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„Rozmowy kontrolowane”, spotkanie z Małgorzatą
Ostrowską-Królikowską oraz akcent Filmoffo

[1]
Tydzień Kultury Miejskiej - sobota z filmem w OCK przygotowaliśmy dla Państwa retrospektywny
przegląd najciekawszych filmów Festiwalu Kina Offowego Filmoffo z ostatnich kilku lat oraz projekcje
filmu „Rozmowy kontrolowane” z udziałem naszego gościa specjalnego aktorką Małgorzatą
Ostrowska – Królikowską wraz z synem Antonim Królikowskim. Zapowiada się ciekawie i przyjemnie.
Już dziś zapraszamy ;-)
Małgorzata Ostrowska-Królikowska urodzona w Opolu Lubelskim – polska aktorka telewizyjna,
teatralna i filmowa, do 1998 roku występowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Po ukończeniu 1987
roku Wrocławskie filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie zagrała kilka ról
epizodycznych w filmach (m.in. w Rozmowach kontrolowanych) i – przede wszystkim – w
pojedynczych odcinkach popularnych seriali. W 1997 roku znalazła się w obsadzie telenoweli Klan, w
której gra do dziś. Rola Grażynki Lubicz, zatroskanej żony i matki, przyniosła jej dużą popularność
wśród masowej widowni.
„Rozmowy kontrolowane” - polski film komediowy z 1991roku w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego,
druga część trylogii filmowej mieszczącej również Misia (1980) i Rysia (2007). Akcja filmu toczy się w
czasach Polski Ludowej.
Opis filmu:
W grudniu 1981 roku Ryszard Ochódzki (Stanisław Tym) otrzymuje od pułkownika UB, Zygmunta
Molibdena (Krzysztof Kowalewski), zadanie przeniknięcia do struktur "Solidarności" w Suwałkach.
Wyposażony we wspólne zdjęcie z Lechem Wałęsą udaje się do województwa suwalskiego. Tam
zastaje go stan wojenny. Po spowodowaniu wypadku samochodowego, Ochódzki porzuca swój pojazd
i pożyczonym autem wraca do stolicy. Zatrzymuje go patrol milicji, który w bagażniku samochodu
znajduje solidarnościowe ulotki. Bojąc się aresztowania, rzuca się do ucieczki...
Festiwal Kina Offowego Filmoffo organizowany jest w Opolu Lubelskim od 2006 roku. Dotychczas
odbyło się 10 edycji imprezy. Głównym punktem programu jest konkurs filmów niezależnych
walczących o nagrodę pieniężną oraz statuetkę Złotego Jeża przyznawaną przez festiwalową
publiczność. Wśród filmów konkursowych są zarówno filmy fabularne jak i dokumenty i animacje.
Etiudy studenckie i filmy amatorskie. Podczas festiwalu odbywają się panele dyskusyjne z twórcami
filmów którzy osobiście opowiadają o swoich produkcjach i spotykają się z publicznością.
Każdy z dwóch festiwalowych dni kończą koncerty. Dotychczas na scenie Filmoffo grali m.in. Mela
Koteluk, Ścianka, Skubas, Pogodno, Kamp, Fisz Emade Tworzywo, Wojtek Mazolewski Quintet, duet
Smolik / Kev Fox, grupa Kobiety, The Dumplings oraz Daria Zawiałow.
Ponadto podczas trwania festiwalu zobaczyć można wystawy fotografii, pokazy specjalne, odbywają
się warsztaty dla młodzieży, organizatorzy prezentują także cykl „Giganci Polskiego Offu” w którym
wyświetlane są filmy najważniejszych postaci polskiego kina niezależnego.
Festiwal Filmoffo stale współpracuje także z firmą dystrybucyjną Bomba Film, co owocuje corocznymi
przeglądami najciekawszych produkcji z katalogu tego dystrybutora.
Festiwal Filmoffo odbywa się w drugiej połowie lutego.
Przypominamy, że udział w Tygodniu Kultury Miejskiej jest bezpłatny.
Tydzień Kultury Miejskiej spędzimy w OCK ;-)
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??22.09. sobota FILM
godz.15.00 Retrospektywny przegląd najciekawszych filmów Festiwalu Kina Offowego Filmoffo z
ostatnich kilku lat.
17.00 Projekcja filmu „Rozmowy kontrolowane”
18.45 Spotkanie z aktorką Małgorzatą Ostrowską-Królikowską
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