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Szanowni Państwo,
Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” już po raz szósty zaprezentuje kino rosyjskie w całej jego okazałości, wzbogacając kalendarz
imprez kulturalnych odbywających się jesienią w Warszawie. Festiwal to
jedyna szansa dla naszej publiczności obejrzenia nie tylko klasyki kina
rosyjskiego i radzieckiego, lecz także najnowszych produkcji filmowych.

Уважаемые господа,

Kolejne edycje festiwalu cieszą się coraz większym zainteresowaniem
i pokazują, że kino rosyjskie jest przez polską publiczność lubiane. Organizatorzy konsekwentnie poszerzają formułę imprezy – wybrane przez
nich filmy prezentowane są nie tylko mieszkańcom stolicy, Festiwal ma także odsłony w kinach całej Polski. Również w tym roku nie zabraknie sekcji
kina konkursowego, retrospektyw mistrzów, kina akcji wielkich produkcji,
odkryć młodych, nieznanych reżyserów oraz sekcji specjalnie dedykowanej najmłodszym uczestnikom. Towarzyszące Sputnikowi liczne wykłady,
debaty, spotkania, koncerty oraz wystawy, stanowiące integralną część
festiwalu, mogą także liczyć na zainteresowanie widzów.
Goście, którzy każdego roku odwiedzają festiwal – twórcy filmowi ze
strony polskiej i rosyjskiej oraz przedstawiciele władz obu państw, podkreślają ważną rolę tego przedsięwzięcia, które służy zbliżeniu narodów
Rosji i Polski, a także wzbogaca wzajemne stosunki kulturalne.
Życzę wszystkim widzom, by w trakcie tegorocznej edycji festiwalu odkryli dla
siebie jak najwięcej filmów oddających bogactwo rosyjskiej kinematografii.
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Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» уже
шестой раз представит российское кино во всей его красе,
обогащая календарь культурных мероприятий, проходящих
осенью в Варшаве. Фестиваль - это единственная возможность
для наших зрителей посмотреть не только классику российского и советского кино, но и новые фильмы.
Очередные выпуски Фестиваля пользуются все большим успехом и показывают, что польские зрители любят российское
кино. Организаторы последовательно расширяют рамки мероприятия - избранные фильмы могут посмотреть не только
жители столицы, Фестиваль проводит региональные выпуски
в кинотеатрах в целой Польше. В этом году также не обойдется без конкурсного кино, ретроспектив мастеров, масштабных
кинопроектов, дебютов молодых неизвестных режиссеров, а
также секции, посвященной самым маленьким участникам. Сопутствующие «Спутнику» многочисленные лекции, дискуссии,
встречи, концерты и выставки, являющиеся составной частью
Фестиваля, также могут рассчитывать на интерес со стороны
зрителей.
Гости, которые каждый год посещают Фестиваль - создатели
фильмов с польской и российской стороны, а также представители властей обеих стран, подчеркивают важную роль этого
мероприятия, который служит сближению народов Польши и
России и обогащает культурные взаимоотношения.
Я желаю всем зрителям, чтобы на проходящем в этом году выпуске Фестиваля, они открыли как можно больше фильмов, показывающих разнообразие российской кинематографии.
Богдан Здроевский
Министр культуры и национального наследия
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