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PROGRAM FESTIWALU
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14.06. /  Poniedziałek / Monday

czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

16:00 
(90’)

Mirror Mirror: 
Spójrz na mnie

Kino Muza 
Sala 1

10 PLN PL + EN

17:30 
(90’ + Q&A)

International Competition I: 
Wbrew przeciwnościom

CK Zamek 
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

18:00 
(90’)

Fair Play: Ciałopozytywność - jak o niej 
mówić, żeby się nie pogubić?

MY zapisy*
registration*

PL

18:30 
(90’ + Q&A)

Dances with Camera I Kino Muza 
Sala 1

10 PLN PL + EN

20:00
(90’) 

Pokaz Otwarcia
Kino Forma: Empty Cloud

Pawilon 30 PLN PL + EN

21:00 
- ∞ 

Klub Festiwalowy:
Afterparty

Nurt wstęp wolny
free entry 

15.06. / Wtorek / Tuesday

czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

10:00
(180’)

Workshops: Curating as a Creative 
Collective Collaboration

MY zapisy*
registration*

EN

13:30
(90’)

Filmy konkursowe w Filmowym
Klubie Seniora

Kino Rialto bezpłatne wejściówki
free tickets

LEKTOR PL

14:00 
(60’ + Q&A)

Spotlight: 
Filmy Tańca z DAN.CIN.LAB

Kino Muza
Sala 2

bezpłatne wejściówki
free tickets

PL + EN

16:00
(90’)

Four Perspectives on Solidarity:
New Topographies

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

18:00
(90’ + Q&A)

Konkurs Polski I CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL, PJM 
+ audiodeskrypcja

19:00
(90’ + Q&A)

Dances with Camera II Kino Muza
Sala 1

10 PLN PL + EN

20:30
(90’ + Q&A) 

International Competition II:
Ukryte Życie

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

21:30 
(60’)

Awesome Shorts:
Here and Now I

Nurt wstęp wolny
free entry 

PL + EN

22:00
(90’)

Comedy Shorts Collegium 
Da Vinci

10 PLN PL + EN

22:00  
- ∞

Klub Festiwalowy:
Afterparty

Nurt wstęp wolny
free entry  

czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

12:00
(60’)

Industry Talk:
Gender Solidarity in Film Industry

Filmchief
Hub

karnet online
online pass

EN

14:00
(60’ + Q&A)

Spotlight:
Kino Rebelde

Kino Muza
Sala 2

bezpłatne wejściówki
free tickets

PL + EN

15:00
-17:00

VR:
Sense of Place

Kino Muza
Sala 3

bezpłatne wejściówki
free tickets

EN

15:30
(90’ + Q&A)

International Competition III:
Nie panikuj

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

16:00
(90’)

Four Perspectives on Solidarity:
Women’s Rights Are Human Rights

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

17:00
(90’) 

Workshops: Fair Festival – How to create 
an ethical & sustainable film event?

zapisy*
registration*

EN

19:00
(60’ + Q&A)

Konkurs Polskich Filmów
Eksperymentalnych I

Kino Muza
Sala 1

10 PLN PL + EN

20:30
(90’ + Q&A) 

International Competition IV: 
Awaria Systemu

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

20:30
(120’)

Random Garden Cinema I:
Go Short ISFF

TBA** 20 PLN PL + EN

21:30
(90’ + Q&A)

Urban View I CK Zamek | Kino 
na Dziedzińcu

10 PLN PL + EN

22:00
(90’)

Mirror Mirror:
Sztuka Patrzenia

Concordia Design 
Przystań Sztuki

wstęp wolny
free entry

PL + EN

23:00 
- ∞ 

Klub Festiwalowy:
Afterparty

Nurt wstęp wolny
free entry

16.06. / Środa / Wednesday

18:00
(90’ + Q&A) 

Konkurs Polski II CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

Kino Muza
Sala 3

Festiwal online dostępny na 
www.shortwaves.filmchief.com/hub 

lub na platformie This Is Short: www.thisisshort.com

The online festival is available at 
www.shortwaves.filmchief.com/hub 

or at This Is Short platform: www.thisisshort.com

* Zapisy na wydarzenia startują 24.05 na stronie www.shortwaves.pl/warsztaty.  
The registration to the events starts on 24th of May at 

www.shortwaves.pl/workshops.

** Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub 
udostępniona w późniejszym terminie. / The exact location will be communicated 

to ticket holders or announced on a later date.

LEGENDA/ LEGEND:
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czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

13:30
(90’ + Q&A)

Konkurs Polski I CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL + EN

14:00
- 16:00

VR:
Sense of Place 

Kino Muza
Sala 3

bezpłatne wejściówki
free tickets

EN

15:30
(90’)

Focus Austria:
Diagonale I 

Kino Muza
Sala 2 

10 PLN PL + EN

17:00
(90’)

Europejska Nagroda
Publiczności I 

Kino Muza
Sala 1

15 PLN PL + EN

17:30
(60’)

Industry Drink:
Launch of Austrian Focus

Kino Muza
Taras

zaproszenia
invitations

EN

19:00
(60’ + Q&A)

Konkurs Polskich Filmów
Eksperymentalnych II 

Kino Muza
Sala 1

10 PLN PL + EN

20:00
(90’ + Q&A)

International Competition V:
Wskaż mi drogę

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

20:30
(120’) 

Random Garden Cinema II:
Jewish Film Festival BB

TBA** 20 PLN PL + EN

21:00
(90’)

Focus Austria:
Diagonale II

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

21:30
(90’ + Q&A)

Urban View II CK Zamek | Kino 
na Dziedzińcu

10 PLN PL + EN

21:30
(90’) 

Electro Shorts Tama 15 PLN PL + EN

22:00
(90’)

Queer Shorts Kontener
ART

wstęp wolny
free entry

PL + EN

23:00
- ∞

Klub Festiwalowy: 
Afterparty

Rewiry wstęp wolny
free entry

17.06. / Czwartek / Thursday

czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

12:00
(60’)

Industry Talk: New Challenges for 
Festival: The Future of Festival Networks

Filmchief
Hub

karnet online
online pass

EN

13:30
(90’)

Four Perspectives on Solidarity:
Generations! 

Kino Muza
Sala 2 

10 PLN PL + EN

14:00 
- 16:00

VR:
Sense of Place

Kino Muza
Sala 3

bezpłatne wejściówki
free tickets

EN

15:30
(90’ + Q&A) 

Konkurs Polski II CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL, PJM 
+ audiodeskrypcja

16:00
(90’)

Mirror Mirror:
Światy Równoległe

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

17:00
(60’ + Q&A)

Spotlight:
Piotr Bosacki 

Kino Muza
Sala 1

bezpłatne wejściówki
free tickets

PL + EN

17:30
(120’) 

Fair Play: Hejter sam w domu - jak zatrzy-
mać mowę nienawiści w internecie?

Coworking zapisy*
registration*

PL

18:00
(90’)

Focus Austria:
Diagonale I

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

20:00
(120’)

SWF AWARD CEREMONY + ROSALIE. CK Zamek
Sala Wielka

20 PLN PL + EN

20:30
(120’)

Random Garden Cinema III:
Vienna Shorts

TBA** 20 PLN PL + EN

22:00
(90’)

Kinky Shorts Kino
Rialto

15 PLN PL + EN

23:00
- ∞

Klub Festiwalowy: Afterparty
Słodycz

Rewiry wstęp wolny
free entry

18.06. / Piątek / Friday

Festiwal online dostępny na 
www.shortwaves.filmchief.com/hub 

lub na platformie This Is Short: www.thisisshort.com

The online festival is available at 
www.shortwaves.filmchief.com/hub 

or at This Is Short platform: www.thisisshort.com

* Zapisy na wydarzenia startują 24.05 na stronie www.shortwaves.pl/warsztaty.  
The registration to the events starts on 24th of May at 

www.shortwaves.pl/workshops.

** Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub 
udostępniona w późniejszym terminie. / The exact location will be communicated 

to ticket holders or announced on a later date.

LEGENDA/ LEGEND:
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czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

11:00
(60’)

SWF for Kids
4-6 l.

Kino Muza
Sala 1

10 PLN PL

12:00
(60’)

Industry Coffee:
Meet the curators!

Minister
Cafe

zaproszenia
invitations

EN

13:00
(90’)

Four Perspectives on Solidarity: Standing 
With Those Who Have No Rights

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

13:30
(90’) 

Fair Play:
Datanomia 

Coworking zapisy*
registration*

PL

14:00
- 16:00 

VR:
Sense of Place

Kino Muza
Sala 3

bezpłatne wejściówki
free tickets

EN

15:00
(90’) 

SWF Awarded: Konkurs Polski, Konkurs 
Polskich Filmów Eksperymentalnych

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

17:00
(60’ + Q&A)

Spotlight:
Laurynas Bareiša

Kino Muza
Sala 2

bezpłatne wejściówki
free tickets

PL + EN

19:00
(90’)

Europejskie Nagrody Filmowe I Kino Muza
Sala 1

15 PLN PL + EN

20:30
(120’)

Random Garden Cinema IV:
Cyprus ISFF

TBA** 20 PLN PL + EN

21:00
(90’)

Europejskie Nagrody 
Publiczności II

Kino
Rialto

15 PLN PL + EN

22:00
(90’)

Horror Shorts Pływalnia
Olimpia 

15 PLN PL + EN

23:00
- ∞

Klub Festiwalowy: Afterparty 
ABC Przygody

Rewiry wstęp wolny
free entry  

19.06. / Sobota / Saturday

czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

11:00
(60’)

SWF for Kids
7-9 l.

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL

13:30
(90’) 

SWF Awarded:
Urban View, Dances with Camera

CK Zamek
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

15:00
- ∞ 

Sunbient
Absurd Lustre

Laba.Land wstęp wolny
free entry  

PL + EN

15:30
(90’)

SWF Awarded:
International Competition

CK Zamek
Sala Wielka 

10 PLN PL + EN

17:00
(90’)

Focus Austria:
Diagonale II 

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

19:00
(90’) 

Europejskie Nagrody Filmowe II Kino Muza
Sala 1

 15 PLN PL + EN

21:00 
(60’)

Awesome Shorts:
Here and Now II

Laba.Land wstęp wolny
free entry 

20.06. / Niedziela / Sunday
Festiwal online dostępny na 

www.shortwaves.filmchief.com/hub 
lub na platformie This Is Short: www.thisisshort.com

The online festival is available at 
www.shortwaves.filmchief.com/hub 

or at This Is Short platform: www.thisisshort.com

* Zapisy na wydarzenia startują 24.05 na stronie www.shortwaves.pl/warsztaty.  
The registration to the events starts on 24th of May at 

www.shortwaves.pl/workshops.

** Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub 
udostępniona w późniejszym terminie. / The exact location will be communicated 

to ticket holders or announced on a later date.

LEGENDA/ LEGEND:
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PRAKTYCZNE INFORMACJE
HOW TO FEST

INFORMACJE O BILETACH:

Karnety na edycję w Poznaniu:  
Dostępne na stronie shortwaves.pl w cenie 130 
PLN. Karnet obejmuje festiwalowy plecak oraz 
upoważnia do wstępu na wszystkie pokazy 
oprócz wydarzeń branżowych i edukacyjnych 
(obowiązują zapisy) oraz Random Garden 
Cinema. Dodatkowo karnet daje pełny dostęp 
do SWF online oraz platformy This Is Short 
(www.thisisshort.com). Liczba karnetów jest 
ograniczona.  
 
Karnety na SWF online oraz akredytacje 
branżowe: Szczegóły dostępne na  
www.shortwaves.pl/bilety. 
 
Bilety na pojedyncze wydarzenia:  
Dostępne na stronie www.bilety24.pl oraz  
w kasach kin. 
 
Bezpłatne wejściówki:  
Do odbioru w miejscach wydarzeń  
w dzień wydarzenia. 
 
Bilety na wydarzenia: Random Garden 
Cinema, Comedy Shorts (Collegium Da Vinci), 
Electro Shorts (Tama), Horror Shorts (Pływalnia 
Olimpia) dostępne w CIK - Centrum Informacji 
Kulturalnej, ul. Ratajczaka 44 oraz w dniu 
pokazu - stacjonarnie w miejscu wydarzenia. 
 
Bilety na Pokaz Otwarcia: Kino Forma - Empty 
Cloud: Dostępne na stronie www.bilety24.pl 
oraz w miejscu wydarzenia (Pawilon). 
 
Random Garden Cinema: Lokalizacja 
wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom 
biletów lub udostępniona w późniejszym 
terminie. 
 
Zapisy na wydarzenia edukacyjne: Od 24.05 
na stronie www.shortwaves.pl/warsztaty. 
 
Szczegółowe informacje o biletach:  
www.shortwaves.pl/bilety.

MIEJSCA WYDARZEŃ / 
FESTIVAL VENUES

Centrum Kultury ZAMEK 
Biuro Festiwalowe / Festival Office 
Kino Pałacowe 
Sala Wielka 
ul. Św. Marcin 80/82 
 
Kino Muza & Cafe Muza 
ul. Św. Marcin 30 
 
Kino Rialto 
ul. Dąbrowskiego 38

 
Przystań Sztuki przy Concordia Design 
ul. Zwierzyniecka 3 
 
Pawilon 
ul. Ewangelicka 1 
 
Collegium Da Vinci 
ul. Kutrzeby 10 
 

TELEFONY / PHONE NUMBERS

Biuro festiwalowe/Festival Office:  
+48 501 951 145

Biuro prasowe/Press Office:  
+48 600 271 634

Biuro gości/Guest Office:  
+48 507 611 064

Bilety/Tickets:  
+48 514 878 959 

 
Informacje o dostępności dla dla osób z niepełnosprawnościami 

można uzyskać pod numerem telefonu: / 
For information about accessibility for people with a disabilities contact us:  

+48 501 951 145

Informacje o bezpieczeństwie uczestniczenia w festiwalu w czasie pandemii COVID-19 
są dostępne pod adresem: https://shortwaves.pl/bezpieczenstwo-uczestnikow/

For information about safety at festival in a time of COVID-19 please visit:  
https://shortwaves.pl/en/safety/

My 
ul. Fredry 5/3a 
 
Coworking 
ul. Zwierzyniecka 20 
 
Laba.Land 
ul. Przełajowa 4 
 
Pływalnia Olimpia 
ul. Taborowa 1 
 
KontenerArt 
ul. Ewangelicka 
 
Tama 
ul. Niezłomnych 2 
 
Nurt 
ul. Wioślarska 
 
Rewiry 
Al. Niepodległości 8A 
 
Minister Cafe 
ul. Ratajczaka 34

TICKET INFO:

Festival passes for events in Poznań: 
Available at shortwaves.pl for 130 PLN. 
Festival pass includes the festival’s backpack 
and entitles access to every event except 
industry events and educational events 
(registration required) and Random Garden 
Cinema. In addition each festival pass gives 
full access to SWF online and This Is Short 
platform (www.thisisshort.com). Amount of 
festival passes is limited.

Festival passes for SWF online and industry 
accreditations: 
More info at www.shortwaves.pl/en/tickets.

Tickets to individual events:  
Available at www.bilety24.pl and at box  
offices of cinemas.

Tickets to free events: Available for pick up at 
event locations on the day of the event.

Event tickets to: Random Garden Cinema, 
Comedy Shorts (Collegium Da Vinci), Electro 
Shorts (Tama), Horror Shorts (Pływalnia 
Olimpia) available at CIK – Poznań Cultural 
Information Centre, ul. Ratajczaka 8 and 
directly at event locations on the day of the 
event.

