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W ramach Festiwalu przygotowujemy retrospektywny przegląd filmów znakomitego autora kina 

niezaleŜnego, jakim jest twórca takich filmów jak „Mala Noche”, „Drugstore Cowboy”, ”Gerry”, 

„Słoń”, czyli GUS VAN SANT. PokaŜemy takŜe jego najnowszy film „Paranoid Park”. 

Jesteśmy w trakcie rozmów z Gusem Van Santem, który rozwaŜa moŜliwość przyjazdu do Kazimierza, 

jeśli tylko pozwoli mu na to harmonogram prac nad nowym projektem filmowym, który przygotowuje. 

Podobnie jak w ubiegłym roku projekcjom towarzyszyć będą spotkania z twórcami prezentowanych 

dzieł pod hasłem „Porozmawiaj z nimi”. Spotkania takie cieszyły się bardzo duŜym 

zainteresowaniem festiwalowej publiczności i samych twórców, bowiem dawały moŜliwość swobodnej 

wymiany refleksji i uwag cennych dla obu stron. Mamy nadzieje, Ŝe tak będzie i w tym roku. 

„Lekcja kina - spowiedź twórcy filmowego” to kolejny cykl sprawdzony na DWÓCH BRZEGACH 

w 2007 roku, który będziemy kontynuować. Jest to opowieść twórcy o tym jak rodziła się jego pasja do 

sztuki, co go inspiruje i jakie są tajemnice jego twórczości. Spotkanie ilustrowane jest wybranymi przez 

twórcę fragmentami dzieł filmowych. 

W tym roku Lekcje kina poprowadzą:  

− Wojciech Marczewski – zdobywca Złotych Lwów, współzałoŜyciel Mistrzowskiej Szkoły 
Filmowej Andrzeja Wajdy oraz wykładowca w europejskich szkołach filmowych, 

− Sławomir Idziak – autor zdjęć filmowych i reŜyser, nominowany do Oskara za zdjęcia do 
filmu „Helikopter w ogniu”, 

− Sławomir Grünberg – wybitny dokumentalista, laureat nagrody Emmy. 

W czwartek, 7-go sierpnia, odbędzie się Dzień Polskich Bastardów, czyli formacji tworzonej przez 

Jacoba Dammasa, Rafaela Lewandowskiego i Igora Dewolda. Twórcy opowiedzą o polskich 

tematach, widzianych oczami młodych twórców, których rodzinne korzenie są w Polsce, jednak oni 

wychowali się w zachodniej Europie. 
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Gośćmi Festiwalu DWA BRZEGI będą równieŜ Dorota Kędzierzawska, Artur Reinhardt. Dorota 

Masłowska, Ksawery śuławski i Borys Szyc zaprezentują fragmenty filmu, który jest w trakcie 

tworzenia, czyli „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”. 

Zapraszamy serdecznie na Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI 2008! 

www.dwabrzegi.pl 


