Poznań, 9.11.2020

Piłkarskie Koziołki,
jedyna piłkarska nagroda filmowa na świecie, przyznane!
Jedyną piłkarską nagrodę filmową na świecie, czyli Piłkarskie Koziołki
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! została nagrodzona
produkcja “Mój przyjaciel Alexis” w reżyserii Alejandro Fernándeza Almendrasa.
Jak argumentuje Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu Ale Kino!: Piłka nożna to wielkie
gwiazdy. Jeżeli świecą uczciwym blaskiem – i to nie tylko na boisku – mogą być kimś więcej
niż tylko superatletami. Mogą, w pewnym stopniu, odegrać rolę przewodników dla swoich
młodych fanów w drodze do dobrego i godnego życia. Piłka jest także częścią codzienności
ludzi na całym świecie i zarazem ich świętem, które kompensuje w jakiejś mierze to
wszystko, co prowadzi nas w życiu „pod górkę”. Ale nie dotyczy to każdego: co prawda
każdy może próbować zostać piłkarzem lub piłkarką, ale nikogo nie wolno do tego zmuszać.
O tym właśnie opowiada nagrodzony film: w zabawny, a zarazem błyskotliwy sposób mówi o
spotkaniu boiskowego idola z jego młodym wielbicielem i o tym, jak wiele ważnych rzeczy to
wydarzenie zmieni w ich życiu. Film produkcji chilijskiej „Mój przyjaciel Alexis” w reżyserii
Alejandro Fernándeza Almendrasa nagradzamy Piłkarskimi Koziołkami za pełen dobrej
energii, mądry przekaz, znakomicie uzasadniony filmową historią, że każdy w życiu powinien
robić to, co kocha, i że w osiągnięciu tego celu na pewno pomoże przyjaźń, również ta
futbolowa. Gratulujemy twórcom! A dodatkowo także gratulujemy udanego ekranowego
debiutu Alexisowi Sanchezowi, wybitnemu sportowcowi, którego wyczyny dotąd
podziwialiśmy tylko na murawie.
“Mój przyjaciel Alexis” to historia 12-letniego Tito, niezwykle utalentowanego gracza w piłkę
nożną. Pewnego dnia przypadkiem poznaje swojego idola Alexisa Sáncheza. Przyjaźń, jaka
się między nimi zawiązuje, sprawia, że Tito odkrywa swoją ścieżkę życia, a Alexis
przypomina sobie, dlaczego kocha piłkę
Festiwal Ale Kino! odbędzie się między 29 listopada a 6 grudnia online na platformie
alekino.com. Bilety trafią do sprzedaży 17 listopada. Dostępy na seanse filmowe kosztują 10
zł, bez względu na liczbę Widzów uczestniczących w pokazie.

Szczegóły dostępne są na stronie alekino.com oraz w
www.facebook.com/alekinofestival i www.instagram.com/alekinofestival
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