne UO,
Uniwersytet Opolski, Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO, Instytut
Sztuki UO, Instytut Slawistyki UO, Kino Meduza, Centrum Kultury Oleska,
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Kino Helios, Galeria Sztuki
Współczesnej, Fundacja 2.8
Szczegółowe informacje dotyczące projekcji i wydarzeń towarzyszących
znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Opolskie Lamy –
www.opolskielamy.pl

