Kære medlem
I anledning af Kulturloftets 30 års jubilæum her i 2022, inviterer
vi dig til en unik film forevisning, til en forførende kunst thriller.
Det er den meget roste dokumentarfilm

”The Lost Leonardo”
med indledning af en af filmens skabere, som efter filmen står til
rådighed for spørgsmål.
Filmen vises torsdag den 21. april kl. 19.30 i

30 år

Mødestedet Snurretoppen Algade 32, Store Heddinge
Billetpris er i dagens anledning kun 30 kr.
Billetter kan allerede nu købes på Snurretoppens hjemmeside
eller ved billetsalget i biografen.
Bemærk: Det er ikke muligt at reservere billetter uden af købe.
Kort præsentation
The Lost Leonardo er en internationalt co-produceret dokumentarfilm fra 2021 instrueret af
Andreas Koefoed. Det følger mysteriet og salget af Salvator Mundi- maleriet, angiveligt udført
af Leonardo da Vinci .
The Lost Leonardo er en hæsblæsende jagt på sandheden.
Og jagten er indimellem så surrealistisk og voldsom, at man ikke tror
sine egne øjne.
The Lost Leonardo er historien bag Salvator Mundi - verdens hidtil
dyreste maleri solgt til 450 millioner dollars.
Maleriet bliver købt for 1175 dollars på et skummelt auktionshus i
New Orleans, hvor restauratorerne opdager smukt udførte Renæssance-prægede penselstrøg under det tykke lag maling fra en billige
restaurering.
Fra det øjeblik bliver Salvator Mundis skæbne dømt til at være bestemt af en umættelig søgen på berømmelse, penge og magt.
Samtidig med at prisen på maleriet stiger eksponentielt, bliver
spørgsmålene om billedets autencitet kun mere presserende: Er billedet virkelig malet af Leonardo da Vinci?
Maleriets rejse rundt i verden optrævler gradvist skjulte agendaer
blandt verdens rigeste mennesker og hos verdens mest magtfulde kunstinstitutioner.
Denne rejse kæder The Lost Leonardo sammen og afslører derved, hvordan menneskers interesserer i
Salvator Mundi er styret af en trang til altoverskyggende magt i så høj grad, at den faktiske sandhed bliver af sekundær karakter.
Ifølge filmanmelder Kristian Ditlev Jensen afklæder Andreas Koefoed kunstverdenens charlataner i en
vildt forførende og thriller-nervepirrende dokumentar om et forsvundet Leonardo da Vinci-maleri.

