Filmowa edukacja młodzieży przeciw uzależnieniom
Projekt edukacji filmowej przeciw uzależnieniom ma na celu podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej uzależnień i wiążących się z nimi zagrożeń. Docelową grupą wydarzenia jest
młodzież z terenu Pragi Północ, jednak projekcje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Wstęp na pokazy jest wolny. Wszystkie projekcje odbędą się w Domu Sąsiedzkim “Moje Szmulki”
na Pradze Północ. Pokazy będą połączone z dyskusjami, które stworzą możliwość wymiany
spostrzeżeń i wątpliwości. Spotkania poprowadzi Leszek Wejcman, scenarzysta, producent, reżyser
i trener z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć kreatywnych dla osób z trudnych środowisk (np. w
więzieniach). Jest również twórcą programu terapii filmowej pt. “Pod mocnym aniołem”
realizowanym przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kinematografii i Stowarzyszeniem Inicjatywa
“Razem”.
Program cyklu:
27.12, godz. 18:00 - “PRZETRWAĆ W NOWYM JORKU”, reż. S. Kalvert
Na podstawie pamiętnika Jima Carrolla - kultowego poety i wokalisty został zrealizowany
wstrząsający film ukazujący ciemną stronę życia na nowojorskiej ulicy lat 60. ubiegłego stulecia.
To poruszający obraz opowiadający o trudnym życiu, pełnym walki z przeciwnościami losu,
zmaganiach z nałogiem i desperackim szukaniu nadziei, ze znakomitą kreacją Leonarda DiCaprio.
28.12, godz. 18:00 - “WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE”, reż. T. Wiszniewski
Małe nadmorskie miasteczko. Matka 12-letniego Pawełka umiera na raka. Dziecko, chcąc
wymodlić jej cudowne ocalenie, wyrusza na pielgrzymkę do Częstochowy. Chłopakowi, który ma
do przebiegnięcia 350 kilometrów, w rozklekotanym mercedesie będzie towarzyszył borykający się
z problemem alkoholowym nauczyciel wychowania fizycznego. [opis dystrybutora]
29.12, godz. 18:00 - “ŻÓŁTY SZALIK”, reż. J. Morgenstern
Akcja filmu rozgrywa się dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Mężczyzna w średnim wieku,
dyrektor firmy, obiecuje aktualnej kobiecie jego życia, że od teraz nie będzie pił. Niestety, po raz
kolejny nie udaje mu się dotrzymać obietnicy. Nieprzytomny zostaje odwieziony do matki, pod
której troskliwą opieką trzeźwieje. Wieczór wigilijny spędzają tylko we dwoje, w prawdziwie
świątecznej atmosferze. W prezencie od matki bohater dostaje żółty szalik, ma on stać się
talizmanem, który ma go chronić przed jego największym przeciwnikiem - alkoholowym nałogiem.
[opis dystrybutora]
Fundacja Rozwoju Kinematografii od 2014 roku działa na rzecz wspierania, rozwoju i promocji kultury. Dzięki
współpracy z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury - Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym i setkami innych,
zorganizowaliśmy ponad 1200 wydarzeń kulturalnych w całej Europie dla przeszło 300 000 odbiorców. W samej
Warszawie zrealizowano liczne pokazy i festiwale, między innymi festiwal kina i sztuki On Art, cykl Kino i Wino,
Warszawskie Kino Nieme czy Kino Letnie Telewizji "Kino Polska".
Kontakt: kontakt@eferka.pl, kontakt@wyswietlfilm.pl
http://eferka.pl/

