KONFERENCJA PRASOWA 05.10.2015r.

SZCZECIN EUROPEAN FILM FESTIVAL '15
5 października 2015 roku, poniedziałek. W budynku Urzędu Miasta Szczecin polski
dyrektor Szczecin European Film Festival – Bartosz Wójcik, powitał gości na trzeciej
konferencji prasowej zapowiadającej jedyną międzynarodową i największą imprezę
filmową w Szczecinie. Festiwal odbędzie się w dniach 17-26 października.
Na konferencji oficjalnie zaprezentowano program wydarzeń tegorocznej edycji SEFF.
Jako pierwszy głos zabrał w imieniu głównego mecenasa projektu od początku jego istnienia
– Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Krzysztof Soska. Zaprosił on do aktywnego udziału
w przedsięwzięciu z uwagi na możliwość zobaczenia fantastycznych produkcji i poruszania
wartych uwagi tematów, a także podkreślając jego nie tylko transgraniczny,
ale i międzynarodowy charakter.
- Miasto utożsamia się z tym projektem. – dodał.
Trzonem imprezy jest jego część konkursowa, co też odzwierciedla oficjalny trailer
festiwalowy stworzony właśnie z fragmentów filmów konkursowych. W sumie podczas całej
imprezy będzie można zobaczyć ponad 150 filmów. W samych konkursach zaprezentowane
zostaną natomiast 32 produkcje z 20 krajów w 6 blokach konkursu europejskiego
i 10 produkcji z 3 krajów (wliczając koprodukcje polskie) w 2 blokach konkursu polskiego.
Cztery składy jurorów przyznają następujące nagrody: Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin
w wysokości 10 000 zł, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego w wysokości 10 000 zł, nagroda ufundowana przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej w wysokości 10 000 zł, oraz najwyższej wartości nagrodę, jednak nie
wypłacaną materialnie – Nagrodę Findling Landesverbandes Filmkommunikation e.V.
Mecklenburg-Vorpommern, czyli tournee najlepszego polskiego filmu z Konkursu
Europejskiego lub Polskiego SEFF '15 o wartości 7000 Euro. Poza tym: Nagroda
Publiczności w wysokości 1.000 Euro, ufundowana przez Telewizję Polską, Nagroda
Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich, Nagroda specjalna pubu filmowego Český Film,
Nagroda Stowarzyszenia OFFicyna dla zwycięzcy konkursu TELEFON ART SEFF '15.
Program wydarzenia zawiera się w sześciu blokach tematycznych.
 Kino na Pomorzu Zachodnim, a w nim po raz piąty już Finał Zachodniopomorskich
Shortów wraz z Extra Shorts: Młode Kino Niemieckie oraz, tradycyjnie już, Oblicza
Zachodniopomorskiej Kinematografii, czyli przegląd twórczości wybranego autora
z naszego regionu. W tym roku - Monika Szwaja, która nie tylko jest pisarką,
ale podczas wieloletniej pracy w Telewizji Polskiej nakręciła kilkaset reportaży,
których część zostanie zaprezentowana podczas SEFF. W punkcie VARIA natomiast
znajdą się: premiera filmu "Wielka Zielona Ściana, Afryka-Afryce" w reżyserii
Małgorzaty Frymus i "Father0" reżyserii Konrada Pachciarka, autorem zdjęć
do obydwu produkcji jest Łukasz Nyks.
 Granice Kina – w tym znany już cykl Przekraczanie Granic prowadzony
przez Tomasza Raczka i Bartosza Wójcika, dostępny również przez Internet
oraz częściowo na antenie radiowej, ponownie Akademia Sztuki na SEFF, konkurs
filmów eksperymentalnych VIEDO ART oraz filmów nie kręconych profesjonalnym
sprzętem - TELEFON ART. Nowością będzie punkt VIPASSANA: widzieć rzeczy
takimi, jakimi są, dotyczący jednej z najstarszych technik medytacyjnych, którego
kuratorem również jest Tomasz Raczek oraz premiera filmu autorstwa twórców
związanych ze szczecińskim środowiskiem artystycznym pt. „Historie Pana
Chrystusa”.
 W ramach Ekstraklasy odbędzie się prezentacja projektu „Mrożek. Życie warte
jest życia”, nie zabraknie znanego z zeszłorocznej edycji punktu Najlepsze Filmy

