Warszawa, dnia 20 lutego 2018 roku

Ciechanowska Retrospektywa Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci
rusza już za tydzień.

Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci to interdyscyplinarny festiwal,
łączący w sobie takie dziedziny sztuki jaki film, muzyka, teatr, sztuki wizualne,
książka i radio, gdzie można zobaczyć, posłuchać i dotknąć najnowszej historii
Polski. Dzięki swojej randze i zorganizowanemu konkursowi, a także Pitching
Forum pozwala artystom filmów niekomercyjnych na zaprezentowanie się
publiczności i jest przepustką do szerokiej promocji ich dzieł. Z drugiej strony,
dzięki projekcjom najbardziej cenionych filmów historycznych na świecie, pozwala
szerokiej publiczności na zdobycie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii i jej
roli we współczesnej kulturze. Festiwal jest bezpłatny i otwarty dla każdego.
Warto przypomnieć, że Festiwal NNW obchodzić będzie w tym roku swoje
10lecie, a jego pierwsza edycja odbyła się właśnie tu, w Ciechanowie.
Nagrodzonymi Złotymi Opornikami byli wówczas Piotr Zarębski i Grzegorz Braun.
Prezentowana Państwu Retrospektywa jest namiastką tego ważnego wydarzenia.
Program tegorocznej Ciechanowskiej Retrospektywy to nie tylko ważne filmy o
podziemiu niepodległościowym, ale także wystawa fotograficzna „Twarze Polski“,
promocja książki,“Dziewczyny Obławy Augustowskiej“ wartsztaty filmowe dla
gimnazjalistów i licealistów oraz spotkanie organizacji pozarządowych.
Retrospektywa Festiwalu NNW to niepowtarzalna okazja, aby spotkać ostatnich
żyjących Świadków historii, uhonorować ich lub pośmiertnie przywołać z imienia i
nazwiska.
Zobaczymy przedpremierowo: „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” Dariusza Walusiaka
oraz “Ścieżki Gryfa” Arkadiusza Gołębiewskiego.
Czeka nas także projekcja fenomenalnej animacji IPN, która już w dwa tygodnie
zebrała ponad 2 mln odsłon, a do dnia dzisiejszego film-“Niezwyciężeni” obejrzały
23 miliony osób.
Widzowie będą mieli także okazję do zapoznania się z ostatnio gorąco
dyskutowanym, nagrodzonym kilkakrotnie podczas IX Festiwalu filmowego NNW
filmem Ewy Szakalickiej o Romualdzie Rajsie ps. Bury pt.: „Podwójnie wyklęty”.
Udział w pokazie potwierdziła autorka.
Zostanie zaprezentowany w Ciechanowie podczas Retrospektywy projekt Młodzi
dla Historii.
Młodzi dla Historii, który już od siedmiu lat towarzyszy Festiwalowi w Gdyni to
pokazanie w niekonwencjonalny często sposób, że nasza przeszłość jest
niezwykle ciekawa, a historie, które skrywają rodzinne albumy mogą stać się
inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego muzyki czy stylizacji modowej.

Podczas Ciechanowiskiej Retrospektywy zobaczymy nagrodzony w Gdyni film
Pawła Henrykowskiego „Matka Roja“ Młodzież czeka festiwalowy przedsmak,
jakim będą wartsztaty filmowe “Nagraj dziadka komórką” prowadzone przez
profesjonalnych twórców.
Kierowane do młodzieży filmy z repertuaru Arkadiusza Gołębiewskiego „Inka.
Zachowałam się jak trzeba”, „Kochankowie z lasu” wprowadzą młodych w
zbliżajacy się Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Czas Retrospektyw to niepowtarzalna okazja, aby spotkać ostatnich żyjących
Świadków historii, którzy będą brać udział w spotkaniach i dyskusjach. Będą Oni
także bohaterami Żywej lekcji historii.
Podczas Gali Otwarcia Retrospektyw, prowadzonej przed dziennikarza
telewizyjnego Marcina Wikło,
uhonorujemy
Świadków historii statuetkami
Sygnetów Niepodległości i Drzwi do Wolności,. Podczas Gali, na której
prezentować będą się uczestniczki konkursu na stylizacje modowe, odbędzie się
koncert ciechowianina, finalisty The Voice of Poland- Łukasza Juszkiewicza, a
zwieńczeniem wieczoru będzie monodram Piotra Cyrwusa pt.:„Zapiski oficera Armii
Czerwonej.
Zapraszamy także na niezwykle ważny panel ekspercki:„Aktywacja lokalnych
środowisk pozarządowych. Zaprezentują się podczas niego organizacje lokalne
NGO.
Panel odbędzie się 28 lutego o godzinie 15. Już dziś bardzo serdecznie na niego
zapraszamy. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy do
zgłoszenia
swojej
obecności
na
email:
d.parzymies@festiwalnnw.pl

Organizatorem Retrospektywy jest
wydarzenie
jest
sfinansowane

Stowarzyszenie Scena Kultury, a
ze
środków
Fundacji
PZU.

Szczegółowe informacje na stronie www.festiwalnnw.pl oraz naszej stronie na
Facebooku.

