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Zajrzyj na WATCH DOCS
Jutro, 24 maja, w stolicy regionu świętokrzyskiego rozpocznie się 16. Objazdowy
Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Przez 5 dni w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach
będą wyświetlane najnowsze, często nigdzie wcześniej nie prezentowane materiały
dokumentalistów z całego świata, poruszające tematykę społeczno-kulturową.
Organizatorami przeglądu w Kielcach jest Muzeum Narodowe w Kielcach – Muzeum
Dialogu Kultur oraz Regionalne Centrum Wolontariatu.
Festiwal Filmowy WATCH DOCS jest jedną z największych imprez filmowych poświęconych
prawom jednostki i próbom ich ograniczania, ale też tolerancji, dyskryminacji czy integracji
różnych środowisk połączonych ze sztuką filmową. Przedsięwzięcie od lat realizowane jest
przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy oraz Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jednym z elementów projektu jest coroczny
festiwal objazdowy, dzięki któremu w 30 miastach Polski publiczność może obejrzeć filmy
dokumentalne twórców z różnych krajów.
Od czwartku, 24 maja, taką okazję będą mieli kielczanie. Codziennie w Muzeum Dialogu
Kultur odbywać się będą nie tylko projekcje filmów związanych m.in.: z ekologią, konfliktami
zbrojnymi, integracją międzykulturową, ale również wystawy, koncerty i spotkania z
ciekawymi ludźmi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Magdalena Szczoczarz
(podróżniczka, fotografka), Paula Dulnik (StartUp Poland/ Geek Girls Carrots), Marcin
Kryszewski (Head of Social Media FFW communication), Barbara Zamożniewicz (Wielki
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Zachwyt), Jakub Kubiec (Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych)
oraz Piotr Wójcik (dziennikarz, reporter).
Uroczysta inauguracja WATCH DOCS odbędzie się 24 maja o godzinie 18 i będzie połączona
z pokazem filmu “Mocniejsze od kul”, związanym tematycznie z wystawą czasową zdjęć
Newshy Tavakolian.
Pełny program festiwalu oraz informacje o filmach dokumentalnych dostępne są na stronach
internetowych WATCH DOCS oraz Muzeum Dialogu Kultur. Wstęp na wszystkie projekcje
jest bezpłatny.
Objazdowy Festiwal Filmowy dotrze również do Starachowic (5-9 czerwca) i Jędrzejowa
(12-15 czerwca).
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