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Krauze nakręci film o katastrofie smoleńskiej!

Rejestracja

Hasło

Media

RSS
RSS

Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Kultura

"Pornoland" - to trzeba znać. Uwaga, drastyczne
treści!

Antoni Krauze zdradził w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie", że rozpoczął
prace nad filmem fabularnym o katastrofie smoleńskiej. Autorem scenariusza
będzie Marcin Wolski. - Liczę na to, ze ludzie przyjdą z pomocą - mówi Krauze.

Mocny apel egzorcystów w sprawie koncertu
Madonny

Krauze, który stworzył takie filmy jak "Czarny
czwartek" czy "Akwarium" zarejestrował fundację
Smoleńsk 2010, która zajmie się zbieraniem
środków finansowych na tę produkcję.
Reżyser przyznaje, że impulsem do podjęcia
decyzji o nakręceniu filmu o 10 kwietnia 2010
roku był fakt, że każdy dzień po tej tragedii
przynosi "kolejny dowód, że to nie była tylko
katastrofa samolotu".

Jeżeli celebryta nosi nitkę, to wiedz, że coś się
złego dzieje
Nergal "Demon Demonów" reklamuje napój.
Szykuje się kolejny bojkot?
Penis, czyli tylko o tym marzą kobiety. Uwaga,
drastyczne treści!
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Antoni Krauze przyznaje, że nie liczy na to, że
obraz będzie współfinansowany przez takie
instytucje jak Polski Instytut Sztuki Filmowej. Muszę
mieć
luksus
niezależności
żeby
opowiedzieć w tym filmie prawdziwe wydarzenia. Jak ktoś finansuje dzieło, to ma prawo
do cenzurowania - tłumaczy Krauze w rozmowie z Janem Pospieszalskim.

Interaktywne groby, czyli kody kreskowe na
cmentarzach

Reżyser zdradza, że głównym bohaterem dzieła będzie prezydent Lech Kaczyński i jego
otoczenie. Jedną z głównych postaci ma być młoda dziennikarka prowadząca własne
śledztwo w sprawie katastrofy. Krauze zapowiada, że pierwszy klaps na planie filmowym
może paść jeszcze w tym roku.

Terlikowski: Eucharystia nie jest miejscem na
manifestacje polityczne

AM/Gazeta Polska Codziennie/Onet.pl

Lech Wałęsa: nie znoszę łgarstwa ani obłudy
Krauze nakręci film o katastrofie smoleńskiej!

Ks. Godyń SDB: Dlaczego w niedzielę
przeczytam list o pojednaniu
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Darwin, kreacjonizm i Kościół
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Opinii wyrażanych przez użytkowników portalu Fronda.pl nie należy utożsamiać z poglądami
redakcji.
Jacol napisał/a:
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Super!

Klubowicz napisał/a:
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Sekretarz PZPR napisze scenariusz o katastrofie Smolenskiej. To nie chichot to szyderczy
rechot historii.

Finch napisał/a:

Hawking: Bóg nie był potrzebny
Terlikowski: „GW” już szykuje swoich
czytelników na wojnę z katolikami
Jan Paweł II błogosławionym jeszcze w tym
roku?
Ulicami Krakowa przeszedł Marsz dla Jezusa
Króla Polski
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"Reżyser przyznaje, że impulsem do podjęcia decyzji o nakręceniu filmu o 10 kwietnia 2010
roku był fakt, że każdy dzień po tej tragedii przynosi "kolejny dowód, że to nie była tylko
katastrofa samolotu". Czy pan wybitny reżyser potrafi podać choć jeden z tych "dowodów"?

Pad00100 napisał/a:
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to ciekawie. oby się udało. po miesiącach wmawiania Polakom mitu panzer-brzozy, czy
historyjki o pijanym generale, czy cholerycznym prezydenci.... symulacje przeprowadzone
przez faceciska z USA, odkrycie tajemniczych "wstrzasów" podczas ostatniej fazy lotu, i
rozsypanie się samolotu w drobny mak.... to bardzo zadziwiające fakty, których "nie
zauważono", a raczej nie chciano dostrzec w oficjalnych "raportach".... ...w normalnym kraju, i
normalnym świecie taka katastrofa byłaby już dawno wyjaśniona, a jako że żyjemy w chorym
kraju, w chorym otoczeniu, mamy figę. tylko pożyteczni idioci myślą że wszystko jest ok. cóż.
dla niektórych smród to ładny zapach... nieprawdaż?

Kropelka napisał/a:
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@Finch... najbalniejszy dowód na to, że to nie była zwykła katastrofa, to sposób rozrzucenia i
ułożenia szczątków samolotu po katastrofie.
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