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Zaproszenie na projekcje filmów dokumentalnych!
opublikowano maj 26, 2015

Europejska

Fundacja

Praw

Człowieka

(EFHR)

zaprasza

wszystkich

miłośników dobrego kina na projekcje trzech filmów: „Cyganie Karpaccy z
pogranicza polsko-słowackiego” „Experiment Translation” oraz „Ethnic
Kitchen”.
Celem spotkań w ramach projektu „Wieczory z filmem dokumentalnym” jest
m.in. krzewienie świadomości praw człowieka, w tym praw mniejszości oraz
skłonienie społeczeństwa do refleksji na ten temat. Stwórzymy również
możliwość wyrażenia swoich wrażeń i opinii podczas naszej po-projekcyjnej
dyskusji. Nie wahaj się, dołącz do nas i podziel się z nami swoją opinią!
Projekcje wszystkich filmów oraz dyskusje przy poczęstunku odbywać się będą
w Domu Kultury Polskiej (DKP) przy ul. Naugarduko 76 w Wilnie w
następujących dniach:
●

28 maja, godz. 17.00-19.30 (sala 305) – „Experiment Translation”;

Gość specjalny – Birutė Sabatauskaitė, dyrektor Litewskiego Centrum Praw Człowieka
●

4 czerwca, godz. 17.00-19.30 (sala 005) – „Cyganie Karpaccy z pogranicza polsko – słowackiego”;
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Prodecunt – Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A Posteriori”
●

11 czerwca, godz. 17.00-19.30 (sala 005) – „Ethnic Kitchen”.

Gość specjalny – reżyser Aistė Ptakauskė oraz b ohaterki filmu
Wstęp na projekcję filmów oraz dyskusję wolny! Po każdym spotkaniu odbędzie się losowanie podwójnych biletów do
kina.
O filmach:
Krótka reklama społeczna „Experiment Translation” ukazuje prawdziwy eksperyment społeczny, którego celem jest
uzmysłowienie szerokiemu gronu odbiorców jak ludzie w różnym wieku zareagują na pełną nienawiści wiadomość jaką
otrzymał młody Afroamerykanin. Chcesz zobaczyć co się stało? Dołącz do nas! Film zrealizowany został przez Litewskie
Centrum Praw Człowieka.
„Cyganie Karpaccy z pogranicza polsko-słowackiego” to film dokumentalno-edukacyjny ukazujący historię i
współczesność Cyganów z grupy Bergitka Roma zamieszkujących na Sądecczyźnie, Podhalu i w okolicach Starej
Lubowli na Słowacji. Zapraszamy właśnie Ciebie abyś miał/a szansę razem z nami poznać to wyjątkowe
społeczeństwo. Film zrealizowany został przez Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A Posteriori”.
Film „Ethnic Kitchen” przedstawia historię czterech kobiet nielitewskiego pochodzenia, które zamieszkują Litwę od
wielu lat. Jest to swoista odpowiedź na pytanie „Czy Litwa może być Twoją ziemią obiecaną”? Film „Ethnic Kitchen” jest
projektem autorstwa reżyser Aistė Ptakauskė.
Spędź z nami swój wieczór!
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Wersje językowe:

« Zostań wolontariuszem w polskich domach
dziecka na Litwie
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Dlaczego ochrona praw mniejszości
narodowych jest potrzebna i ważna? »
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