Tickets to Pokaz Otwarcia: Kino Forma – 
Empty Clouds: Available at www.bilety24.pl 
and at the event’s location (Pawilon).

Random Garden Cinema: The exact location 
will be communicated to ticket holders or 
announced on a later date.

Registration to education workshops: 
Start from 24.05 at www.shortwaves.pl/en/
workshops.

More information about tickets at:  
www.shortwaves.pl/bilety.



WSTĘP
INTRODUCTION

Prezydent Miasta Poznania - Jacek Jaśkowiak 

Szanowni Państwo, 

Od samego początku pandemii Miasto Poznań korzystało ze wszystkich możliwości wsparcia twórców 

i animatorów kultury. Nagradzaliśmy najciekawsze pomysły dotarcia do uwięzionych w domach 

odbiorców kultury, reagowaliśmy elastycznie na propozycje nowych form prezentacji sztuki w ramach 

naszych programów dotacyjnych, stworzyliśmy też specjalne programy stypendialne dla twórców 

pozbawionych dotychczasowych źródeł dochodu. 

Wszystkie te działania podejmowaliśmy, ufając, że spotkają się one z równie aktywną odpowiedzią 

ze strony naszych partnerów ze środowiska artystycznego. Dlatego cieszę się, że mogę dziś 

pogratulować organizatorom festiwalu Short Waves nie tylko jego udanej (choć okrojonej) 

ubiegłorocznej edycji, ale przede wszystkim podjęcie wyzwania stworzenia międzynarodowej  

platformy miłośników kina krótkometrażowego This Is Short (thisisshort.com), która jeszcze ściślej 

wiąże poznańską imprezę z podobnymi wydarzeniami odbywającymi się w Wiedniu, Oberhausen i 

Nijmegen. Doceniając Państwa działania dla mieszkańców Poznania, pragnę podkreślić, że i z mojej 

perspektywy rozwój musi oznaczać głębszą kooperację ponad granicami, a jego kierunek wybraliśmy 

wspólnie 17 lat temu, wybierając integrację w ramach Unii Europejskiej. 

Zapraszam Państwa do miasta, które było, jest i zawsze będzie w Europie. 

introduction introduction14 15

Mayor of Poznań Mr. Jacek Jaśkowiak

Dear All,

Since the very beginning of the pandemic, the City of Poznań has been supporting creators and 

cultural event organizers in every way possible. We have rewarded the most interesting strategies 

of reaching audiences trapped in their homes, were eager to include new forms of art presentation 

in our subsidy programs, and created special grants for artists deprived of their primary sources of 

income. 

We have taken all these measures, trusting that our partners from the arts community are going 

to respond with equal enthusiasm. I am glad that I can commend Short Waves Festival organizers 

for putting together slightly reduced yet still very successful event last year, but also, most of all for 

undertaking the challenge of creating an international platform for short cinema lovers This Is Short 

(thisisshort.com), which has established an even stronger relationship between the Poznań event 

and its equivalents in Vienna, Oberhausen and Nijmegen. While expressing my appreciation for 

your active service to the Poznań community, I would like to emphasize that, from my perspective, 

development calls for deeper cooperation, beyond borders - the direction we have opted for  

17 years ago by choosing to join the European Union. 

I would like to invite you to the city that has been, is, and always will be a part of Europe. 



WSTĘP
INTRODUCTION

W lustrzanym odbiciu: online & offline

Po raz kolejny z ogromną radością i lekkim niedowierzaniem mogę zaprosić Państwa na 13. edycję 

Short Waves Festival, międzynarodowego festiwalu kina krótkometrażowego, który po raz drugi 

odbędzie się w wersji hybrydowej: online oraz offline. 7 czerwcowych dni pozwoli nam obcować z kinem 

na dwa sposoby: na żywo w Poznaniu i wirtualnie na specjalnie przygotowanej platformie - Filmchief 

Hub. 73 wydarzenia, 20 lokalizacji, prezentacja około 250 filmów, obecność kilkudziesięciu gości 

z całej Europy - w warunkach pandemicznych takie cyfry to wysoko zawieszona poprzeczka, ale 

mamy doświadczenie w realizowaniu wydarzeń w reżimie sanitarnym, a bezpieczeństwo uczestników 

jest naszym absolutnym priorytetem. Po kolejnych lockdownach i miesiącach izolacji czujemy, że 

czerwcowe daty festiwalu okazały się strzałem w dziesiątkę i oto z radością otwieramy kalendarz 

kulturalny Poznania: spotkamy się w salach kin studyjnych, na pokazach plenerowych, w parkach, 

ogródkach, klubie festiwalowym. Serce festiwalu będzie biło w Centrum Kultury Zamek, w którym 

mieści się nie tylko biuro festiwalu i odbywają się najważniejsze pokazy konkursowe, ale od marca 

2021 swoją nową siedzibę ma także Fundacja Ad Arte, organizator festiwalu. 

A co czeka na naszą publiczność online? Wydarzenia w czerwcu to tak naprawdę kumulacja działań 

online, które rozpoczęliśmy już 1 kwietnia na nowo powstałej platformie This Is Short, którą tworzymy  

z 3 zaprzyjaźnionymi festiwalami: Go Short (Holandia), Kurzfilmtage Oberhausen (Niemcy) oraz Vienna 

Shorts (Austria). Ten gigantyczny projekt, prezentujący ponad 300 filmów, zrealizowany dzięki wsparciu 

finansowemu z programu MEDIA - Kreatywna Europa już zgromadził kilkutysięczną publiczność z 

ponad 53 krajów, pokazując globalny potencjał drzemiący w działaniach w sieci. Widzów online 

zapraszamy do obejrzenia około 120 tytułów specjalnie wyselekcjonowanych z programu Short Waves 

Festival, dopasowanych do potrzeb prezentacji treści w sieci oraz na wydarzenia branżowe.  

Dwoisty charakter festiwalu: online / offline znajduje swoje odbicie także w naszym haśle przewodnim 

- Mirror Mirror. Na poziomie programu filmowego eksplorować będziemy kino pandemiczne, 

poszukiwania nowej duchowości, próby racjonalizacji rzeczywistości oraz powracający motyw filmu 

jako narzędzia produkcji tego, co widzialne. Towarzyszący fokusowi program edukacyjny Fair Play 

również próbował będzie oswoić przestrzeń internetu – w formie warsztatów dotyczących zagadnienia 

ciałopozytywności, ochrony danych w sieci oraz przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Bo choć internet 

pozwala przełamywać granice geograficzne i zwiększa potencjalny zasięg działania, to czuję, że 

na poziomie relacji międzyludzkich trawi nas cyfrowe wypalenie. Długie godziny na komunikatorach 

wideo potęgują poczucie izolacji, którego symbolem jest dla mnie gest wyłączenia kamery urządzenia, 

gdy nie mamy już siły przeglądać się w wirtualnym lustrze. Do hasła Mirror Mirror nawiązuje także 

tegoroczna komunikacja wizualna festiwalu stworzona przez poznańskie studio Uniforma, z jednej 

strony podkreślająca miejski i zadziorny styl Short Waves Festival, a z drugiej - zachęcająca do 

przyjrzenia się bohaterkom i bohaterom festiwalowych filmów z jeszcze bliższej perspektywy.

Nieważne, czy online czy offline - życzę niezapomnianych wrażeń na festiwalu! 

The looking glass reflection: online & offline

Once again with great joy and a slight disbelief, I would like to invite you to join us at the 13th Short 

Waves Festival, an international short film festival that is going to be presented for the second in 

a hybrid form - online and offline. These 7 days of June will allow us to experience cinema in two 

ways: in person in Poznań and digitally on a Filmchief Hub platform. 73 events, 20 locations, about 

250 films, presence of several dozen guests from all over Europe – within the pandemic reality such 

numbers set the bar quite high, yet we are already experienced with organization of events under 

a sanitary regime, while the safety of our attendees is our absolute priority. After several lockdowns 

and months of isolation, we feel like the festival’s June dates have turned out to be spot-on and 

we’re excited to open Poznań’s cultural calendar: we are going to meet in the screening rooms of 

art house cinemas, at open air screenings, parks, gardens, the festival club. This year, CK Zamek 

is going to be the heart of it all, not only because it will host the festival office and most important 

competition screenings, but also because since March 2020, it’s become the new HQ for the 

festival’s organizer – Ad Arte Foundation.

