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Festiwal Filmowy OutFilm od soboty do niedzieli w Kinie
Studio w Opolu
Przygodę z tym, co wzrusza, cieszy, ale też czasem boli i zastanawia proponuje Fundacja Prodeste
już po raz trzeci zapraszając na Festiwal Filmowy OutFilm. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy
weekend (8-9.12) w Kinie Studio w MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w Opolu. W programie
projekcje filmów, a także spotkania autorskie i warsztaty filmowe. Motywem przewodnim
festiwalu jest spojrzenie na autyzm, jako twórczy potencjał. Na projekcje i spotkania wstęp wolny,
na warsztaty wymagane są zapisy.
<p>Widzowie zobaczą cztery filmy: „Portret emocji”, „Ostatnią rodzinę”, „Mary i Max” i „Mr.
Gagę”. Każdy z filmów ma być punktem wyjścia do rozmów na tematy dotyczące funkcjonowania
człowieka o odmiennym postrzeganiu, o formie budowania relacji z drugim człowiekiem,
przyjaźni, akceptacji, ale i przemocy, izolacji społecznej, a także świadomości ciała. </p> <p><br
/> Po projekcjach odbędą się spotkania. Wśród gości: reżyser filmu „Portrety emocji” Sławomir
Grunberg, dr Joanna Ławicka, lek. Agnieszka Wieczorek, Weronika Miksza oraz Olga Wojdak.
Spotkania autorskie poprowadzą dziennikarka Radia Opole - Agnieszka Wawer-Krajewska oraz
Monika Szubrycht i dr Joanna Ławicka, prezes Fundacji Prodeste.</p> <p> <br /> <img
class="image borderefx1 left" style=" width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/260257/2018-12-03_1543836685.jpg" alt="Już po raz
trzeci Fundacja Prodeste zaprasza na Festiwal Filmowy OutFilm" title="Już po raz trzeci Fundacja
Prodeste zaprasza na Festiwal Filmowy OutFilm" />Oprócz projekcji i spotkań tradycyjnie nie
zabraknie warsztatu filmowego. Będzie to wyjątkowa okazja, by zrealizować własny film.
Warsztaty odbędą się pod hasłem: "Psychooutdramy". Poprowadzi je reżyser Tomasz Jurkiewicz.
Chętni uczestniczenia proszeni są o wysyłanie zgłoszenia: <a
href="mailto:u.ratajczak@prodeste.pl">u.ratajczak@prodeste.pl</a>.</p> <p><br />
Organizatorem projektu jest <span style="font-weight: bold;"><a href="https://prodeste.pl/"
target="_blank" title="Przejdź na stronę fundacji">Fundacja Prodeste</a></span>. Fundacja od
2008 roku prowadzi intensywną działalność w zakresie edukacji artystycznej osób ze spektrum
autyzmu. Przekonuje, że można i warto mówić o autyzmie, nie tylko w kontekście
niepełnosprawności, terapii i koniecznej pomocy, ale także jako potencjale twórczym,
wynikającym ze specyficznej wrażliwości na otaczającą rzeczywistość.</p> <p><br /> Projekt
dofinansowany jest przez MKiDN. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia. O idei
Festiwalu Filmowego OutFilm w audycji "Ona i On" (03.12.2018) opowiadały przedstawicielki
Fundacji Prodeste - rozmowa jest do odsłuchania poniżej. <br /> <br /> </p> <p> </p>

