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Spotkanie z Grażyną Bochenek

Plakat spotkania z Grażyną Bochenek
24 listopada o godz. 18 w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie z
Grażyną Bochenek – autorką książki „Fredek, Rzeszów, Hollywood. Opowieści o Fredzie
Zinnemannie”.
Z autorką będzie rozmawiała Katarzyna Wajda - filmoznawczyni. Jakie tematy będą poruszane na
spotkaniu? Wspólnie prześledzimy twórczość słynnego reżysera oraz poznamy rzeszowskie wątki
jego biografii. W którym rzeszowskim kinie mógł przesiadywać młody Fredek? Jak na jego późniejszą
karierę wpłynęły lata spędzone w rodzinnym Rzeszowie? Dlaczego Fred nigdy o Rzeszowie nie
mówił?
„Fredek, Rzeszów, Hollywood. Opowieści o Fredzie Zinnemannie” (wydawnictwo Austeria, 2021) to
ogromny zbiór wiedzy i żywy proces badawczy w poszukiwaniu korzeni artysty oraz jego rodziny.
Książka Grażyny Bochenek to także dyskusja o historii Rzeszowa, jego mieszkańcach, o tym, co
mogło sprawić, że przez długie lata miasto nie utożsamiało się z wybitnym hollywoodzkim reżyserem.
W 2018 roku autorka była koordynatorką wydarzenia „W samo południe. Fred Zinnemann wraca do
Rzeszowa”. Od tego momentu rzeszowianie mijają swojego wybitnego rodaka codziennie dzięki
muralowi przy ulicy Lisa Kuli 13. - w ten sposób Fred Zinnemann symbolicznie powrócił do
Rzeszowa.
Gorąco zapraszamy na spotkanie z autorką oraz udział w dyskusji!
Na zakończenie wieczoru z Fredem Zinnemannem zaplanowano projekcję filmu – „Oklahoma”
(1955), w reżyserii Freda, który jest znakomitym połączeniem dwóch gatunków: musicalu i westernu.
Opowiada historię z przełomu XIX i XX wieku, o kowboju i jego burzliwym romansie. W tle
amerykańska farma, dziki zachód, znane piosenki i fantastyczna muzyka, nagrodzona Oscarem.
„Oklahoma” to dwie i pół godziny doskonałej klasyki filmowej w reżyserii samego Freda
Zinnemanna. Start seansu bezpośrednio po spotkaniu autorskim, około godz. 19:00.
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Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w portierni Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie. Wejściówki dostępne będą od 15 listopada.
Podczas wydarzenia obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego.
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