What’s in store for our online audience? June events are in fact a cumulation of our online presence, 

which we have already commenced on 1st of April via This Is Short platform created in collaboration 

with our friends from 3 other European festivals:  Go Short (the Netherlands), Kurzfilmtage 

Oberhausen (Germany) and Vienna Shorts (Austria). This massive project, presenting over 300 

films, implemented with financial support from the MEDIA – Creative Europe program, has already 

gathered several thousand audience members from over 53 countries, thus demonstrating the 

incredible global potential of online activities. We encourage our online viewers to explore around 

120 titles carefully selected from the Short Waves Festival program, tailored to online content 

presentation requirements and industry events.

The festival’s dual nature: online / offline is also reflected in this year’s motto - Mirror Mirror. In 

terms of the film program, we are going to take a closer look at the pandemic cinema, the search 

for new spirituality, attempts to rationalize reality, and the recurring theme of film as a tool for 

image production. The education program that accompanies the festival focus - Fair Play, is also 

intended to tame the online space through workshops on body positivity, online data protection 

and combating hate speech. Despite the Internet’s ability to transcend the geographic borders 

and increase the scope of action, I feel like in terms of human relationships, we are being consumed 

by a digital burnout. Long hours spent on video chats intensify the sense of isolation which, to me, 

is most evidently symbolized by the gesture of turning off the camera during a call, when we are no 

longer capable of looking at ourselves in the virtual mirror. The Mirror Mirror motto is also visible in 

this edition’s visual identity created by a Poznań based Studio Uniforma - on one hand putting an 

emphasis on urban and spirited style of Short Waves Festival, and on the other – inviting the viewer 

to take an even closer look at the protagonists of the festival films. 

No matter whether online or offline – I wish you an unforgettable festival experience!

Emilia Mazik 
Dyrektorka Short Waves Festival 

Short Waves Festival Director
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Konkurs Międzynarodowy 
International Competition

W tym roku czekaliśmy na otwarcie naboru filmów konkursowych z wyjątkowym zaciekawieniem.  

Czy pandemia wpłynie na realizację form krótkometrażowych? Czy w zgłoszeniach będą przeważały 

produkcje dedykowane tylko jednej tematyce?

Sytuacja pandemiczna oddziaływała również na nas - programerów. Po lockdownie  

i kilkumiesięcznej pracy zdalnej, braku festiwali odbywających się fizycznie, a po skrupulatnym 

podążaniu za działaniami online, mieliśmy przed sobą nie tylko zmierzenie się z psychicznym 

aspektem oglądania filmów, ale także fizycznym. Zmęczeni sytuacją globalną i zamknięciem, a także 

zaniepokojeni położeniem sektora kultury, oglądaliśmy i ocenialiśmy filmy, które silnie odzwierciedlały 

nienajlepsze nastroje i czarne scenariusze. Natrafiliśmy jednak na to, co w krótkim metrażu cenimy 

najsilniej - umiejętność niezwykłej analizy społecznych wydarzeń, świeżość formy, abstrakcję myślenia 

i tworzenia, a także różnorodność perspektyw na sprawy najważniejsze. To właśnie filmy dały nam 

przestrzeń, której nam brakowało - niekoniecznie dając nam ukojenie i obietnicę lepszego jutra, lecz 

autentyczny sens naszej pracy - pokazywanie filmów, które w niezwykle świadomy sposób pracują 

nad dobrze znanymi nam emocjami: traumą, tęsknotą i stratą, nie zawsze odnosząc się do pandemii, 

ale pracując nad i wokół nadal aktualnych problemów społecznych, politycznych, czy bardziej 

emocjonalnych i prywatnych. Mimo ograniczeń produkcyjnych, wiele z nich korzystało z ciekawych 

form łączenia technik filmowych, innowacyjnych rozwiązań wizualnych czy niecodziennych praktyk 

narracyjnych.

Finalnie, po wielu godzinach dyskusji, udało nam się wybrać 26 filmów, wyprodukowanych  

w 20 krajach, stworzonych przez 14 kobiet i 14 mężczyzn. Wszystkim twórcom gratulujemy!

This year, we’ve been awaiting the opening of competition submission season with particular 

curiosity. Is the pandemic going to influence the filmmaking process? Are the submissions going  

to revolve around one subject only?

The pandemic has also had an impact on us – programmers. After the lockdown and several 

months of working from home, lack of physical festivals, and meticulous observations of online 

endeavors, we had to face not only the mental aspect of watching films, but also the physical 

one. Jaded by the global situation and closure, and concerned about the position of the cultural 

sector, we were watching and assessing films that were strongly reflecting our bad moods and 

dark scenarios. However, we’ve encountered what we appreciate about short cinema the most – 

an exceptional ability to analyze social occurrences, inventiveness of form, abstract thinking and 

creativity, as well as a diversity of perspectives on the most important issues. It’s these films that 

gave us the space we’ve all been craving – not necessarily providing us with solace and a promise 

of a better tomorrow, but with an authentic purpose of our work – showing films that work with 

familiar emotions in a very conscious way: trauma, longing and loss, not always in reference to the 

pandemic, yet associated with relevant social and political issues, as well as more intimate and 

emotional ones. Despite the limitations surrounding their production, many of them have employed 

interesting strategies of combining film techniques, innovative visual solutions and unusual 

narration practices.

Finally, after many hours of deliberation, we have managed to select 26 films, produced in  

19 countries, created by 14 women and 14 men. Congratulations to all of the filmmakers!

international competition international competition20 21

pokazy / screenings: 

International Competition I: Against the Odds / Wbrew przeciwnościom
CK Zamek Sala Wielka / 14.06.2021 / 17:30 / 90' + Q&A

International Competition II: Hidden Life / Ukryte życie
CK Zamek Sala Wielka / 15.06.2021 / 20:30 / 90' + Q&A

International Competition III: Don't Panic / Nie panikuj
CK Zamek Sala Wielka / 16.06.2021 / 15:30 / 90' + Q&A

International Competition IV: System Crash / Awaria systemu
CK Zamek Sala Wielka / 16.06.2021 / 20:30 / 90' + Q&A

International Competition V: Show Me the Way / Wskaż mi drogę
CK Zamek Sala Wielka / 17.06.2021 / 20:00 / 90' + Q&A



INTERNATIONAL 
COMPETITION I: 
Against the Odds / 
Wbrew przeciwnościom

Trudna przeszłość głównych bohaterów 

obecna w tym programie filmowym to 

tylko punkt wyjścia, który motywuje ich do 

pracy nad samymi sobą i ich otoczeniem. 

Nawet jeśli życie nie zawsze działało na ich 

korzyść, zawsze starali się znaleźć sposób, 

by przewartościować swoje zachowanie  

i przepracować traumy. Nadal mają szansę 

na to, by polepszyć swoje relacje, stawić 

czoło wspomnieniom i są zdeterminowani, 

by zrozumieć, jaki wpływ miały na nich ich 

osobiste doświadczenia.

Difficult backgrounds of the main 

characters in this film program are just 

starting points that get them to work 

on themselves and their proximate 

environments. Even if l ife wasn’t always 

working out in their favor, they've always 

tried to find a way to re-evaluate their 

behavior and heal from their traumas. 

They stil l have a chance to change their 

relationships with people, confront the past 

and the memories, and they’re determined 

to understand the impact of experiences 

they’ve all been subjected to.

Santiago 1973-2019 
 
Od 18 października 2019 ulice Santiago  

w Chile nigdy nie są puste. Ludzie na ulicach 

żądają godności. Podnosząc ceny biletów 

na metro, rząd prezydenta Piñery rozpętał 

kryzys społeczny, jakiego nie widziano od lat 

70-tych.

