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„Kartka z Powstania" – pokazy filmu w wirtualnej
rzeczywistości w MEiN
31.07.2022
Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza na bezpłatne pokazy filmu fabularnego „Kartka
z Powstania” zrealizowanego w technologii wirtualnej rzeczywistości. Prezentuje on
autentyczną historię jednego z powstańców warszawskich, kpt. Władysława
Sieroszewskiego „Sabały”. Film będzie można obejrzeć 1 sierpnia od godz. 14:30 w
gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy ul. Wspólnej 1/3.

„Kartka z Powstania”

„Kartka z Powstania” to fabularyzowane widowisko historyczne zrealizowane w technologii
wirtualnej rzeczywistości. Dzięki słuchawkom i specjalnym goglom widzowie będą mogli
poznać realia powstańczej Warszawy. Usłyszą strzały i zobaczą, jak wyglądała stolica w ogniu
powstańczych walk.

Film „Kartka z Powstania” powstawał przez ponad 2 lata. Inspiracją do zrealizowania widowiska
stał się jeden z eksponatów z Muzeum Powstania Warszawskiego – kartka  z modlitwą, którą
nosił kpt. Władysław Sieroszewski „Sabała”. Dostał ją w sierpniu 1944 r. od swojej córki, nie
wiedząc wówczas, że wpłynie ona na jego dalsze losy.

Reżyserem filmu jest Tomasz Dobosz.

Bezpłatne pokazy filmu w gmachu MEiN

Zapraszamy do gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki (ul. Wspólna 1/3) na bezpłatne pokazy
filmu. Każdy seans potrwa ok. 30 minut (dezynfekcja i podłączenie sprzętu, projekcja filmu).
Może w nim uczestniczyć 30 osób. Po trzech seansach zaplanowana jest przerwa techniczna.
Ostatni pokaz rozpocznie się o godz. 17:30.

Zapisy na pokazy odbywają się za pośrednictwem formularza. Godziny seansów:

godz. 14:30–15:00 – 30 osób

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/787224/zgloszenie-na-seans-vr.html


godz. 15:00–15:30 – 30 osób
godz. 15:30–16:00 – 30 osób
godz. 16:00–16:30 – przerwa
godz. 16:30–17:00 – 30 osób
godz. 17:10–17:40 – 30 osób
godz. 17:40–18:10 – 30 osób

Pokazy filmu wpisują się w obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zachęcamy do udziału! 

Producentem "Kartki z Powstania" jest Narodowe Centrum Kultury oraz VRheroes.

Metryczka
Data publikacji 31.07.2022
Data modyfikacji 13.03.2023

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Informacja MEiN

Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak


