
 17.00    727 dni bez Karamo // 727 days without Karamo
reż. Anja Salomonowitz, Austria, 2013, 80"

Nowatorskie, naruszające zasady filmu dokumentalnego dzieło, 
nietypowy dokument polityczny. Skomplikowana, kontrolowana 
przez rząd rzeczywistość, w której zmuszone są funkcjonować 
dwunarodowe pary. Opowieść o sytuacji obcokrajowców 
w Austrii. 

 18.30    Zachować twarz // Saving Face, 
reż. Daniel Junge, 2011, USA/Pakistan, 52" 

Bohaterkami filmu są dwie pakistańskie kobiety, Zakia i Rukhsana, 
ofiary ataków z użyciem kwasu.  W Pakistanie oprawcy postawieni 
przed wymiarem sprawiedliwości dostają zwykle minimalne kary. 
Natomiast ofiary zmuszone są nosić do końca życia nie tylko blizny 
fizyczne, ale i psychiczne

"Zrozumieć Innych" - panel dyskusyjny Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego z  udziałem: prof. dr hab. E. Stadtmueller, 
UW; dr hab. L. Leszczenko, UW; dr K. Jędrzejczyk-Kuliniak, magazyn „As-Salam”; 
M. Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny RP. 
Moderator: dr hab. Magdalena Ratajczak, UW.

 20.00    Syria: poza linią wroga  // Syria: Across The Lines, 
reż. Olly Lambert, Wielka Brytania, 2013, 50"
Spotkanie z reżyserem

Mając bezprecedensowy dostęp do obu stron konfliktu, 
reżyser Olly Lambert żył wzdłuż granicy ognia przez pięć tygodni. 
Jego film to brutalne i bezkompromisowe spojrzenie 
na rozpadający się naród. Po jednej stronie rebeliancka 
Wolna Armia Syrii, po drugiej alawickie wioski pozostające wierne 
rządowi.

 16.30    Bostoy. Wyspa więźniów // Bastoy. Prison, 
reż: Michel Kapteijns, Norwegia, 2010, 74"

Od osadzonych w norweskim więzieniu Bastøy mężczyzn oczekuje 
się, że wezmą odpowiedzialność za samych siebie. Nie ma tutaj 
kamer czy cel, a więźniowie mogą nawet uprawiać hazard. Filozofia 
tego miejsca opiera się na przekonaniu wodza indiańskiego 
Niedźwiedzie Serce, że człowiek traktowany jak zwierzę istotnie się 
nim staje. 

 18.15    Lovebirds - Rebel Lovers in India // Niepokorni Kochankowie, 
reż. Daniel Junge, 2011, USA/Pakistan, 52" 

Historia pary nowożeńców, która ryzykuje życie uciekając przed 
swoimi rodzinami potępiającymi ich związek. Starodawna indyjska 
tradycja zabrania zawierania małżeństw z osobami spoza własnej 
kasty czy grupy religijnej. Pomocy udziela im grupa aktywistów 
znana jako ‘Komandosi miłości’. 

 20.00    Witajcie nigdzie // Welcome Nowhere, 
reż. Kate Ryan, USA, 2012, 80" 
Spotkanie z reżyserem

Historia romskiej społeczności z Sofii, której członkowie ponad 
dziesięć lat temu zostali przesiedleni do starych wagonów 
kolejowych pozbawionych infrastruktury sanitarnej. Od tego czasu 
walczą o przetrwanie z nadzieją, że rząd spełni obietnice o lepszych 
warunkach mieszkaniowych.
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Wydarzenie specjalne:
 14:00    Mistrzowski warsztat reżyserii z Ollym Lambertem