Since October 18, 2019, the streets of 

Santiago of Chile have not been empty. 

The people on the street demand dignity. 

The Government of President Piñera, by 

increasing the price of the metro ticket, has 

unleashed a social crisis unprecedented 

since the 1970s.

France 2020. Documentary. 11'. Director:  
Paz Corona. Production: Paz Corona

Paz Corona is an artist and psychoanalyst. 

Her work is regularly presented in 

international fairs and was shown in 2020 

in a solo exhibition at The Invisible Dog Art 

Center (USA).

Contact: lesmangroves.contact@gmail.fr

Against the Odds / Wbrew przeciwnościom

Ella i jo 
 
Queralt, malarka z Barcelony, próbuje 

porozmawiać przez telefon ze swoją córką 

Gemmą. Gemma rozpoczyna nowe życie  

w studio w Atenach, w którym mieszka  

i tworzy.

Queralt, a painter from Barcelona, tries 

to talk to her daughter Gemma by phone. 

Gemma starts a new life in Athens in a studio 

where she paints and lives.

Spain 2020. Fiction. 20'. Director: Jaume 
Claret Muxart. Production: Coque Claret, 
Elías Querejeta Zine Eskola, Jaume Claret 
Muxart

Jaume Claret Muxart (1998, Sant Cugat del 

Vallès) is a Catalan filmmaker. He is part 

of the collective Arquitectura Filmada and 

teaches on the UPC/CCCB Master's Degree 

in Design and Creation of Spaces. His first 

film Ella i jo has premiered at SSIFF San 

Sebastian International Film Festival.

Contact: claretjaume@gmail.com

A Love Song in Spanish

Żyje w samotnej monotonii, jej dni składają 

się z rutyny powtarzalnych czynności. Nagle 

zatrzymuje się w ciszy, wspomina ciało 

człowieka doświadczone przez wojnę. Praca 

biograficzna stworzona przez reżyserkę i jej 

babcię, która rozlicza się z krajową dyktaturą 

w ich rodzinie.

She lives a lonely monotony, her days are a 

routine of repetitive actions. Then She stops 

and in the silence She remembers the body 

of a man stroked by war. A biographical 

performance between the director and 

her grandmother to confront the domestic 

dictatorship of their family.

France 2020. Documentary. 24'. Director: 
Ana Elena Tejera. Production: Le Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains

Ana Elena Tejera is a Panamanian film 

director, performer and actress. Her 

formation is based in psychology, performing 

arts and documentary filmmaking.

Contact: anaelenat@gmail.com

Against the Odds / Wbrew przeciwnościom
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A White Screen is Visible

Film o zderzeniu kultur z tożsamością.  

O byciu wychowywanym w hermetycznej, 

obcej kulturze, podjęciu decyzji, by ją 

opuścić oraz znalezieniu dla siebie miejsca 

i celu.

‘A White Screen Is Visible’ is about a clash 

of cultures and identity. Being raised in a 

closed, foreign culture, choosing to leave 

while figuring out where to go and who to be.

The Netherlands 2020. Animation. 8'. 
Director: Sohaib Bouaiss. Production: 
Sohaib Bouaiss

Sohaib Bouaiss, born in 1999, grew up in 

Rotterdam to Moroccan immigrant parents. 

Graduated from Animation at the Willem de 

Kooning Academy in 2020 with his short film 

‘A White Screen Is Visible’.

Contact: sbouaiss@gmail.com

international competition international competition

Vedo rosso 

Kobieta opowiada o przemocowym 

związku, podczas gdy obraz jest całkowicie 

zaciemniony. Przemyślenia na temat 

poczucia odosobnienia, jakie powoduje 

przemoc domowa, zamieniają się w radykalną 

refleksję na temat ograniczeń filmowego 

obrazowania.

A woman tells the story of an abusive 

relationship while the camera is continually 

blacked out. A meditation on the sense of 

isolation that domestic violence produces 

turns into a radical reflection on the limits of 

film representation.

Italy 2021. Experimental/Fiction. 11'. 
Director: Adrian Paci. Production: 
Fondazione In Between Art Film

Adrian Paci (born in 1969 in Shkoder, 

Albania) paints the landscape of an ethical 

subject at the moment of becoming and 

transition in his projects. His works are in the 

collections of the Metropolitan Museum and 

the Museum of Modern Art in New York; the 

Centre Pompidou in Paris and many more.

Contact: inbetweenartfilm@gmail.com
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INTERNATIONAL 
COMPETITION II: 
Hidden Life / Ukryte życie

To, co ukryte ma czasami większy wpływ 

na nas niż to, co jest łatwo dostrzegalne. 

W osobistych, codziennych momentach, 

bohaterowie dzielą się swoimi sekretami 

i ujawniają swoją wrażliwość. Niektórzy 

publicznie radzą sobie z tabu, inni wolą 

unikać rozgłosu. Dla każdego z nich, 

dyskusja na tematy takie jak strata, bliskość 

i fizyczność jest zarówno ważna, jak i 

ogromnie trudna.

What is hidden has sometimes a greater 

impact on us than what is easily noticeable. 

In the intimate moments of everyday life, 

the protagonists share their secrets and 

reveal their vulnerability. Some of them 

deal with taboos in the public eye, some 

prefer to keep a low profile. For each of 

them, speaking about such issues as loss, 

intimacy and physicality is both important 

and extremely difficult.

Drought  

Carina jest agentką nieruchomości 

w Bejrucie. Większość swojego czasu 

spędza, czekając na klientów w pustych 

mieszkaniach. Powoli nawiązuje więź z tymi 

przestrzeniami, odzwierciedlającymi jej 

niespełnione życie seksualne. Pewnego dnia 

postanawia poszukać bliskości na ulicach 

Bejrutu, nawet jeśli miałaby trwać tylko kilka 

chwil.

Carina is a real estate agent in Beirut. She 

spends most of her time in empty apartments 

waiting for clients to show up. She develops 

a connection with these empty spaces that 

echo her unsatisfied sexual l ife. One day, she 

decides to look for intimacy on the streets of 

Beirut, even though it will last only for a few 

moments.

Lebanon 2020. Fiction. 15'. Director: Remi 
Itani. Production: Abed Chami

Remi Itani is a Lebanese film director, 

producer, and university lecturer. Graduate 

of the London Film School MA Filmmaking 

with distinction, Remi started her career 

as a documentary director for Al Jazeera 

Documentary Channel.

Contact: itaniremi@gmail.com

Against the Odds / Wbrew przeciwnościom Hidden Life / Ukryte życie



Les Attendants
(The Men Who Wait) 
 
Na hałdzie, po której niegdyś włóczyli się 

górnicy, teraz spotykają się mężczyźni.

On a slag heap, where coal miners used to 

tramp, men are now awaiting each other.

France 2020. Fiction. 15'. Director: Trương 
Minh Quýh. Production: François Bonenfant, 
Xiao Dong Guo, Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains

Trương Minh Quý was born in Buon Ma Tuot, 

in the Central Highlands of Vietnam. In his 

films, he has experimented with combining 

abstract concepts-images with realistic 

improvisations during shooting.

Contact: minhquytruong@gmail.com

Still Processing 

Pudełko z pięknymi rodzinnymi zdjęciami 

rozbudza smutek oraz utracone 

wspomnienia, podczas gdy kamera rejestruje 

oglądanie ich po raz pierwszy. Reżyserka 

Sophy Romvari dokumentuje swoje przeżycia 

z pierwszej ręki, by zgłębić koncept kina jako 

terapii.

A box of stunning family photos awakens 

grief and lost memories as they are viewed 

for the first time on camera. Filmmaker 

Sophy Romvari documents her first-hand 

experience as an exploration into cinema as 

therapy in this nonfiction short.

