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Poznań, 25 stycznia 2021 r.

4 europejskie festiwale filmowe łączą siły online:
Nowa platforma streamingowa THIS IS SHORT rusza już w kwietniu!

Identyfikacja wizualna / Studio Uniforma

W 2020 roku w wyniku międzynarodowej współpracy między International Short Film Festival Oberhausen
(Niemcy), Go Short – International Short Film Festival Nijmegen (Holandia), Short Waves Festival (Polska)
i Vienna Shorts – International Short Film Festival (Austria) powstała inicjatywa European Short Film
Network (ESFN). Już 1 kwietnia 2021 roku, European Short Film Network wystartuje z platformą THIS IS
SHORT (www.thisisshort.com), na której znajdą się programy przygotowane przez każdy z festiwali oraz
nowe treści, będące wynikiem wspólnego kuratorstwa, w tym Konkurs Europejskich Filmów
Krótkometrażowych online. ESFN, jako jedna z 7 europejskich sieci festiwalowych, które uzyskały wsparcie
z funduszy unijnych, ma nadzieję dzięki projektowi wykreować nowe standardy prezentowania filmowej
kultury w internecie.
>I THIS IS UNITED / WSPÓLNOTA
W 2020 roku pandemia koronawirusa zmusiła wiele festiwali filmowych do podjęcia drastycznych kroków.
Imprezy filmowe były anulowane, przesuwane czy, przyjmując formułę festiwali hybrydowych, przenosiły
swoje programy i wydarzenia do sieci – ilość dostępnych aktywności online jest ogromna i stale się
powiększa. Z tego powodu, 4 europejskie festiwale filmowe działające pod szyldem European Short Film
Network postanowiły zawrzeć szyki i powiązać swoje działania w internecie. Tak powstała idea nowej
platformy streamingowej THIS IS SHORT prezentującej wyłącznie filmy krótkometrażowe. Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2021 roku, poza ofertą każdego z festiwali, na platformie pojawią się także unikalne zestawy
filmów dostępne tylko za pośrednictwem portalu – bez geoblokady, możliwe do obejrzenia na całym
świecie. Dostęp do platformy będzie płatny.
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>I THIS IS NEW / NOWY PUNKT WIDZENIA
Sercem całego przedsięwzięcia, które skupi w sobie kilkaset filmów krótkometrażowych wysokiej jakości
dostępnych w przeciągu trzech miesięcy, jest konkurs online New Point Of View / Nowy Punkt Widzenia,
przygotowany przez programerów wszystkich festiwali tworzących sieć ESFN: International Short Film
Festival Oberhausen, Go Short, Short Waves and Vienna Shorts. Co tydzień na platformie swoją premierę
będą miały dwa filmy konkursowe. Ceremonia wręczenia nagród będzie transmitowana online w najkrótszą
noc roku – 21 czerwca. Łączna suma nagród to 8.000 €.
>I THIS IS DIVERSE / RÓŻNORODNOŚĆ
Poza filmami konkursowymi, na platformie znajdą się specjalnie wyselekcjonowane zestawy tematyczne,
selekcja najważniejszych tytułów ostatnich lat w świecie krótkiego metrażu i najciekawsze punkty
programowe innych europejskich festiwali. Jednym z głównych założeń i celów projektu jest promocja kina
krótkometrażowego na polu artystycznym i technologicznym – wszystkie festiwale tworzące sieć:
International Short Film Festival Oberhausen, Go Short, Short Waves i Vienna Shorts, korzystają z
holenderskiego oprogramowania Filmchief, które dzięki połączeniu baz danych wszystkich 4 festiwali tchnie
życie również w platformę THIS IS SHORT.
>I THIS IS DIGITAL / 1 DOSTĘP, 4 FESTIWALE
Poza oryginalnymi treściami na platformie dostępnymi w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca, publiczność THIS
IS SHORT, będzie miała możliwość uzyskania dostępu do indywidualnych programów każdej z
tegorocznych edycji festiwali-założycieli: Go Short (14 – 18.04), International Short Film Festival
Oberhausen (1 – 10.05), Short Waves (14 – 20.06) i Vienna Shorts (27.05 – 1.06). Dla fanów krótkiego
metrażu, członków branży filmowej czy przedstawicieli mediów to wyjątkowa i bezprecedensowa sytuacja:
1 dostęp online umożliwiający uczestniczenie w 4 europejskich festiwalach filmowych bez konieczności
zakupu osobnych karnetów na każdą z imprez.
>I THIS IS EUROPEAN / EUROPEJSKOŚĆ
W perspektywie czasu, celem międzynarodowych członków ESFN jest nie tylko zacieśnianie więzi na
poziomie współpracy online ale również wzajemne wsparcie bieżących działań stacjonarnych. “Intencją
ESFN nie jest wyparcie dobrze nam znanych, tradycyjnych festiwali filmowych poprzez tworzenie i rozwój
platform online, ale szukanie alternatywnych dróg promocji festiwali filmowych jakich znamy i za którymi
tęsknimy”. - czytamy w oświadczeniu założycieli platformy. “THIS IS SHORT to urzeczywistnienie wizji
prawdziwej współpracy europejskiej w czasach, kiedy wspólne myślenie o Europie, europejskich
produkcjach i festiwalach filmowych powinno mieć coraz większą wartość i siłę – inną niż kiedykolwiek
wcześniej. Jako European Short Film Network, jesteśmy przekonani, że tylko zjednoczeni będziemy w
stanie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom, solidarnie i w duchu współpracy spoglądając w przyszłość”.
>I THIS IS SHORT
Witryna internetowa European Short Film Network
1 kwietnia - 30 czerwca 2021
Platforma: www.thisisshort.com
Facebook: @thisisshortcom
Instagram: @this_is_short
THIS IS SHORT powstaje z udziałem ThisWayUp oraz dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach
programu MEDIA - Kreatywna Europa. Za identyfikację wizualną odpowiada studio graficzne
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Uniforma. Więcej informacji na temat sposobu działania platformy, akredytacji, dostępu oraz programu
wkrótce.
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem
oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:
Facebook / @festivalshortwaves
Instagram / @short_waves
Twitter / @short_waves
YouTube / @shortwavesfestival
Kontakt dla mediów:
Karolina Sienkiewicz | PR i komunikacja Short Waves Festival
media@adarte.pl / tel: 600 271 634
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