
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

18 października rozpoczyna się „Finding Vince 400”,  
Międzynarodowy festiwal filmowy inspirowany postacią 

Świętego Wincentego a Paulo 
 

 

Już 18 października rozpocznie się „Finding Vince 400” (FV400) – 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy oraz konkurs poświęcone Świętemu Wincentemu 

a Paulo i mające na celu opowiedzenie o globalizacji miłosierdzia, który odbędzie 

się w Castel Gandolfo (koło Rzymu), w Centro Mariapoli, i potrwa do niedzieli, 21 

października. 

„Finding Vince 400” – oficjalnie zaprezentowany w Rzymie w 2017 roku podczas 

Sympozjum z okazji czwartego stulecia Charyzmatu Wincentyńskiego – jest 

festiwalem, na którym temat globalizacji miłosierdzia zostanie odmieniony we 

wszystkich językach przekazu artystycznego w ramach konkursu. Twórcy, 

opowiadacze, scenarzyści są wezwani, by poprzez różnorodne środki artystycznego 

wyrazu opowiedzieć o ubóstwie w sposób nowy i oryginalny. Uczestnicy FV400 

zaangażowali się w próbę zmiany spojrzenia naszego społeczeństwa na ubóstwo i 

nowe formy deprywacji, które dotykają kobiety i mężczyzn na świecie i w ten 

sposób będą przekazywać charyzmat Rodziny Wincentyńskiej w celu globalizacji 

miłosierdzia poprzez wyobraźnię i kreatywność. 

„Finding Vince 400” to nie tylko kino: oprócz pokazów filmów fabularnych i 

krótkometrażowych, przypominamy także o dyskusjach z artystami na temat sztuki 

i znaczenia ich działalności. Tematy ubóstwa, współczucia i komunii z Bogiem będą 

obecne z całą świeżością Charyzmatu Wincentyńskiego w każdej części Festiwalu 

Filmowego: będą na przykład także wystawy interaktywne, które zostaną 

ubogacone poprzez kreatywność uczestników festiwalu. Artyści, filmowcy, 

historycy, fotografowie, pisarze, wykonawcy chcący opowiedzieć o swoim 

powołaniu będą rozmawiać z publicznością. Wielu światowej sławy artystów 

przyłączyło się do tej inicjatywy, wysyłając własne, osobiste przesłanie wsparcia i 

bliskości do Finding Vince 400 i będzie obecnych w tych dniach, a wśród nich 

Clarence Gilyard, znany przede wszystkim z roli rangera Jimmy'ego Trivette'a w 



 

 

Strażniku Teksasu oraz detektywa Conrada McMastersa w serialu Matlock i z gry w 

ważnych filmach, takich jak Die Hard i Sheree J. Wilson znana głównie jako April 

Stevens w serialu telewizyjnym Dallas i Alex Cahill-Walker w Strażniku Teksasu. 

Wśród tych, którzy z wielkim przekonaniem i entuzjazmem wsparli „Finding Vince 

400” znalazł się również Martin Sheen, który w swojej długiej karierze zebrał 

sześć nominacji do nagrody Emmy dla najlepszego aktora w serialu telewizyjnym, 

za rolę w Prezydenckim pokerze, za którą zdobył także jeden Złoty Glob i dwie 

nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych (SAG Awards). 

Niezwykle oczekiwana jest również obecność aktora Jima Caviezela, Chrystusa z 

„Pasji” Mela Gibsona, który będzie obecny w niektórych momentach Festiwalu, ale 

przede wszystkim opowie swoje świadectwo w sobotę 20 października w Rzymie, 

w Audytorium Conciliazione, kiedy Festiwal „przeniesie się” do stolicy Włoch na 

wydarzenie zorganizowane przez Rodzinę Wincentyńską we współpracy z Synodem 

Biskupów: „Kiedy wzywa cię Miłosierdzie”. Wydarzenie to jest okazją do 

refleksji, poprzez język sztuki, nad Miłosierdziem, nad Bożą miłością przeżywaną 

w ubogich i ostatnich, która zmieniła życie św. Wincentego a Paulo i która wciąż 

każdego dnia wzywa kobiety i mężczyzn z każdego zakątka świata do 

przeciwdziałania nowym formom ubóstwa. Jim Caviezel razem z Pierą degli 

Esposti, Massimo Popolizio, Sarah Maestri i Giovanni Scifoni, piosenkarzem 

Ron'em i zespołem Gen Verde dadzą świadectwo oddziaływania św. Wincentego a 

Paulo na początku V wieku życia charyzmatu wincentyńskiego, poprzez opowieść 

pełną obrazu, muzyki i rozrywki wyreżyserowaną przez Andreę Chiodi i 

przedstawioną przez Ariannę Ciampoli. 

 

Poniżej linki do niektórych wideo z przesłaniami wsparcia dla FV400: 

https://www.youtube.com/watch?v=RxmNCEIbs-c&app=desktop 

https://vimeo.com/288107537 

https://www.youtube.com/watch?v=6HUpBMJm1bA 

 

AKREDYTACJA NA FV400: korzystanie z Sali Prasowej Festiwalu Filmowego 

będzie możliwe przez cały czas trwania imprezy. Aby uzyskać akredytację, 

należy wysłać e-mail na adres elena@elenagrazini.it nie później niż w środę 17 

października, lub akredytować się bezpośrednio na miejscu. 
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