Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
FESTIWAL FILMÓW PODWODNYCH

(24.04.2015)

Gdynia, 24-25 kwiecień 2015 r.
Sala audiowizualna Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul.
Zawiszy Czarnego 1 B
FESTIWAL FILMÓW
24 kwiecień, piątek godz. 17:00 – 20:00
PODWODNYCH
25 kwiecień , sobota, godz. 11:00 – 21:00
Miasto Gdynia zaprasza na premierowy Festiwal Filmów Podwodnych,
realizowany w ramach projektu Legenda Morska Gdyni. Ideą przeglądu jest
zaprezentowanie szerszej publiczności tematyki świata podwodnego , z
którym wiąże się coraz większa popularność turystyki nurkowej, wrakowej,
oraz niewątpliwe walory przyrodniczo-biologiczne. Nurkowanie jest jedną z
najszybciej rosnących dziedzin aktywności, którą pasjonuje się coraz większa
rzesza Polaków. Nurkowanie od lat budziło fascynację i strach, pobudzało
marzenia zakorzenione w literaturze Juliusza Vernea. Skala popularności
nurkowania wzrosła w ostatnich latach w sposób bezprecedensowy w Polsce
co ma przełożenie również na zrealizowane pod wodą filmy, od produkcji
całkowicie amatorskich-turystycznych, poprzez filmowanie w celach
naukowych i edukacyjnych, aż po filmy czysto rozrywkowe w stylu wielkiego
kina.
W trakcie przeglądu zobaczymy filmy kręcone pod wodą przez amatorów a
także przez profesjonalistów zajmujących się nurkowaniem na co dzień. Nie
zabraknie też pozycji dokumentalnych oraz fabularnej. Pokażemy między
innymi tytuły, których nie ma możliwości zobaczenia nigdzie indziej, takie jak:
„Badjao. Duchy z morza” Elizy Kuberskiej, „Deep Love” Jana Matuszyńskiego,
czy „Nad Morzem” w reżyserii Pedro Gozalez-Rubio.
Chcemy zaprezentować podwodny świat oczami nurków, naukowców,
amatorów. Chcemy przybliżyć jego piękno, ale także pokazać na problemy z
tym związane, takie jak bezpieczeństwo czy ekologia.
Przegląd ma charakter całkowicie niekomercyjny i realizowany jest w ramach
projektu Legenda Morska Gdyni. Na wszystkie pokazy wstęp wolny.
Program dostępny na:
www.legendamorska.pl, www.facebook.com/legendamorskagdyni
Partnerami przedsięwzięcia są Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz
forum internetowe nuras.info
Kontakt: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. Witold Okun 609 301 855;
Aleksander Gosk tel. 797 288 020; 503 191 965
PROGRAM
Piątek, 24 kwiecień 2015
17:00 – Oficjalne otwarcie Festiwalu Filmów Podwodnych
17:15 – „W poszukiwaniu Orła” – materiały z niezwykle pasjonującej

