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У четвртак, 25. маја, у 18 часова у Свечаној сали Југословенске кинотеке (Узун
Миркова 1) биће одржана београдска премијера документарног филма Дениса
Бојића „Лица Лафоре“.

  

Након што је са филмом „Дјеца“ остварио велики успјех, Денис Бојић долази са новим
филмом који са правом доноси велика очекивања.

  

Филм у продукцији Радио-телевизије Републике Српске премијерно је приказан у
Бањалуци 15. маја ове године, а у реализацији београдске премијере и овај пут учествује
Представништво Републике Српске у Србији.

  

Филм „Лица Лафоре“ документује судбину породице Гајић и њихову вишегодишњу
надљудску борбу за проналазак лијека против Лафорине болести од које су обољеле
њихове двије кћерке.

  

Након непуне двије године рада дугоочекивани документарни филм „Лица Лафоре“
доноси једну од најснажнијих прича о родитељској борби за живот дјетета. Филм се и
овај пут бави дјецом, а аутор Денис Бојић о томе каже:

  

„Филм карактерише снажна, готово опипљива емоција, а оно што повезује оба филма
јесте да се баве, сваки на свој начин, онима који су есенција живота - дјецом. Моја идеја
и јесте да се кроз интерпретацију стварности тј. темама којима се бавимо у филму
покушамо што више приближити одговорима на суштинска питања у животима сваког од
нас. Кад се нађете пред оваквом темом не размишљате да ли је могућа њена
реализација, већ само на који начин урадити овако сложен пројекат.“

  

Сниман на три језика: српском, француском и енглеском, у седам земаља: РС, БиХ,
Канади, Белгији, Француској, Србији и Хрватској, филм „Лица Лафоре“ представљао је
продукцијски изазов и за Радио-телевизију Републике Српске.
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Филм је сниман је у највећој клиници за дјечје болести на свијету „Сик кидс“ у Торонту и
у једном од највећих истраживачких центара на свијету. Актер филма је и Европска
федерација фармацеутских компанија.

  

Напор породице да покрене планету и ентузијазам водећих свјетских научника, биће
спојени у невјероватној снази људског духа, који помјера границе у свијету науке и
показује да ништа није немогуће. Породица Гајић одлучила је да неће стати док Лафора
не буде избрисана с лица земље.

  

„Податак да је једна породица из Републике Српске највећим дијелом заслужна за
проналазак лијека за једну од најтежих дјечјих болести на свијету, вриједан је сваког
поштовања и дивљења. С обзиром на то да водећи свјетски научници широм планете
деценијама раде на откривању лијека за ову болест, а највећи помак направљен је
управо ангажовањем породице Гајић, може се слободно констатовати да је Република
Српска захваљујући овој породици заузела важно мјесто у свијету науке и медицине, а
самим тим ово је једна од најбољих могућих промоција Републике Српске“ - ријечи су
аутора Дениса Бојића.

  

Након београдске премијере, која ће бити одржана у организацији Радио-телевизије
Републике Српске и уз подршку Представништва Републике Српске у Србији, слиједи
међународни живот филма.
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