XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych

Parking, godzina 16

'Parking, godzina 16' zostanie pokazany w konkursie filmów studenckich na XVII
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia ”Publicystyka 2010”.
Film powstał jako efekt 7 edycji Pomorskich Warsztatów Filmowych, pod opieką artystyczną
reżysera Wojciecha Marczewskiego. Kluczowym etapem pracy nad filmem okazał się dobór ekipy
aktorskiej. - Słuchacze tej edycji warsztatów mieli dużo szczęścia, ponieważ w castingu wzięła
udział m.in. aktorka Teatru Wybrzeże - Justyna Bartoszewicz. To dzięki jej roli ‚Parking’ nabrał
wyrazistości - mówi Jurek Rados, pomysłodawca i koordynator Pomorskich Warsztatów
Filmowych.
Festiwal ”Publicystyka” jest wyjątkową w skali naszego kraju imprezą poświęconą promocji
publicystyki filmowej. Oprócz pokazów prac niezależnej twórczości filmowej i trendów w tej
dziedzinie, festiwal koncentruje się także na elementach przybliżających zainteresowanym wiedzę
filmową w postaci warsztatów, spotkań i dyskusji.
Filmy festiwalowe ukazują aktualne tematy z życia społecznego, politycznego, gospodarczego i
kulturalnego. Poruszają więc sfery, które budzą wyjątkowo dużo zainteresowania, emocji, a wręcz
kontrowersji i tym samym mogą być znakomitymi tematami do rozmów i debat po projekcjach
filmowych.
Z roku na rok ranga festiwalu i starania organizatorów podnoszą jakość i ilość zgłoszeń
konkursowych, a także powiększa się widownia na seansach filmowych. Twórcom festiwalu bardzo
zależy na szerokim zainteresowaniu młodych ludzi sztuką filmową oraz na integracji europejskich
środowisk twórczych. W roku 2004 Światowa Unia Filmu Niezależnego ”UNICA” objęła patronat
nad festiwalem.
W skład tegorocznego jury wchodzą: Stanisław Puls (Przewodniczący Jury) - dobry duch
przeglądu, członek Światowej Unii Filmu Niezależnego "UNICA", Monika Kuczyniecka - autorka
filmów animowanych i teledysków, plastyk, Witold Kon - polski działacz niezależnego ruchu
filmowego, Paweł Dutkalski - szef dystrybucji firmy Warner Bros Poland, Tomasz Drozdowicz reżyser filmowy i telewizyjny oraz dr Piotr Zawojski - adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i
Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Festiwal wspierają m.in. Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, Światowy Festiwal
Kina Niezależnego UNICA oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Festiwal trwa od 22 do 24 października. Projekcja filmu 'Parking, godzina 16' odbędzie się 23
października o 14:00 w Domu Kultury ”Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu.