Canada 2020. Documentary. 17'. Director: 
Sophy Romvari. Production: Sophy Romvari

Sophy Romvari is a filmmaker born in Victoria, 

B.C. and based in Toronto. Her critically 

acclaimed short films have travelled the 

international festival circuit and have earned 

her a reputation as a leading young talent. 

Sophy completed her Master of Fine Arts at 

York University.

Contact: info@squareeyesfilm.com

Hidden Life / Ukryte życie
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Same/Different/Both/
Neither

Fernanda to Brazylijka mieszkająca w São 

Paulo, Adriana to Meksykanko-Brazylijka, 

mieszkająca w Los Angeles. Dzielą się 

między sobą swoimi inspiracjami, uchwytując 

rzeczywistość, której doświadczają. 

Fernanda is a Brazilian living in São Paulo, 

Adriana is a Mexican-Brazilian living in Los 

Angeles. They share their inspiration while 

capturing the reality of these times.

Brazil, United States 2020. Experimental. 
19'. Directors: Adriana Barbosa, Fernanda 
Pessoa. Production: Adriana Barbosa, 
Fernanda Pessoa

Adriana Barbosa is a Mexican-Brazilian 

filmmaker currently based in Los Angeles. 

Her work focuses on non-fiction cinema, 

experimental and hybrid narratives.

Fernanda Pessoa is a Brazilian filmmaker 

and visual artist, working primarily on 

documentary and experimental cinema.

Contact: encalientefilms@gmail.com

international competition

Ja i moja gruba dupa 
(My Fat Arse and I) 

Patrząc na siebie w lustrze, dziewczyna widzi 

najtłustszą świnkę na świecie. Postanawia 

przejść na ścisłą dietę tak szybko, jak to 

możliwe. Surrealistyczna komedia o anoreksji 

w całości oparta na faktach.

In the mirror the girl sees herself l ike the 

fattest piglet the world has seen. She 

decides to go on a strict diet as quickly as 

possible. A surreal comedy about anorexia 

entirely based on true events.

Poland 2020. Animation. 9'. Director: 
Yelyzaveta Pysmak. Production: Agata 
Golańska

Yelyzaveta Pysmak is an Ukrainian-Polish 

animated film director. Born in Chernihiv, 

Ukraine. Since 2015, she's been studying 

Animation and Special Effects at National 

Film School in Łódź.

Contact: przemek@filmschool.lodz.pl
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INTERNATIONAL 
COMPETITION III: 
Don't Panic / Nie panikuj

Otaczający nas świat nieustannie się 

zmienia, niezależnie od tego, czy nam się to 

podoba, czy nie. Bohaterowie tych pięciu 

filmów muszą zmierzyć się z transformacją, 

nie tylko wokół, ale również wewnątrz 

nich. Czy muszą się dopasować? Czy 

może powinni iść własną drogą? Pomimo 

przytłaczających okoliczności, nie panikują 

i znajdują siłę, by zaakceptować nowy świat, 

nawet w tak trudnych sferach jak śmierć, 

choroba i wiara.

The surrounding world is constantly 

changing whether we like it or not.  

The protagonists of these five films have to 

face the effects of transformation, not only 

around them, but also inside them. Do they 

need to fit in? Or should they try to walk 

their own path? Despite the overwhelming 

circumstances, they don’t panic and find 

the strength to embrace a brand new world, 

even within such difficult realms like death, 

disease and faith.

Mundo 
 
Film bada powszechne zjawisko 

ewangelickiego nawrócenia pośród 

rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej 

na przykładzie Matilde, starszej pani  

z ludu Ajmara hodującej bydło na wyżynach 

granicy chilijsko-boliwijskiej.

World explores the prevalent phenomenon 

of Evangelical conversion within indigenous 

people in South America through the case 

of Matilde, an elderly Aymara lady raising 

livestock in the highlands of the Chile-Bolivia 

border.

Chile 2020. Documentary. 19'. Director: Ana 
Edwards. Production: Ana Edwards

Ana Edwards is an artist and filmmaker from 

Chile. Her work is informed by and in dialogue 

with anthropology, delving mostly around 

ecology and religion. In 2020 she finished  

a MA in Visual Anthropology in the UK.

Contact: mariaedu@gmail.com

Don't Panic / Nie panikuj

Push This Button if You 
Begin to Panic
 
Bartłomiej Szmer poszedł dzisiaj do lekarza. 

Tam poznał kierownictwo zafascynowane 

operacjami eksperymentalnymi oraz 

samotne skanery rezonansu magnetycznego. 

Przynajmniej dziura powiększająca się w jego 

głowie zaczęła wyglądać pięknie.

Bartholomew Whisper went to the doctor 

today. There he met administrators keen 

on experimental surgery, and lonely MRI 

machines. At least the growing hole in his 

head was becoming quite beautiful.

United Kingdom 2020. Animation. 11'. 
Director: Gabriel Böhmer. Production: 
Samantha Monk

Gabriel Böhmer is an UK based artist from 

Zürich, interested in memory and the absurd. 

He left a career in management consulting 

following the release of his novel 'Beetle 

Days'. His films have received recognition  

at Winterthur, Fantoche, and Clermont-

Ferrand, among others.

Contact: info@squareeyesfilm.com

Zonder Meer

Film o Lucie, pięcioletniej dziewczynce, która 

jest na wakacjach na kempingu. Zaginięcie 

nieznanego chłopca sprawia, że jezioro 

staje się zakazanym terytorium, w którym 

nie wolno pływać. Podążamy za Lucie, która 

poszukuje odpowiedzi, co tak wstrząsnęło 

obozowiskiem kempingowym.

Short film about Lucie, a five-year-old girl 

on a camping holiday. The disappearance 

of an unknown boy means the lake becomes 

forbidden territory and she is unable to swim. 

We follow Lucie in her search to understand 

the upheaval that affects the campsite.

Belgium 2020. Fiction. 14'. Director: Meltse 
Van Coillie. Production: Meltse Van Coillie, 
Peter Brosens

Meltse Van Coill ie (08/12/1992) obtained 

an academic Master in Film Studies at the 

University of Ghent in 2014. Afterwards she 

joined the Eramus Mundus program DOC 

NOMADS. Currently she is developing a third 

short film, which will be shot during the polar 

night in Greenland.

Contact: meltse.vancoill ie@hotmail.com

Don't Panic / Nie panikuj
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Inabitável (Unliveable)

Na krótko przed pandemią świat doświadcza 

niespotykanego zjawiska. Marilene 

poszukuje swojej córki, kobiety trans, która 

zaginęła. Pomimo, że kończy jej się czas, 

kobieta odnajduje nadzieję na przyszłość.

Just before the pandemic, the world 

experiences a phenomenon never seen 

before. Marilene looks for her daughter 

Roberta, a trans woman who went missing. 

While running out of time, she discovers  

a hope for the future.

Brazil 2020. Fiction. 20'. Directors: Enock 
Carvalho, Matheus Farias. Production: 
Gatopardo Filmes

Enock Carvalho (1992, Brazil) and Matheus 

Farias (1990, Brazil) are filmmakers, 

screenwriters and producers. Enock 

graduated in Journalism, while Matheus 

graduated in Radio & Television and post 

graduated in Cinema Studies at Catholic 

University of Pernambuco.

Contact: gatopardofilmes@gmail.com

international competition international competition

World

Na armeńskiej wsi młoda kobieta o imieniu 

Claudette staje w obliczu ostatnich dni życia 

swojej matki.

In the Armenian countryside, a young woman, 

Claudette, faces the last days of her mother’s 

l ife.

Armenia, United States 2020. Fiction. 
22'. Director: Christine Haroutounian. 
Production: Christine Haroutounian, 
Maxwell Schwartz

Christine Haroutounian is a director, writer, 

and producer working in Los Angeles and 

Armenia. She studied Art at UCLA, which 

informs her cinematographic portraits of 

transnationalism. She holds an MFA in 

Directing/Producing from the UCLA School  

of Theater, Film & Television.

