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Na Festiwal Filmowy w Wenecji przybywa „Odnaleźć Wincente-
go 400”, międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony Św. 

Wincentemu a Paulo i zainspirowany tematem globalizacji miło-
sierdzia. 

Międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony Św. Wincentemu a Paulo „Odnaleźć 
Wincentego 400” zostanie oficjalnie zaprezentowany na Biennale w Wenecji 2018 
w ramach 75. międzynarodowej wystawy sztuki filmowej. Prezentacja odbędzie 
się w niedzielę 2 września o godz. 12.00 w hotelu Excelsior (Sala Tropicana 1) na 
Lido w Wenecji w przestrzeni Fundacji Ente dello Spettacolo Konferencji Episko-
patu Włoch. 

„Odnaleźć Wincentego 400” – oficjalnie zaprezentowany w Rzymie w 2017 roku 
podczas Sympozjum z okazji czwartego stulecia charyzmatu wincentyńskiego – 
jest próbą deklinacji tematu globalizacji dobroczynności we wszystkich językach 
przekazu artystycznego w ramach konkursu. Twórcy, opowiadacze, scenarzyści są 
wezwani, aby w nowy i oryginalny sposób opowiedzieć o ubóstwie za pomocą róż-
nych środków wyrazu artystycznego i ponad trzy tysiące z nich ze 109 krajów na 
świecie odpowiedziało na apel wielkiej Rodziny Wincentyńskiej, która pracuje na 
całym świecie w duchu swego założyciela Św. Wincentego. 

W Konkursie, którego ostatni etap odbędzie się w Castel Gandolfo w dniach 18-21 
października b.r., można wziąć udział w dwóch sekcjach: film krótkometrażowy 
lub pełnometrażowy „Odnaleźć Wincentego 400”, skierowanej do osób prezentu-
jących film krótko lub pełnometrażowy, oraz „Ziarna nadziei”, skierowanej do 
tych, którzy mają mniej niż 18 lat. Proponowany temat jest jeden: służba ubo-
gim. „Zasadź ziarno i patrz, jak rośnie” to sens uczestnictwa w tej ostatniej ka-
tegorii, skierowanej do młodych ludzi – polega na tworzeniu sztuki, która inspiru-



je do bezpośredniej służby ubogim. Celem Festiwalu Filmowego „Odnaleźć Win-
centego 400” jest, jak piszą organizatorzy, zgromadzenie wspólnoty artystów peł-
nych inspirujących pomysłów na to, jak zmienić nasze spojrzenie na ubóstwo. Pr-
zypominamy, że termin nadsyłania dzieł sztuki w tej kategorii upływa w piątek 31 
sierpnia 2018 r. o godzinie 23:59 czasu pacyficznego (UTC-8) i w związku z tym 
załączamy notatkę wyjaśniającą. 

Wielu artystów zaangażowało się w promocję „Odnaleźć Wincentego 400”, a 
ostatnim z nich w porządku chronologicznym jest Martin Sheen. W przekazie wi-
deo ten znany amerykański aktor, który zawsze był wyczulony na sprawy społecz-
ne i na zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, przypomina apel papieża Fran-
ciszka do wszystkich o większe zaangażowanie w służbę ubogim, w odniesieniu do 
słów Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszy-
ch, mnieście uczynili” (Mt 25,40). „Ponieważ film jest językiem uniwersalnym, 
celem festiwalu jest potwierdzenie siły kina w służbie globalizacji miłosierdzia 
oraz ponowne spojrzenie na ubóstwo w sposób, w jaki zrobił to święty Wincenty a 
Paulo cztery wieki temu”, wyjaśnia Martin Sheen. „Ten międzynarodowy festiwal 
pobudzi wyobraźnię, inspirując nową kreatywność ukierunkowaną na ubóstwo, 
aby służyć ubogim w bardziej odpowiedni sposób”. 

VIDEO: https://vimeo.com/283313298/e8faae646e 
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