
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Trwają przygotowania do festiwalu „Odnaleźć Wincentego 
400” (Finding Vince 400), który odbędzie się w Castel Gandolfo we 

Włoszech w dniach 18-21 października. 

Nadeszło ponad 3000 prac ze 109 krajów. 
Wśród aktorów wspierających Festiwal Filmowy jest również Sheree 

Wilson. 

Ponad 3000 dzieł ze 109 krajów weźmie udział w Konkursie związanym z 
„Odnaleźć Wincentego 400” (FV400), Międzynarodowym Festiwalu Filmow-

ym i   konkursie poświęconym Św. Wincentemu a Paolo, aby opowiedzieć o 
globalizacji miłosierdzia.  

Prace, które wezmą udział w konkursie, pochodzą ze wszystkich kontynen-
tów i obecnie są szczególnie liczne w sekcji poświęconej filmom krótko i 
pełnometrażowym. „Odnaleźć Wincentego 400” – oficjalnie zaprezentowany 
w Rzymie w 2017 roku podczas Sympozjum z okazji czwartego stulecia cha-
ryzmatu wincentyńskiego – jest festiwalem, na którym temat globalizacji 
dobroczynności zostanie odmieniony we wszystkich językach przekazu arty-
stycznego w ramach konkursu.  Twórcy, opowiadacze, scenarzyści są wez-
wani, by poprzez różnorodne środki artystycznego wyrazu  opowiedzieć o 
ubóstwie w sposób nowy i oryginalny. Ci, którzy wezmą udział w konkursie 
będą starać się zmienić sposób postrzegania przez nasze społeczeństwo 
ubóstwa i nowych form deprywacji, które dotykają kobiet i mężczyzn na 
świecie. Uczestnicy konkursu powinni przekazać charyzmat Rodziny Wincen-
tyńskiej oraz cel globalizacji miłosierdzia poprzez wyobraźnię i kreatyw-
ność. 



Wśród aktorów, którzy wspierają tę inicjatywę, jest znana amerykańska ak-
torka, producentka i modelka, Sheree J. Wilson, której wideoklip możecie 
obejrzeć tutaj:  
https://famvin.org/pl/2018/05/27/nowe-zaproszenie-filmowe-do-udzialu-
w-odnalezc-wincentego-400/ 

Organizator Festiwalu, w związku z licznymi zgłoszeniami do udziału, prze-
dłużył do 31 sierpnia termin nadsyłania prac do dwóch sekcji konkursu: 
„Ziarna nadziei” oraz „Filmy krótko i pełnometrażowe”. 

Są również dostępne w internecie zapisy dla tych którzy z całego świata 
pragną wziąć udział w dniach wydarzenia. Na stronie fv400.com można uzy-
skać dostęp do wszystkich informacji, potrzebnych aby wziąć udział w Fe-
stiwalu Filmowym a także dla tych, którzy potrzebują zatrzymać się w Ca-
stel Gandolfo z okazji tej inicjatywy. Na naszej stronie oraz w naszych me-
diach społecznościowych będziemy na bieżąco aktualizować informacje. 

Udział w konkursie „Odnaleźć Wincentego 400” możliwy jest w następują-
cych dwóch sekcjach: 

„Ziarna nadziei”.Ta sekcja jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku ży-
cia. Proponowany temat jest jeden: służba ubogim. Aby wziąć udział w kon-
kursie w tej sekcji – czyli „urzeczywistnić” „ziarno nadziei” – należy rozwi-
nąć zaproponowany temat poprzez dowolną ekspresję twórczą (od narracji 
do poezji, od malarstwa do rzeźby, muzyki itd...). Aby wziąć udział, należy 
wysłać wypracowanie, film, zdjęcia lub inną twórczość na adres 
submit@fv400.org lub zarejestrować się na stronie http://fv400.com/ do 
dnia 28.05.2018. Wraz z upływem tego terminu zostanie aktywowany formu-
larz, który pozwoli osobom, które zdecydują się wziąć udział, na dostarcze-
nie swojej pracy do 31.08.2018. Wybrani przez jury artyści zostaną nagrod-
zeni podróżą i pobytem w Castel Gandolfo na cały czas trwania imprezy.  

Film krótkometrażowy lub pełnometrażowy „Odnaleźć Wincentego 400”.  
Sekcja przeznaczona jest dla osób, które zaprezentują krótkometraż lub 
film fabularny. Filmy muszą inspirować się służbą biednym i próbować zmie-
niać spojrzenie naszego społeczeństwa na temat ubóstwa. Wybrani przez 
jury artyści zostaną nagrodzeni podróżą i pobytem w Castel Gandolfo na 
cały czas trwania imprezy.  
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Castel Gandolfo między 18 a 21 
października 2018 r. 
Termin nadsyłania prac: 25.05.2018 r. i rejestracja na: http://fv400.com/. 
Wraz z upływem tego terminu zostanie aktywowany formularz, który pozwo-
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li osobom, które zdecydują się wziąć udział, na dostarczenie swojej pracy 
do 31.08.2018.  
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