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Festiwal Filmów Rosyjskich ”Sputnik nad Polską”
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Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” ma za zadanie zaprezentować kino w całej jego
okazałości. "Sputnik" to jedyna w Polsce okazja do obejrzenia nie tylko klasyki kina rosyjskiego i
radzieckiego, ale także najnowszych produkcji. Festiwal stanowi doskonałą możliwość do
przełamywania różnic i obalania stereotypów dzielących Polaków i Rosjan.
Fundacja WSPIERAM we współpracy z Europejską Agencją Reklamową oraz firmą dystrybucyjną 35
mm od lat zajmuje się propagowaniem kultury rosyjskiej w Polsce. Po sukcesach koncertów Chóru
Aleksandrowa, Rosyjskich Kozaków, zespołu Bieriozka oraz innych artystów przyszedł czas na X.
Muzę.
Po długiej nieobecności kina rosyjskiego w Polsce z wielką ostrożnością przystępowaliśmy w 2007 roku
do organizacji I. Festiwalu Filmów Rosyjskich. Zainteresowanie widzów przekroczyło jednak nasze
najśmielsze oczekiwania. Festiwal okazał się wielkim sukcesem i udowodnił, że kino rosyjskie jest
przez Polaków znane i lubiane i powinno częściej gościć, zarówno w kinach, jak i w telewizji. W tym
roku "Sputnik nad Polską" już po raz szósty wzbogaci kalendarz imprez kulturalnych odbywających się
jesienią w Warszawie.
Celem Festiwalu jest zaprezentowanie jak najszerszej publiczności największych osiągnięć rosyjskiej
kinematografii. Podczas Festiwalu pokazywane są zarówno dzieła mistrzów kina rosyjskiego, jak i
produkcje młodego pokolenia reżyserów, a także filmy dla dzieci. Naszym zdaniem obrazy te w niczym
nie ustępują filmom zachodnim, jednak mimo swej niezaprzeczalnej wartości niezwykle rzadko mają
okazję gościć na polskich ekranach. Wybrane przez nas filmy prezentujemy nie tylko mieszkańcom
Stolicy, nasz Festiwal ma bowiem odsłony w kinach całej Polski. "Sputnik nad Polską" to jednak nie
tylko seanse filmowe, ale i szereg imprez towarzyszących – koncertów, wystaw, wykładów, debat,
spotkań z twórcami filmowymi i krytykami.
Goście, którzy dotychczas odwiedzili Festiwal - twórcy filmowi ze strony polskiej i rosyjskiej oraz
przedstawiciele władz obu państw zgodnie podkreślają polityczną i kulturową rolę tego przedsięwzięcia,
które według nich z pewnością przysłuży się zbliżeniu narodów Rosji i Polski i wzbogaci wzajemne
stosunki kulturowe.
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