Contact: contact@mankazar.com
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INTERNATIONAL 
COMPETITION IV: 
System Crash / 
Awaria systemu

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do życia 

w kapitalistycznej maszynie, że niektóre 

z jej defektów stają się widoczne, dopiero 

gdy system ulega kompletnemu rozpadowi. 

Pięć filmów bada problem bagatelizowania 

ludzkich czynników w szybko rozwijającym 

się świecie. Obrazy przedstawiają różne 

spojrzenia na to zagadnienie, zwracając 

uwagę na problemy takie jak mechanizacja 

rynku pracy, silna polaryzacja społeczna czy 

nadmierna kontrola korporacyjnych gigantów.

We’re so used to living in the capitalistic 

machine that some of its failures become 

apparent only when the system crashes. Five 

formally different films deal with the problem 

of overlooking human factors in the rapidly 

developing world. Presented from various 

perspectives, the pictures expose issues 

such as mechanization of working conditions, 

strong societal polarization or massive control 

within huge corporations.

Vadim on a Walk  

Wadim zbiera się na odwagę i opuszcza swój 

wąski, znajomy kąt, żeby zmierzyć się z tym, 

co nieznane na świecie. Idąc przez ogólne 

zarysy i krzykliwe kolory, musi przemyśleć 

napotkane piękno i okrucieństwo.

Vadim gathers his courage and leaves 

his narrow, familiar square to face all the 

unknown that the world has to offer. In broad 

strokes and garish colours, he needs to 

process all the beauty and all the cruelty  

he encounters.

Russia 2021. Animation. 8'. Director: Sasha 
Svirsky. Production: Andrey Khrzhanovsky, 
Nikolay Makovsky, School – Studio Shar

The Russian filmmaker was born in 1980 and 

graduated from the Grekov Art College in 

Rostov-on-Don with a diploma in painting. 

He is a self-taught animator and, since 2008, 

has worked as an independent animation 

director creating over 30 animation films.

Contact: sharstudia@gmail.com

Don't Panic / Nie panikuj System Crash / Awaria systemu



VO

Śledztwo sensoryczne dotyczące roli 

zasobów ludzkich w testowaniu samochodów 

autonomicznych.

A sensory investigation about the role of 

human workers in the training of self-driving 

cars.

France 2021. Animation/Documentary. 
19'. Director: Nicolas Gourault. Production: 
Le Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains

Nicolas Gourault is a French artist and 

filmmaker trained in contemporary art 

schools but also in visual studies. His work is 

imbued with this double training and aims at 

linking visual issues with political concerns 

by means of a documentary critique of new 

media.

Contact: info@squareeyesfilm.com

international competition

Leavers

Dover, mały port w południowo-wschodniej 

Anglii, 31 stycznia 2020. Mężczyzna 

wyprowadza psa, przejeżdża ciężarówka, 

Wielka Brytania opuści Unię Europejską  

o 23:00. Film o trudnościach  

z dostrzeganiem procesów politycznych,  

gdy jest się pochłoniętym codziennym 

życiem.

Dover, a small harbour town in South East 

England, 31st of January 2020. A man walks 

his dog out, a truck passes by, Great Britain 

leaves the EU at 11pm. A film about the 

difficulty of noticing political processes while 

you are busy with your daily l ife.

Switzerland 2020. Documentary. 19'. 
Director: Kezia Zurbrügg. Production: Kezia 
Zurbrügg

Kezia Zurbrügg was born and raised in 

Aargau, Switzerland. After an apprenticeship 

as a photographer she studied film at the 

Lucerne School of Art and Design and 

graduated in 2017 with the short film ‘Do not 

fear’.

Contact: kzurbruegg@hotmail.com
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The Credentials
 
Juan - człowiek, który mieszka i pracuje 

przy rzece. Juan wykorzystuje wiele różnych 

środków transportu, które prowadzą go na 

lotnisko. Po lądowaniu prawie nie zostaje 

wpuszczony przez europejskie władze 

imigracyjne. Juan spotyka Johannesa, który 

pracuje i mieszka w Niemczech, i którego 

życie nie wydaje się wiele różnić od życia 

Juana, a jednak jest inne.

Juan, a man who lives and works in the river. 

Juan uses different means of transportation 

that will take him to the airport. After the 

flight, he is barely accepted by the European 

migration authorities. Juan meets Johannes, 

who works and lives in Germany and whose 

life doesn’t seem to be very different from 

Juan’s but, at the same time, it is.

Argentina 2020. Fiction. 19'. Director: 
Manuel Ferrari. Production: Natalia de la 
Vega

Director and screenwriter, producer, and 

editor for various films. His films were shown 

at Rotterdam, Viennale, and FIDMarseille 

among other festivals and exhibitions. He is 

a film professor and programmer at Talents 

Buenos Aires.

Contact: manuelxferrari@gmail.com

L'effort commercial 
(Store Policy)

Lea rozpoczyna letnią pracę jako kasjerka  

w dużej sieci supermarketów. Szybko 

odkrywa ukrytą przemoc w pustym  

i chłodnym środowisku swojego nowego 

miejsca pracy.

Lea begins a summer job as a cashier in a 

large supermarket chain. In an empty and 

cold environment, she soon discovers the 

underlying violence of the workplace.

France 2020. Fiction. 17'. Director: Sarah 
Arnold. Production: 5A7 FILMS, Sensito 
Films, Twosa Films

Sarah Arnold is a Swiss-Italian director 

based in Paris. Her films explore the notion 

of political responsibility as well as the 

relationship man has with his environment. 

The question of domination is recurrent in 

her work, as she tries to understand where 

our freedom begins and where it ends.

Contact: andrea@manifest.pictures

System Crash / Awaria systemu
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INTERNATIONAL 
COMPETITION V: 
Show Me the Way / 
Wskaż mi drogę

Gubimy się w oceanie możliwości  

i informacji. Czujemy się przytłoczeni 

ilością sposobów postrzegania  

i rozumienia świata. Jak odnaleźć logikę  

w naszej egzystencji? Czasami 

desperacko poszukując znaczenia 

w różnych zdarzeniach, bohaterowie 

znajdują je w nienamacalnych, 

niezrozumiałych, czasem nawet 

mistycznych praktykach. Filmy starają  

się znaleźć odpowiedzi na różne sposoby, 

nie zawsze w pełni zadowalające, 

ale przynajmniej do pewnego stopnia 

pokrzepiające.

We get lost in the ocean of possibilities 

and information. We get overwhelmed 

by the many ways of perceiving and 

understanding the world. How do we 

find logic in our existence? Sometimes 

desperately seeking meaning in various 

occurrences, the characters find it in 

impalpable, incomprehensible, sometimes 

even mystic practices. The films are trying 

to find answers in different ways, not always 

fully satisfying ones, but at least somewhat 

reassuring.

Legodimo Le Kopana 
Le Lefatshe (Heaven 
Reaches Down to Earth) 
 
Moment, w którym Tau uświadamia sobie 

swoją seksualność, uruchamia kaskadę myśli 

i emocji, która uderza w Tumelo - ich relacja 

już nigdy nie będzie taka sama.

After Tau comes to a realization about their 

sexuality, it sets in motion a cascade of 

thoughts and emotions in Tumelo - nothing 

will ever be the same between them.

South Africa 2020. Fiction. 10'. Director: 
Tebogo Malebogo. Production: Peet Van 
Staden

Tebogo Malebogo is a South African director. 

His first short, Mthunzi (2019), premiered at 

Locarno and New York Film Festival. It was 

awarded the Special Jury Award at AFI Fest. 

His sophomore short, Heaven Reaches Down 

to Earth (2020), premiered at Clermont-

Ferrand ISF.

Contact: festival@travellingdistribution.com

Show Me the Way / Wskaż mi drogę
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Blue Honda Civic
 
Romantyczne pejzaże często przedstawiały 

warunki pogodowe, topografię narodowego 

krajobrazu, motywy religijne, duchowość 

natury oraz sceny łowieckie. „Blue Honda 

Civic” to minimalistyczny film drogi 

odzwierciedlający uczucia kierowcy poprzez 

krajobrazy, na które spogląda.

