KOMUNIKAT PRASOWY

Przygotowania do "Odnaleźć Wincentego 400”,
planowanego w Castel Gandolfo (Włochy)
w dniach 18-21 października
Termin składania zgłoszeń został przedłużony do końca sierpnia.
Rejestracja uczestników rozpocznie się wkrótce.
Trwają przygotowania do „Odnaleźć Wincentego 400” (Finding Vince 400,
FV400) – Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Filmowego poświęconego
św. Wincentemu a Paulo dla globalizacji miłosierdzia. Oficjalnie ogłoszony
podczas Sympozjum z okazji 400. Rocznicy charyzmatu wincentyńskiego w
Rzymie w październiku 2017 r. „Odnaleźć Wincentego 400” to Festiwal w
trakcie którego motyw globalizacji miłosierdzia będzie obecny we
wszystkich konkursowych wypowiedziach artystycznych. Twórcy, narratorzy i
scenarzyści zostali wezwani do sportretowania ubóstwa przy pomocy
artystycznych środków wyrazu w nowy i oryginalny sposób. Dla uczestników
konkursu zostali wyzwani do zmiany punktu widzenia naszego
społeczeństwa w obliczu biedy i nowych form deprywacji, które dotykają
kobiety i mężczyzn na całym świecie. Przy pomocy wyobraźni i kreatywności
uczestniczy konkursu mają za zadanie przekazać charyzmat Rodziny
Wincentyńskiej i jego cel globalizacji miłosierdzia. Komitet Organizacyjny
Festiwalu w odpowiedzi na liczne prośby uczestnictwa przedłużył datę
składania zgłoszeń dla kategorii „Nasiona Nadziei” i „film krótko- i
pełnometrażowy” do 31 sierpnia. Rejestracja uczestników będzie dostępna
online dla wszystkich poczynając od 15 maja na stronie internetowej
fv400.com. Na tej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat
uczestnictwa i zakwaterowania podczas Festiwalu Filmowego w Castel
Gandolfo.

Uczestnictwo w „Odnaleźć Wincentego 400” jest możliwe w jednej z
następujących kategorii:
„Nasiona nadziei” – dla osób poniżej 18 roku życia. Proponowany temat to
służba ubogim. Aby uczestniczyć zostań „Nasieniem nadziei” rozwijając
motyw „służba ubogim” przy pomocy kreatywnych środków takich jak
opowiadanie, poezja, malarstwo, rzeźba czy muzyka. Prace (filmy, obrazy
lub dzieła kreatywne) muszą zostać przesłane za pośrednictwem strony
http://fv400.com/ przed 28 maja 2018 r. Po tym terminie prace można
nadal przesyłać do 31 sierpnia 2018 r. Artyści nagrodzeni przez jury zostaną
zaproszeni na Festiwal i w nagrodę otrzymają podróż i pobyt w Castel
Gandolfo trakcie trwania FV400.
Scenariusz filmowy „Odnaleźć Wincentego 400” – przeznaczony dla
narratorów opowiadań i scenarzystów. Pięć najlepszych dzieł zostanie
nagrodzonych podróżą i pobytem w Castel Gandolfo podczas FV400 oraz
stypendium na zrealizowanie scenariusza jako filmu krótkometrażowego.
Nagrody za scenariusze zostaną wręczone w Castel Gandolfo między 18 a 21
października 2018 r. Termin prezentacji prac to 25 maja 2018 i rejestracja
ich za pośrednictwem http://fv400.com.
„Film krótko- lub pełnometrażowy „Odnaleźć Wincentego 400” – to
kategoria dla tych, którzy przedstawią film krótko- lub pełnometrażowy.
Inspiracją filmów powinna być służba ubogim oraz próba zmiany punktu
widzenia naszego społeczeństwa na ubóstwo. Wybrani przez jurorów artyści
zostaną nagrodzeni podróżą i pobytem w Castel Gandolfo podczas FV400.
Uroczyste wręczenie nagród – Castel Gandolfo, 18 – 21 października 2018 r.
Termin przesyłania zgłoszeń – do 25 maja 2018 przez rejestrację na stronie
http://fv400.com/ . Po 25 maja 2018 zgłoszenie będzie można przesyłać
przy użyciu nowego formularza aż do 31 sierpnia 2018 r.
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