wyprawy poszukiwawczej okrętu podwodnego ORP ORZEŁ, która miała
miejsce w 2013 roku.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, kmdr Dariusz Grabiec
17:45 – „Penetracja Junkersa” – materiały z eksploracji niemieckiego
bombowca Junkers, na którego natrafiła w 2013 roku jedna z rutynowych
ekspedycji ORP Arctowski.
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
18:15 - „Wyprawa na Graf Zeppelin. Inwentaryzacja Wraku”, 2009.
Łukasz Piórewicz – Centrum Techniki Nurkowej Gdynia
18:45 – 19:00 Przerwa
19:00 „Nad morzem”, reż. Pedro Gonzalez-Rubio, Meksyk, 2009, 73 min.
"Nad morzem" to debiut fabularny meksykańskiego reżysera Pedra
Gonzáleza-Rubio, uznany za jeden z najciekawszych meksykańskich filmów
2009 roku. Obraz wymyka się jednoznacznej klasyfikacji bowiem zaciera
granicę pomiędzy klasycznym filmem fabularnym i dokumentalnym.
Przypomina formą rodzaj etnograficznego albumu, wypełnionego
przepięknymi zdjęciami, przedstawiającymi piękno unikalnego ekosystemu
Banco Chinchorro – meksykańskiego rejonu, wpisanego na listę Światowego
Dziedzictwa Przyrody UNESCO, będącego siedzibą wyjątkowych gatunków
roślin i zwierząt, a także drugiej co do wielkości rafy koralowej na świecie.
Obraz zdobył wiele nagród w tym min: 2011 – Nagroda Magicznej Godziny i
Wyróżnienie Specjalne Jury Canon Cinematography Award na 8. festiwalu
Planete Doc w Warszawie; 2009 – MFF Toronto; 2009 – Nagroda Tiger Award
na MFF Rotterdam; 2009 – MFF Berlinale; 2009 – Nagroda dla Najlepszego
Filmu Meksykańskiego na MFF w Moreli; 2009 – Nagroda Jury na MFF Miami
Sobota, 25 kwiecień 2015
11:00 „Podwodne tajemnice Czarnogóry” – szereg materiałów dotyczący
nurkowania w Śródziemnomorskich wodach Czarnogóry, przyroda, wraki,
jaskinie.
Wojciech Zgoła – DiveAdventure
11:30 „Lofoty oczami nurka” - prelekcja opatrzona zdjęciami
podróżniczymi z lądu i spod wody, w tym również film o wrakach Hadsel i
Gudrun prosto z Lofotów.
Wojciech Zgoła – DiveAdventure
12:00 „Oko w oko z foką szarą” – opowieść o fokach w ich naturalnym
środowisku.
Wojciech Zgoła – DiveAdventure
12:30 „Foki Bałtyku” – Michał Bała, Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
13:00 „Morświn – bałtycki krewniak delfina” – prelekcja poświęcona
delfinom z Bałtyku – Morświnom - przepięknym stworzeniom, które znalazły
się na skraju wyginięcia. Szacuje się, iż pozostało ich już zaledwie około 400
sztuk. Dowiemy się więcej o biologii i środowisku naturalnym tego ssaka, oraz
gdzie się wybrać aby móc je obserwować.
Aleksandra Botur – Fundacja WWF Polska
13:30 „Ryf Mew – Rafa” - forma filmowego raportu z przebiegu

