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kategoria:
Czas wolny - kalendarz
Kultura
Filmy

autor: Justyna Tomaszewska / Centrum Dialogu im. M.
Edelmana
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (91-755 Łódź,
ul. Wojska Polskiego 83)
22.06.2022
godz. 18:00
22 czerwca o 18.00 zapraszamy na ostatni ﬁlm w cyklu OTWARTA ŁÓDŹ/OTWARTE
KINO. Zobaczymy ﬁlm „Jak ojciec i syn” (Soshite chichi ni naru), reż. Hirokazu
Kore-eda, Japonia 2013 / 116’. Film będzie wyświetlany z polskimi i angielskimi
napisami.

„Jak ojciec i syn" to subtelny i poruszający portret współczesnej rodziny, ﬁlm dla każdego kto
jest lub chciałby zostać rodzicem. Państwo Nonomiya pewnego dnia odkrywają, że od sześciu
lat wychowują nie swoje dziecko - w szpitalu ich syn został podmieniony z innym chłopcem.
Szybko odnajdują drugą poszkodowaną rodzinę i równie szybko sprawę rozwiązują w sądzie.
Decyzje zapadają, ale dylematy i emocjonalne rozdarcie pozostają - obie rodziny muszą
rozważyć, co zrobić ze świadomością, że przez lata obdarzali miłością nie swoje dziecko.
Rozpoczynają delikatny proces zamiany chłopców, ale im większy porządek zaprowadzają w
swoim życiu, tym większy chaos odczuwają w swoich sercach i głowach.
Hirokazu Koreeda przekuwa historię rodem z pierwszych stron gazet w mądrą, wzruszającą
reﬂeksję nad ojcostwem i wyjątkową relacją ojca z synem. Co czyni z nas dobrych rodziców?
Czy więzy krwi wystarczą, czy też na miłość dziecka trzeba sobie zapracować? A co
najważniejsze, jak - w czasach pośpiechu, nadmiernych wymagań i stresu - wychowywać
swoje dziecko, aby było szczęśliwe?
Film będzie wyświetlany z polskimi i angielskimi napisami.
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„OTWARTE KINO” jest częścią projektu „OTWARTA ŁÓDŹ”, współorganizowanego przez
Uniwersytet Łódzki, Komendę Miejską Policji w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
w Łodzi. Celem projektu jest m.in. wypracowanie wspólnych strategii i działań zmierzających
do poprawy stanu bezpieczeństwa, jak również stopnia integracji cudzoziemców na terenie
Łodzi. Warsztatom dla funkcjonariuszy KMP z zakresu komunikacji międzykulturowej i kursom
z jęz. angielskiego oraz szkoleniom dla cudzoziemców dotyczącym bezpieczeństwa
towarzyszą pokazy ﬁlmów z całego świata.
W ramach „OTWARTEGO KINA” oglądamy głośne ﬁlmy z ostatnich lat, prezentujące różne
kręgi kulturowe i językowe. W programie znalazły się m.in.: „Wszyscy wiedzą” Asghara
Farhadiego, „W ułamku sekundy” Fatiha Akina, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera.
Projekt pn. „Otwarta Łódź” współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr
POWR.03.01.00-00-T155/18 z dnia 21.02.2019 r.
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