
Instytut Pamięci Narodowej - Rzeszów
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/41962,Bezplatny-pokaz-filmu-Fotograf-Rzeszow-10-pazdziernika-2017.h
tml
2023-05-18, 21:53

Bezpłatny pokaz filmu „Fotograf” – Rzeszów, 10
października 2017



Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, w ramach w cyklu bezpłatnych pokazów
filmowych, organizowanych w rzeszowskim Kinie „Zorza”, zaprasza na pokaz filmu
„Fotograf” w reżyserii Waldemara Krzystka. Film poprzedzony zostanie prelekcją
historyka IPN. Pokaz odbędzie się we wtorek 10 października 2017 r. w Kinie „Zorza”
w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28 godz. 18.00. Organizatorem pokazu jest Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dostępność biletów do sprawdzenia pod numerami telefonu 17 86 06 054. Odbiór
wejściówek w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18 od poniedziałku 2
października od godziny 13.00 lub w Kinie „Zorza” od wtorku 3 października.
Film dozwolony od lat 16.
Czas trwania seansu: 107 minut.

Opis filmu za: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1230134

Tytułowy "Fotograf" to przydomek psychopatycznego seryjnego mordercy, terroryzującego
mieszkańców stolicy Rosji. Za każdym razem zabójca pozostawia przy ofierze tabliczki z
numerami, naśladując w ten sposób policyjnych techników, oznaczających i
zabezpieczających miejsce zbrodni. Policja jest bezradna wobec działań mordercy, nie mają
konkretnych dowodów, ani świadków. Wygląda na to, że nikt go nie widział, nikt nie przeżył
spotkania z nim. Akcja filmu rozpoczyna się w realiach współczesnej Moskwy, gdzie po raz
kolejny uderza nieuchwytny psychopata, a następnie przenosi się do Polski, do Legnicy.
Badający moskiewskie zbrodnie śledczy, odkrywają bowiem, że mogą one mieć związek z
mrocznymi wydarzeniami z lat 70. , kiedy w tym mieście stacjonował garnizon Armii
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Radzieckiej. "W filmie pewne postaci są autentyczne, a niektóre wydarzenia widziałem, gdy
dorastałem w Legnicy" - mówi w jednym z wywiadów reżyser "Fotografa". Pokazaną w
filmie scenę śmierci radzieckiego żołnierza Waldemar Krzystek przeżył osobiście jako
chłopiec, stojąc na ulicy w tłumie gapiów, obserwujących tragedię. Zrealizowany w
konwencji thrillera "Fotograf" pokazuje zmagania głównych bohaterów: starego wygi
majora Lebiadkina i młodej, ambitnej funkcjonariuszki Nataszy, prowadzących dochodzenie
w sprawie moskiewskich zbrodni. Major włączył do swego zespołu Nataszę, która, jak się
okazuje, jako jedyna zetknęła się z psychopatą i przeżyła to spotkanie. Podążając tropem
Fotografa śledczy docierają do Legnicy, gdzie blisko pół wieku temu znajdowała się baza
wojskowa żołnierzy radzieckich. To tu doszło do aktu, który zapoczątkował cały ciąg
makabrycznych wydarzeń, w które jest uwikłany Fotograf. Sekret z przeszłości stanie się
kluczem do rozwikłania zagadki współczesnych zbrodni. (…).
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