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FEDERACJA ROSYJSKA
LENFILM

Drodzy goście i uczestnicy 7. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sput-
nik nad Polską”!

Festiwal stał się już tradycyjnym, kulturalnym wydarzeniem, co-
rocznie przyciągającym uwagę naszych krajów. Na niego czekają 
tak, jak czeka się na przybycie starego, dobrego przyjaciela. Oglą-
damy swoje filmy, by lepiej się poznać. Kino to język uniwersalny, 
zrozumiały dla wszystkich ludzi naszej planety.

Teraz kino rosyjskie pełne jest nowych twórczych sił, coraz więcej 
pojawia się obiecujących tytułów, dają się poznać nowi reżyserzy, 
aktorzy, dramaturdzy. Dzisiejsi widzowie oczekują wyrazistych ob-
razów filmowych, emocji i uczuć.

Najstarsza wytwórnia filmowa „Lenfilm” (z prawie stuletnią histo-
rią) wchodzi na drogę głębokich rekonstrukcji i przemian. Przygo-
towuje się do realizacji nowych projektów, wspiera powstawanie 
nowych scenariuszy, szuka świeżych talentów. Kino wciąż żyje!

Jesteśmy szczęśliwi, że kino rosyjskie jest znane i lubiane w Pol-
sce. Chcielibyśmy zrobić wspólnie wszystko, aby sztuka zbliżała 
nasze narody, pomagała uczynić nasz świat lepszym, bezpiecz-
niejszym i bardziej przyjaznym.

Eduard Piczugin
Dyrektor Generalny Studia Filmowego „Lenfilm”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНФИЛЬМ

Дорогие гости и участники 7-го Фестиваля российских филь-
мов «Спутник над Польшей»!

Ваш фестиваль уже стал традиционным культурным событи-
ем, ежегодно привлекающим внимание в наших странах. Его 
ждут, как ждут встречи со старым другом. Мы смотрим филь-
мы страны-соседа, чтобы лучше узнать друг друга. Кино – это 
универсальный язык, понятный всем людям на планете. 

Сейчас в российское кино пришли новые творческие силы, 
появляются новые талантливые работы, заявляют о себе но-
вые режиссёры, актёры, драматурги. Сегодня зрители ждут 
ярких кинообразов, эмоций, чувств.

Старейшая российская киностудия «Ленфильм» (с почти ве-
ковой историей) вступает на путь коренной реконструкции и 
преобразований. Готовятся к запуску новые проекты, пишут-
ся сценарии, идёт поиск талантов. Кино продолжает жить!

Мы рады, что российское кино любят и знают в Польше. Бу-
дем вместе делать всё, чтобы искусство сближало наши на-
роды, помогало сделать наш мир более гуманным, безопас-
ным, дружным.

Эдуард Пичугин
Генеральный директор киностудии «Ленфильм»