eksperymentu rafowego w wodach Zatoki Puckiej. Pokazano posadowienie na
piaszczystym dnie unikalnej konstrukcji sztucznej rafy, zmiany na niej
zachodzące oraz ponad półroczną pracę podwodnych badaczy.
Dr Jarosław Samsel
14:00 – 14:15 Przerwa
14:15 „W wodach wokół Europy” - Filmowa relacja z nurkowań grupy
płetwonurków, którzy pasję poznawania podwodnego świata realizują
nurkując w różnych miejscach u brzegów naszego kontynentu. Poczynając od
norweskich wybrzeży Atlantyku, poprzez Cieśniny Duńskie i Bałtyk, okolice
półwyspu Monte Argentario, który otaczają wody Morza Tyrreńskiego, aż po
czarnomorskie skaliste brzegi w okolicach bułgarskiego miasta Sozopol.
Dr Jarosław Samsel
14:45 „Egipt Morza Czerwonego” – 3 filmy przedstawiające przyrodę
Morza Czerwonego, w tym między innymi niezwykle kolorowe i tętniące
życiem rafy koralowe.
Zdjęcia i montaż Monika Borek.
Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICADA, Suchy Dwór k. Gdyni
15:15 „The Wrecks of Malta - Tugboat Rozi & P29”, relacja z wypraw
do śródziemnomorskich wraków Malty, które odbyły się w październiku 2014
roku.
Centrum Nurkowe SubMarine Reda, Michał Czermiński.
15:30 „Wraki Bałtyku – Franken, Bremenhaven, Terra…” – relacja z
podwodnych eksploracji niemieckich wraków z okresu II Wojny Światowej
spoczywających na dnie Bałtyku.
Wojciech Jechna – Bałtycka Baza Nurkowa LITORAL, Gdynia.
16:00 – 16:15 PRZERWA
16:15 „Wraki z okresu I i II wojny światowej - podwodne
cmentarzyska” – spoczywające na dnach mórz wraki statków i okrętów to
bardzo często miejsca spoczynku setek a niekiedy nawet tysięcy ludzi, są tzw.
„mokre groby”, owiane legendami i tajemnicami. Przedstawimy kilka takich
mogił zarówno z północnych wód Europy jak i Śródziemnomorza.
Andrzej W. Święch
17:15 Handel niewolnikami i związane z tym statki - Atlantyk,
wybrzeża Zachodniej Afryki i wybrzeża Nowego Świata.
Andrzej W. Swięch
18:15 – 18:25 PRZERWA
18:25 „Sea Austin. Głębinowe nurkowanie… w wózku inwalidzkim” –
niesamowita historia Sue Austin, niepełnosprawnej artystki, która udowadnia
że niepełnosprawność to niekoniecznie wyrok. Prelekcja została nagrana
podczas sesji TEDxWomen 2012.
18:35 „Deep Love”, reż. Jan P. Matuszyński, Polska, 2013, 84 min.
Historia miłości nieznającej granic, pasji większej niż strach i determinacji,
aby ponownie zacząć żyć. Pewny siebie, bardzo aktywny pięćdziesięciolatek,
zapalony nurek z wybitnymi osiągnięciami, doznaje udaru, w wyniku którego
jest sparaliżowany i nie może mówić. Dzięki rehabilitacji i pomocy partnerki
zaczyna się poruszać i coraz sprawniej funkcjonować. Nadal jednak ma
poważne problemy z porozumiewaniem się, a jedyną osobą, która rozumie

jego mowę jest partnerka, która także staje się tłumaczem między nim a
światem. Tym, co go nakręca i motywuje do dalszej walki jest wielkie
marzenie - chciałby ponownie nurkować głęboko, choć jest to poważne
zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Odzywa się w nim żądza pokonywania
granic własnych możliwości, tyle że teraz ryzyko jest nieporównywalnie
większe. Lekarze nie wyrażają zgody na takie szaleństwo, wiedzą, że z takiej
dalekiej podróży przy swoim obecnym stanie zdrowia może już nie wrócić.
Ona każdego dnia toczy walkę z jego ograniczeniami, z oddaniem i
cierpliwością pomaga na nowo odnaleźć się w świecie, ale też nie chce go
stracić i łatwo godzić się na jego coraz bardziej ryzykowne pragnienia. Z
drugiej strony widzi, jak wielką siłę daje mu kontakt z wodą i pasja
nurkowania, która mimo ciężkiej choroby nadal w nim żyje i co ważniejsze,
przywraca go do życia. Dylematy i rozterki ma ona, on wie, że musi nurkować,
głęboko. Czy uda mu się zrealizować to szalone marzenie?
Film zaprezentujemy dzięki uprzejmości HBO Polska.
20:00 „Badjao. Duchy z morza”, reż. Eliza Kubarska, Polska, 2014, 76 min.
Badjao to społeczność nomadów morza, ludzi-ryb, zamieszkujących tereny
między Filipinami, Borneo i Indonezją. Przez wieki żyli jak ryby, większość
życia spędzając w wodzie. Dzieci Badjao uczą się szybciej pływać niż chodzić,
a dorośli doprowadzili do perfekcji trudną sztukę free-divingu. Ten ujmujący
obraz zaprezentowano na prestiżowym HotDocs, największym festiwalu
filmów dokumentalnych w Ameryce Północnej, gdzie został" wyróżniony
nagrodą specjalną.

Wydruk ze strony: www.muzeummw.pl

