KrzysztofZanussigościem3.ŚwidnickiegoFestiwaluFilmowegoSpektrum
SzanowniPaństwo,
już w listopadzie podczas kolejnej odsłony Spektrum Świdnica gościć będzie
Krzysztofa Zanussiego, wybitnego reżysera, jednego z najważniejszych aktywnych
twórczo filmowców polskich. Autor “Barw ochronnych” jest doceniany nie tylko w
naszym kraju - we Włoszech, Rosji czy Japonii znajduje się w czołówce najwyżej
cenionychwspółczesnycheuropejskichreżyserów.
Z dumą ogłaszamy, że pierwszym gościem trzeciego Świdnickiego Festiwalu Filmowego
Spektrum będzie Krzysztof Zanussi! Zdobywca prestiżowej nagrody Złotego Lwa na
Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji w 1984 roku za film „Rok spokojnego słońca”, z
którym odwiedzi Świdnicę 10 listopada. Spotkanie poprzedzi seans filmu. „Rok spokojnego
słońca” to pełnometrażowa fabuła polsko-amerykańsko-niemieckiej produkcji zabiera
widzów w powojenną podróż, podczas jakiej na ekranie obserwujemy rodzące się między
bohaterami uczucie, okupione komplikacjami i różnicami wynikającymi z odmiennych
narodowości.
Podczas trzeciej edycji Spektrum będziemy przyglądać się roli dźwięku w dziełach
filmowych. Warto tutaj zaznaczyć, że muzykę do „Roku spokojnego słońca” skomponował
Wojciech Kilar, który jako uznany kompozytor tworzył dźwięki do wszystkich filmów
Zanussiego - między innymi „Cwał”, „Iluminacja” czy „Persona non grata”. Utwory do „Roku
spokojnego słońca” wykonane zostały przez Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia
i Telewizji z Katowic, od lat współpracującą przy ścieżkach dźwiękowych do setek filmów.
Tegoroczna odsłona Spektrum stworzy doskonałą okazję do przyjrzenia się temu dziełu
ponownieorazdyskusjizreżyserem.
Krzysztof Zanussi - uważany za jednego z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina.
Ponadto scenarzysta, producent filmowy, autor książek o tematyce filmowej i reżyser
teatralny. Twórca filmów fabularnych i dokumentalnych, seriali oraz spektakli telewizyjnych.
Wielokrotnie nagradzany na całym świecie za całokształt twórczości. Członek Europejskiej
Akademii Filmowej oraz właściciel Studia Filmowego TOR. Na Spektrum Zanussi pojawi się
również w roli producenta - w Konkursie Pełnych Metraży zaprezentujemy film „Pokot” w
reżyseriiAgnieszkiHolland,wyprodukowanywłaśnieprzezTOR.
Na 3. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum zapraszamy w dniach 9-12 listopada.
Organizatorami Spektrum pozostają niezmiennie Świdnicki Ośrodek Kultury oraz
Wrocławska Fundacja Filmowa. Wydarzenie finansowane jest ze środków Miasta Świdnica.
Więcej informacji na temat Festiwalu można znaleźć na stronie internetowej oraz na
fanpage’u.

