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OPIS FILMU:
Trzymający w napięciu film akcji
o pościgu
za
Edwardem
Snowdenem – najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych
i najsłynniejszym demaskatorem naszych czasów.
Za kamerą trzykrotny zdobywca Oscara, mistrz amerykańskiego kina – Oliver Stone!
Pracujący dla służb specjalnych Edward Snowden decyduje się ujawnić ściśle tajne
informacje dotyczące nielegalnego podsłuchiwania przez rząd Stanów Zjednoczonych
milionów ludzi na całym świecie. Wypowiada wojnę najpotężniejszym. Niespotykany dotąd
wyciek kompromitujących danych w historii USA stawia na nogi wszystkie służby. Zaczyna
się wyścig z czasem. Amerykański rząd ma tylko jeden cel – złapać Snowdena!

Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

O FILMIE:
Trzykrotny zdobywca Oscara Oliver Stone powraca z filmem o jednej z najbardziej
kontrowersyjnych postaci XXI wieku. „Snowden” to opowieść o człowieku, który ujawnił
ściśle tajne dokumenty, doprowadzając do największego przecieku zastrzeżonych danych
w historii USA i stając się najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie.
W 2013 roku Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) poleciał do Hong Kongu na
spotkanie z dziennikarzami Glennem Greenwaldem (Zachary Quinto) i Ewanem
MacAskillem (Tom Wilkinson) oraz reżyserką Laurą Poitras (Melissa Leo), aby przekazać
im informacje o rządowym programie cybernetycznej inwigilacji.
Jako pracownik wywiadu posiadający najwyższe uprawnienia bezpieczeństwa, wykorzystał
swoje umiejętności w programowaniu i odkrył, że rząd gromadzi dane dotyczące wszystkich
form komunikacji cyfrowej na świecie. Udowodnił, że wywiad podsłuchuje nie tylko
zagraniczne rządy i grupy terrorystyczne, ale również zwykłych obywateli. Obdarty ze
złudzeń i ideałów, zebrał setki tajnych dokumentów, które obnażają nadużycia ze strony
rządu. Znalazł w sobie odwagę do działania. Zdecydował się pozostawić swoją miłość
Lindsay Mills (Shailene Woodley) i wyjechać z kraju, aby ujawnić prawdę.
„Snowden” przedstawia nieopowiedzianą historię Edwarda Snowdena. Skupia się na
zmianie, jaką przeszedł młody patriota gotowy służyć swojej ojczyźnie w informatora, który
nie boi się stawiać prowokujących pytań o istotę ludzkiej wolności. Czy jesteśmy w stanie
poświęcić ją w imię bezpieczeństwa, które ma nam zagwarantować rząd?
„Snowden” to niesamowita historia z ciekawymi postaciami, nieoczekiwanymi zwrotami
akcji i fascynującym wglądem w działanie wywiadu w stylu thrillerów Johna le Carre.
TWÓRCY:
Oliver Stone (reżyseria) ukończył New Jork University, gdzie zawodu reżysera uczył się
między innymi od Martina Scorsese. Początkowo odnosił sukcesy jako scenarzysta.
Otrzymał pierwszego Oscara za scenariusz do Midnight Express. Szturmem zdobył
Hollywood w 1986 roku, kiedy film Pluton zyskał osiem nominacji do nagrody Akademii,
z czego cztery zamieniły się w statuetki. Był to pierwszy film z trzech, w których poruszał
temat wojny w Wietnamie. Pozostałe to Urodzony 4 Lipca (Oscar za reżyserię) oraz
Pomiędzy Niebem A Ziemią. Wyreżyserował również Jfk, Urodzonych Morderców, Nixona,
Męską Grę, Alexandra oraz Savages: Ponad Bezprawiem.
PRASA O FILMIE:
"Snowden" to mocny powrót Olivera Stone'a. Mistrz dawno nie nakręcił tak udanego –
i aktualnego – filmu. "Snowden" nie będzie kroplą w morzu, a sztormem, który zawładnie
jego powierzchnią!
- Onet.pl
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów Ameryki nakręcił film o najbardziej
kontrowersyjnej postaci ostatnich lat. Efekt? Ekscytujące widowisko. Nie przegapcie!
- The Washington Post
Porywający, prowokujący i niesamowity wizualnie!
- NY Daily News
Fascynujący bohater! Gdyby Edward Snowden nie istniał naprawdę, Oliver Stone
z pewnością by go wymyślił. (…) Ten film robi ogromne wrażenie. I sprawi, że część z nas
zacznie teraz zasłaniać kamerki w swoich komputerach!
- RogerEbert.com
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Fabularna wersja życia Snowdena pokazana oczami Olivera Stone’a staje się chwilami
ekscytującym thrillerem politycznym, by w następnych z bliska i na spokojnie przyjrzeć
się psychice głównego bohatera. Film opowiedziany jest z werwą i energią, a kolejne
sceny niesie wyśmienity w swojej roli Joseph-Gordon Levitt, który jest tak dobry, że gdy
rozmawiał telefonicznie z rodziną prawdziwego Snowdena, Ci myśleli, że rozmawiają ze
swoim synem!
- FILM.com.pl
Na podstawie materiałów:
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