Fido Film & Vertigo przedstawiają

Minkowski | Saga
Film dokumentalny Rafaela Lewandowskiego
85' & 58' | 16/9 | Stereo | Polska | 2013 | kolor i czarno-białe
Języki: Polski, Francuski, Angielski, Niemiecki. Napisy: Polskie.
Kopie: DCP, HD-CAM, DVD.

Słynny francuski dyrygent Marc Minkowski odkrywa w Warszawie fascynującą przeszłość swoich przodków, wielkich
polskich patriotów, którzy należeli do elity II Rzeczypospolitej, lecz dziś po ich wielkości pozostaje tylko wspomnienie.
Zanurzony w muzyce i historii, film rzuca nowe spojrzenie na burzliwe losy rodzin żydowskich z Europy Środkowej.
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„Powroty do Warszawy” Marc'a Minkowskiego fascynują mnie z kilku powodów. Odnajduję tu wiele momentów
wspólnych z moim osobistym doświadczeniem, jakie przywiodło mnie z Francji do Polski. Z drugiej strony mam okazję
po raz kolejny dociekać, jak przebiega proces współzależności między przeszłością a teraźniejszością, pamięcią
jednostki a pamięcią zbiorową. I wreszcie mam możność pokazania w jakim stopniu dzieło artysty, jego wrażliwość,
karmią się nieustanną refleksją nad źródłem własnej tożsamości kulturowej oraz kształtującymi ją czynnikami.
Uważam, że z historycznego punktu widzenia, losy przodków dyrygenta idealnie odzwierciedlają doświadczenia
naszego kontynentu od początku ubiegłego stulecia. Są świadectwem wspaniałej wymiany artystycznej i naukowej,
dokonującej się w latach 1920, 1930 między Europą Wschodnią a Zachodnią. Dzieje Minkowskich są jednak również
naznaczone tragediami wynikłymi z nietolerancji, antysemityzmu, wojny oraz totalitaryzmu, które w następnych latach
stały się udziałem naszej cywilizacji. Są one dla mnie zatem symbolicznym odzwierciedleniem gwałtownego i
ostatecznego podziału, jaki za sprawą nazizmu, a następnie stalinizmu dokonał się w Europie Środkowej i wpłynął
znacząco na losy jej mieszkańców oraz na ich stosunki z mieszkańcami Europy Zachodniej. Rodząca się wspólnota
umysłów została unicestwiona przez wojnę i jej późniejsze następstwa. (Rafael Lewandowski)
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