RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZYDENT MIASTA ST. WARSZAWY
Szanowni Państwo,
Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” już po raz siódmy gościć będzie w Warszawie. Jest to doniosłe, cykliczne wydarzenie, wpisane w kulturalną mapę Warszawy.
W tym roku będziemy mieli okazję obejrzeć najbardziej wartościowe i jednocześnie najbardziej reprezentatywne obrazy rosyjskiej
sztuki filmowej. Dzięki zróżnicowanemu repertuarowi zobaczymy,
jak ewoluuje kinematografia rosyjska, jak zmienia się technika i zainteresowania twórców.
Program festiwalu, nazwiska reżyserów prezentowanych obrazów
wskazują, że zobaczymy dzieła wybitnych osobowości, artystów,
którzy tworzą filmy najwyższej próby, stawiając w nich pytania ponadczasowe i fundamentalne.
Przegląd najnowszego kina rosyjskiego jest zarazem filmowym
przeglądem współczesnej historii tego kraju, dzięki któremu możemy obserwować zmiany zachodzące we wszystkich sferach życia
społecznego i indywidualnego, zmiany mentalności i obyczajowości.
Tegoroczna edycja „Sputnika nad Polską” będzie wyjątkowa, ponieważ została poświęcona najważniejszym osiągnięciom naukowym i wybitnym naukowcom.
Wszystkim Państwu życzę wielu wspaniałych przeżyć i doznań
artystycznych, a przede wszystkim tego, żebyśmy w najlepszych
przykładach rosyjskiej sztuki filmowej umieli odnaleźć i zatrzymać
dla siebie wszystko to, co nas łączy.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta St. Warszawy

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
ПРЕЗИДЕНТ СТОЛИЧНОГО
ГОРОДА ВАРШАВА
Уважаемые Господа,
Фестиваль Русских Фильмов «Спутник над Польшей» уже
седьмой раз будет гостить в Варшаве. Это знаменательное
циклическое событие, вписанное в культурную жизнь Варшавы.
В этом году у нас будет возможность просмотра наиболее
ценных и одновременно – наиболее репрезентативных картин русского киноискусства. Благодаря разнообразию репертуара мы увидим как меняется русский кинематограф, как
меняются технические возможности и темы, вызывающие
интерес у создателей.
Программа фестиваля, фамилии режиссеров представляемых фильмов, свидетельствуют о том, что мы ознакомимся
с картинами исключительных личностей, артистов, которые
создают кино высокого качества, задавая в них фундаментальные вечные вопросы.
Просмотр новейшего российского кино одновременно является кинопросмотром современной истории этой страны, благодаря которому мы можем наблюдать за изменениями, происходящими во всех сферах общественной и частной жизни,
в менталитете и нравах.
«Спутник над Варшавой» в этом году будет исключительным,
так как посвящен важнейшим научным достижения и выдающимся ученым.
Я желаю всем Вам множества великолепных впечатлений
и зрительского удовольствия, а главное, что бы в лучших
примерах русского киноискусства мы сумели найти и запечатлеть в себе все то, что нас объединяет.
Ханна Гронкевич-Вальц
Мэр столичного города Варшавы
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