5. ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU HOMMAGE À KIEŚLOWSKI V SOKOŁOWSKU
Filmový festival Hommage à Kieślowski v Sokołowsku je výjimečnou a jedinou filmovou akcí na
světě, která se věnuje výlučně tvorbě vynikajícího režiséra Krzysztofa Kieślowského (1941-1996) a je
určena obdivovatelům jeho filmů. V tomto roce se uskuteční již popáté, a to ve dnech 4. – 6. září 2015
pod záńtitou paní Marie Kieślowské.
Hlavní slogan letońního ročníku zní: „Životní náhody, náhodné životy“ a klíčovým filmem bude
letos snímek „Náhoda” Krzysztofa Kieślowského. Proběhne tak projekce režijní verze tohoto filmu
v zrekonstruované podobě.
----Snímek „Náhoda”, plný generačních a autobiografických motivů, nádherně vystihuje poválečnou
„osobnost Poláka”. Vznikala v době rozpuku „Solidarity” (1981), ale dotočená byla již v době
výjimečného stavu, a tak si na šest let odpočinula v trezoru. I přesto je její poslání univerzální (…) Po
smrti Kieślowského byla analyzována všemi možnými způsoby. V mnoha zemích jí byly věnovány
rozličné články, eseje a studie. Inspirací se taky stala pro tvůrce hraných filmů. Jeden z hlavních
principů snímku (co by se mohlo stát, kdyby…), byl využit např. ve filmu Petera Howitta „Srdcová
sedma” či ve snímku Toma Tykwera „Lola běží o život” (…) V „Náhodě” skvěle ztvárnil hlavní roli
(Witka) Bogusław Linda. Obdržel za ní také cenu na Festivalu polských hraných filmů v Gdaňsku (dnes
v Gdyni). Koneckonců až čtyři z šesti filmů, ve kterých si v roce 1981 zahrál, zakázala cenzura. A když
je uvolnila, byl už Linda zcela jiným člověkem. A nasedl do úplně jiného vlaku...
(Stanisław Zawiśliński, Magazyn Filmowy SFP )
-------Bogusław Linda, ale také dalńí spoluautoři tohoto legendárního snímku, se v Sokołowsku setkají
s festivalovým publikem. „Náhoda” bude také promítaná na festivalu Letní filmová ńkola v Uherském
Hradińti, se kterým začal festival Hommage à Kieślowski spolupracovat. Autor filmového „Dekalogu” tak
dnes spojuje obě tyto akce. Kromě toho spojuje oba festivaly také přístup k filmu jako prostředku
poznávání okolního světa a jako podnětu pro debatu a dialog.
I díky spolupráci s festivalem Letní filmová ńkola se v programu sokolowského festivalu objeví
již po druhé sekce „Nové české filmy”. V rámci sekce pak proběhnou projekce dvou filmů – dokumentu
„Olga” režiséra Miroslava Janka a hraný film „Cesta ven” Petra Václava. Vedle projekcí proběhne také
diskuze na téma „Percepce české kinematografie v Polsku”, kterou se zúčastní dramaturg LFŃ Petr
Vlček či redaktor Stanisław Zawiśliński. Zástupci LFŃ, jakož i členové AČFK, budou hosty festivalu
Hommage à Kieślowski.
V průběhu celého festivalu bude ale promítnuto několik desítek filmů - hraných
i dokumentárních, z Polska, ČR i Německa. Jejich tvůrci zastupují různé generace a jsou mezi nimi
i studenti samotného patrona akce, kteří točí ambiciózní filmy, v nichž se odráží dilemata současného
člověka. Po projekcích budou následovat diskuzní panely. Účastnit se jich budou známí režiséři jako:
Tom Tykwer, Wojciech Marczewski, Waldemar Krzystek, Petr Václav, Magdalena Łazarkiewiczová,
Paweł Łoziński a herci – Bogusław Linda, Franka Potenteová, Teresa Marczewská, Marzena
Trybałaová, Adam Woronowicz, Sonia Bohosiewiczová, jakož i významní filmoví vědci a samozřejmě
diváci.
Srdečně Vás zveme do Sokołowska! Malebné městečko Sokołowsko se nachází kousek
od českých hranic v Sudetech. Krzysztof Kieślowský v něm strávil část svého dětství (1951-1957) a po
mnoha letech zde natočil svůj dokumentární film „Rentgen” (1973). Ve své autobiografii vzpomíná

na tehdejńí kulturní dům, který po nedávné rekonstrukci dostal název „Kinoteatr Zdrowie” (Kino-divadlo
Zdraví) a stal se hlavním místem festivalových projekcí, debat a výstav. Projekce filmů ale budou
probíhat také ve třech venkovních kinech.
Organizátor festivalu – „Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ“ (Nadace současného umění
In Situ), buduje od roku 2007 v Sokołowsku „Mezinárodní kulturní laboratoř“ a „Archív tvorby Krzysztofa
Kieślowského“. Organizují zde také festival uměleckých performancí „Kontexty” a celou řadu dalńích
uměleckých aktivit. Díky tomu místo, zvané dříve „polským Davosem”, získává zpět svojí ztracenou
slávu a láká tak dalńí umělce.

Organizátoři: Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU, Międzynarodowe Laboratorium Kultury
Sokołowsko.org, Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ.
Hlavní partner: Outdoor Cinema
Záštity: Maria Kieślowska, Czeskie Centrum w Warszawie, Cezary Przybylski Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzych, Marcin Raczyński Burmistrz Mieroszowa,
Jacek Cichura Starosta Wałbrzyski, Lidia Turkiewicz Sołtys Sokołowska, Studio Filmowe TOR, Cyfrowe
Repozytorium Filmowe.
Finanční podpora: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Forum Polsko-Czeskiego / Česko-polského forum, Gminy Mieroszów
Partneři: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Telewizyjna w Łodzi, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Gdyńska Szkoła Filmowa, Warszawska Szkoła
Filmowa, Federacja Czeskich Klubów Filmowych / Asociace českých filmových klubů AČFK,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Narodowy Instytut Audiowizualny, Gutek Film, Odra Film, Europejska
Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE, Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda
Kapuścińskiego, Wydawnictwo Skorpion, Strefa 101 Agencja PR.
Mediální partneři: Patroni Medialni: TVP 2,TVP KULTURA, TVP Wrocław, TV Wałbrzych, Jedynka Polskie
Radio, Radio TOK FM, miesięcznik KINO, Film&TvKamera, magazyn SENS, Gazeta Wrocławska,
kinoplex.pl, Stopklatka.pl, nowyfolder.com, purpose.com.pl, O.pl ,5kilokultury.pl, naszemiasto.pl,
LowcyPrzygod.TV, Wp.pl, Walbrzych24.com

www.hommageakieslowski.pl

www.facebook.com/HommageaKieslowski

