Szanowni Państwo,
trzy miesiące – dokładnie tyle dzieli nas od rozpoczęcia czwartej edycji Świdnickiego Festiwalu
Filmowego SPEKTRUM, podczas którego udamy się we wspólną podróż po najlepszych filmach
wyprodukowanych w ostatnim czasie. Na wspólne seanse zapraszamy znów w listopadzie – tym razem
termin Festiwalu przypada na 6-10 listopada 2018 r. Już teraz warto zapisać tę datę w kalendarzu!
Jakich niespodzianek możemy spodziewać się w związku z wydarzeniem?

Niezmiennie w programie pojawi się Konkurs Główny, w którym zobaczymy filmy starannie
wyselekcjonowane spośród nagradzanych na najważniejszych festiwalach: w Wenecji, Berlinie czy
w Cannes. Jurorem tej kategorii pozostanie wyłącznie publiczność SPEKTRUM. Zmiany nastąpią
natomiast w ramach Konkursu Polskich Filmów Krótkometrażowych. Do walki o nagrodę stanie dziesięć
filmów zaproszonych przez organizatorów, które zostaną poddane ocenie. Nagrodę przyzna jury
konkursowe obecne na Festiwalu po raz pierwszy. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości
5000 zł i statuetkę. Przypomnijmy, że w poprzednich latach publiczność świdnickiego festiwalu za
najlepsze krótkie metraże uznała „Świetne wieści” Kuby Gryżewskiego (2016) i „Milczenie polskich
owiec” Macieja Stuhra (2017). Wśród pełnych metraży wygrywały kolejno: „Noc Walpurgi” Marcina
Bortkiewicza (2015), „Ja, Daniel Blake” Kena Loacha (2016) i „Twój Vincent” Doroty Kobieli oraz Hugh
Welchmana (2017).
SPEKTRUM w tym roku wyjdzie również poza salę kinową zlokalizowaną w Świdnickim Ośrodku Kultury.
Dodatkowa przestrzeń na pokazy filmowe zostanie zaadaptowana w Galerii Fotografii. Co się z tym
wiąże – czas festiwalowy będzie bardziej intensywny, a program rozszerzony o dodatkowe seanse.
W listopadzie do Świdnicy powrócą również spotkania z wirtualną rzeczywistością, które widzowie
znają już z poprzednich edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych.
Tym razem przegląd Czasoprzestrzenie VR zostanie pełnoprawną sekcją programu SPEKTRUM.
Publiczność może liczyć na nowości i kolejną dawkę wyjątkowych doświadczeń. Niezapomnianych
momentów podczas Festiwalu będzie oczywiście więcej – nie zabraknie wielu spotkań ze znakomitymi
gośćmi, niezwykłymi wydarzeniami towarzyszącymi, a przede wszystkim wspaniałej atmosfery.
Pierwsze tytuły, które będzie można zobaczyć na SPEKTRUM, odkryjemy już niebawem. Tymczasem
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www oraz fanpage’a w poszukiwaniu kolejnych informacji.
Organizatorami SPEKTRUM pozostają niezmiennie Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Wrocławska
Fudancja Filmowy. Wydarzenie finansowane jest ze środków Miasta Świdnica i ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