Świata, prezentującego filmy nagradzane, lubiane, ale i trudne do zobaczenia
w regularnej dystrybucji („Naked Island”, „Taxi Teheran”, „Cobain: Montage of Heck”),
Kino Jarmarczne złożone z najwcześniejszych form filmowych zarówno
dokumentalnych, fabularnych jak i eksperymentalnych sprzed nawet stu lat
oraz Retrospektywa Józefa Robakowskiego – wykładowcy, współpracującego
z telewizją autora i prekursora sztuki video w Polsce.
 W Industry Zone przewidziany jest punkt Masterclass z Józefem Robakowskim,
pierwsze w historii SEFF Film Forum dla filmowców i producentów z regionu
Zachodniopomorskiego, Meklemburgii i Pomorza Przedniego oraz Berlina
i Hamburga. We współpracy z berlińską szkołą DEKRA Hochschule für Medien
powstaje natomiast projekt Electronic News, w którym studenci zadbają o medialną
oprawę imprezy (blog, recenzje, newsy).
 Wspólne Granice to blok podkreślający transgraniczność projektu, w którym pojawią
się filmy dotyczące Oktoberfest, punkt poświęcony kinematografii NRD – DEFA:
Podział jako tożsamość, oraz VARIA, gdzie znajdzie się światowa premiera filmu
„GRENZE/GRANICA” ujawniającego spojrzenie dziennikarzy na to, jak kształtują się
stosunki na granicy polsko-niemieckiej.
- To dla nas szczególnie ważny punkt. Świadczy o tym nie tylko podwójna struktura polskoniemiecka naszego festiwalu – od funkcji dyrektora niemieckiego, którym
jest Claudia Dietrich, składu komisji wybierającej filmy do konkursu, gdzie współpracujemy
z Niemcami - również w programie ten wątek jest dla nas istotny. - wyjaśnił Bartosz Wójcik.


W Strefie Chillout tegorocznej edycji SEFF znajdą się: premiera płyty duetu Jackpot,
koncert Arka Zawilińskiego oraz Wspólna Strefa Chillout projektu WEEKEND_100°
i festiwalu SEFF '15, w której występ performera Tomasza Foltyna i koncert zespołu
tsar. Poza tym przez 7 dni festiwalowych w filmowym pubie Český Film czekać będą
filmowe niespodzianki pod hasłem: Znani ludzie - Historie prawdziwe w filmie
oraz specjalny pokaz konfrontujący fikcję filmową produkcji „Powrót do przyszłości”
z rzeczywistością: 21.10.2015.

Od 17.10.2015 roku w budynku Filharmonii zobaczyć będzie można wystawę poświęconą
Sławomirowi Mrożkowi, będącą częścią projektu Fundacji im. Sławomira Mrożka
zatytułowanego „Mrożek. Życie warte jest życia”. Premiera filmu o tym samym tytule,
stworzonego przez osobistego asystenta pisarza – Pawła Charę, zainauguruje wydarzenia
festiwalowe 17 października.
- Jako fundacja liczyliśmy na to, że film, który przywozimy może zainteresować Szczecinian.
O filmach nie należy zbyt dużo mówić, raczej należy filmy oglądać. Jeśli Państwo macie
przekonanie, że Sławomir Mrożek był absolutnie zamkniętym, wycofanym człowiekiem,
gburem, do którego lepiej nie podchodzić, który na własne życzenie zamknął się w wysokiej
wieży, to będziecie mile rozczarowani. Zobaczycie nie tylko Mrożka śpiewającego,
tańczącego - zobaczycie prawdziwego mędrca. - opowiadał o projekcie Konrad Wojtyła,
wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka.
Ceremonia otwarcia festiwalu odbędzie się 20.10.2015 w Studiu TVP Szczecin i będzie
transmitowana na żywo na antenie TVP Szczecin, Ceremonia wręczenia nagród natomiast
odbędzie się 26.10.2015 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

