WAMA Film Festival
5. edycja WAMA Film Festival odbędzie się w terminie 9-13 października 2018 roku.
Projekcje festiwalowe, warsztaty i szereg wydarzeń towarzyszących to tylko wycinek tego co
przygotowali organizatorzy w tym roku.
Najważniejszym założeniem festiwalu jest promowanie wartości związanych ze wspólnym
funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione
są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Formuła i tematyka WAMA Film
Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje
żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. W
programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego
świata.
Festiwal organizowany na Warmii i Mazurach od pięciu lat doceniły europejskie instytucje
przyznając patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Tym samym WAMA Film Festival
został zaliczony w poczet przedsięwzięć, które podkreślają znaczenie dziedzictwa dla społeczeństwa,

rolę dziedzictwa w dialogu międzykulturowym, a także znaczenie zachowania dziedzictwa dla
przyszłych pokoleń.
Organizatorem wydarzenia jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji,
współorganizatorem Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a producentem
FILMFORUM.
Do udziału w 5. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie zostały zakwalifikowane następujące filmy:
Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych, 9-11 października / Multikino Olsztyn
“Dogman”, reż. Matteo Garrone
“Donbas”, reż. Siergiej Łoźnica
“Dziedziczki”, reż. Marcelo Martinessi
“Fokstrot”, reż. Samuel Maoz
“Granica”, reż. Ali Abbasi
„Genesis 2.0” reż. Christian Frei, Maxim Arbugaev
“Jeszcze dzień życia”, reż. Damian Nenow, Rodrigo De la Fuente
“Księgarnia z marzeniami”, reż. Isabelle Coixet
“Szczęśliwy Lazzaro”, reż. Alice Rorhrwacher
Konkurs Filmów Krótkich, 12 października / Multikino Olsztyn
“Córka”, reż. Mara Tamkovich
“Dziku”, reż. Kamila Chojnacka
“Kobieta budzi się rano”, reż. Olga Chajdas
“Nowy Bronx”, reż. Filip Ignatowicz
“Operacja”, reż. Mohammed Almughanni
“Ostatni klient”, reż. Anna Urbańczyk
“Pasdar”, reż. Grzegorz Piekarski, Zeinab Pasdar
“POD”, reż. Joanna Satanowska
“Relax”, reż. Agnieszka Elbanowska
“Saszka”, reż. Katarzyna Lesisz
“Tamtej nocy”, reż. Patrycjusz Kostyszyn
“Techno”, reż. Tadeusz Łysiak
“Też coś dla ciebie mam”, reż. Iwo Kondefer
“Ukołysz mnie”, reż. David Tejer
“We wsi gadają”, reż. Grzegorz Paprzycki
Uroczysta ceremonia zakończenia festiwalu odbędzie się 13 października w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
Szczegółowy harmonogram wydarzeń w ramach WAMA FILM FESTIVAL 2018 jest dostępny
na stronie: https://wamafestival.pl/harmonogram-2018
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