The romantic landscape paintings often 

portrayed weather conditions, topography 

of national landscape, religious themes, 

spirituality of nature and hunting scenes. 

'Blue Honda Civic' is a minimalistic road 

movie mirroring the emotions of the driver 

through the landscapes (s)he has chosen  

to look at.

Finland 2020. Documentary/Experimental. 
11'. Director: Jussi Eerola. Production: Jussi 
Eerola

Finnish filmmaker and cinematographer 

Jussi Eerola (1969) has worked as director of 

photography on many international award-

winning films from prominent Finnish directors 

and artists. Co-founder of Elokuvayhtiö 

Testifilmi, a Finnish film production company. 

His and Mika Taanila's film Return of the Atom 

(2015) received the Best Nordic Film prize  

at CPH:DOX.

Contact: programme@av-arkki.fi

A Lack of Clarity

Poprzez miejski krajobraz monitoringu 

składający się z hazardzistów  

i imprezowiczów, „A Lack of Clarity” 

fragmentarycznie łączy system oświetlenia 

Paryża pod koniec XVII wieku z potencjalną 

inwigilacją mglistych snów głównego 

bohatera.

Through a surveilled urban landscape of 

gamblers and drinkers, 'A Lack of Clarity' 

draws a fragmented connection between 

the lighting of Paris at the end of the 17th 

century and the potential surveillance of the 

hazy dreams of the protagonist.

Denmark 2020. Experimental. 22'. Director: 
Stefan Kruse Jørgensen. Production: Stefan 
Kruse Jørgensen

Born in 1987 (DK), Stefan Kruse is a filmmaker 

and visual artist with a background in 

Graphic Design. In July 2017 he received  

a Master Degree in Visual Culture & Identity 

from The Royal Danish Academy of Fine Arts 

School of Design. Stefan is currently pursuing 

a postgraduate at Kunsthochschule für 

Medien Köln.

Contact: stefankruse87@gmail.com

Show Me the Way / Wskaż mi drogę
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A Wilderness of Lost 
Connections

„Skąd pada światło?" Jakie retoryczne 

struktury tworzą ludzie, by je ujrzeć? 

Zestawienie trzech różnych systemów 

przekonań ma za zadanie częściowo ułatwić 

zrozumienie makro-bohatera filmu - Ameryki. 

Film stawia pytania na temat zasadności, 

konspiracji, bezpieczeństwa i prawdy.

‘Where is the light coming from?’ What 

rhetorical structures do people set up to 

see the light? Three distinct belief systems 

are juxtapositioned to form an ambiguous 

understanding of its macro protagonist, 

America. Film raises questions regarding 

legitimacy, conspiracy, security and truth.

United Kingdom 2020. Documentary/
Experimental. 12'. Director: Dana Venezia. 
Production: Dana Venezia

Dana Venezia is a visual artist and filmmaker. 

Venezia holds a Bachelor's degree from Tel 

Aviv University and a Masters in Fine Arts 

from the Royal College of Arts in London. 

She is currently undertaking a year-long 

residency at the Jan Van Eyck Academy in 

The Netherlands.

Contact: danavnz@gmail.com

Some Kind of Intimacy

Autor stara się nawiązać kontakt z owcami, 

które mieszkają niedaleko miejsca pochówku 

jego rodziców. Wyjątkowe spojrzenie na 

temat żałoby, charakteryzujące się humorem 

i czułością.

The filmmaker tries to communicate with the 

sheep living where his parents are buried. 

An original perspective on bereavement, 

tackled with humour and tenderness.

United Kingdom 2021. Documentary. 6'. 
Director: Toby Bull. Production: Toby Bull

Toby Bull (born in 1992) is an English 

filmmaker currently making a series of films 

about his parents’ untimely deaths and their 

participation in a secretive psychotherapy 

movement.

Contact: hello@bulltobybull.com

System Crash / Awaria systemu

Thiên đường gọi tên
(A Trip to Heaven)
 
Podczas osobliwej podróży autobusem do 

delty Mekongu, 50-letnia pani Tam spotyka 

miłość z czasów liceum. Możliwe, że tylko 

ona ma nadzieje na pojednanie.

During a peculiar tour bus to Mekong Delta, 

50-year-old Mdm.Tam bumps into her high 

school sweetheart. She's hopeful for a 

chance of reconciliation, but maybe he's not.

Vietnam 2020. Fiction. 15'. Director: Linh 
Duong. Production: Nguyen Mai Ka

Linh Duong is a Vietnamese filmmaker 

who previously attended Berlinale Talents 

in 2020, Asian Film Academy in 2016, 

Locarno Summer Academy and Bucheon 

Fantastic Film School in 2015. She has 

recently released her first feature, Don’t cry, 

butterflies, which won Moulin D’andé-CECI 

Award at Locarno Open Doors 2019.

Contact: l ightsonteam@gmail.com

System Crash / Awaria systemu

international competition36 international competition 37



Konkurs Polski
Polish Competition

Jak co roku, prezentujemy Konkurs Polski z selekcją dwóch 90-minutowych programów. Przy okazji tej 

edycji komisja selekcyjna zdecydowała się na 10 tytułów, z dużą przewagą filmów reżyserowanych 

przez kobiety.

To właśnie kobieca perspektywa dominuje w selekcji konkursowej, pochylając się nad sprawami 

zaangażowanymi społecznie i politycznie, ale także zagłębiając się w metafizyczne obrazy, za 

którymi ukazane są silne, osobiste historie. Zauważalna jest w tym roku również inspiracja naturą, 

która niesie ze sobą nie tylko transcendencję i tajemnicę, ale także skłania do refleksji nad światem, 

ekologią i konsekwencjami stylów naszego życia. Nieoczywistość wkrada się także w formalną stronę 

tworzenia polskich krótkich metraży, korzystając z ciekawych rozwiązań języka filmu: wykorzystaniem 

amatorskich materiałów filmowych, wprowadzeniem fabularyzacji w dokumencie czy nieszablonowego 

wykorzystania rytmizacji w dialogach. Polscy twórcy filmowi starają się wychodzić poza własne 

podwórko, tworząc obrazy uniwersalne i dalekie od stosowania wypracowanych odgórnie ram.

Dzięki współpracy z Centrum Kultury ZAMEK zaprezentowane filmy będą miały audiodeskrypcję  

i napisy, zaś wydarzenia towarzyszące (wprowadzenia i Q&A) tłumaczenia na PJM. CK ZAMEK od 

2019 prowadzi cykl Obrazy Wrażliwe, prezentujący kino społeczne, obywatelskie i aktywistyczne.  

W jego ramach wszystkie pokazy są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

As usual, we are presenting the Polish Competition with a selection of two 90-minute programs. 

This year, the selection committee has chosen 10 titles with a significant majority of films directed by 

women.

It is the female perspective that dominates the competition selection, focusing on social and political 

issues, as well as diving into metaphysical images that reveal strong, personal stories. Inspiration 

drawn from nature is also quite apparent, it not only brings transcendence and mystery, but also 

calls for reflection on the world, environment and consequences that come with our lifestyles. 

Unconventionality also comes into play while considering the formal side of Polish short film creation 

with interesting strategies being introduced into the language of film: use of amateur film materials, 

incorporation of fiction into documentary, or unorthodox use of rhythm in dialogues. Polish filmmakers 

are trying to go beyond their own backyard, creating universal works that are far from employing well-

established schemes.

Thanks to a collaboration with CK Zamek, the films presented in this selection are going to contain 

audio description and subtitles, while the accompanying events (introduction and Q&A) PSL 

translation. Since 2019, CK Zamek has been running a series called Sensitive Images, presenting 

social, civic and activist cinema. All of its screenings are adjusted to the needs of individuals with 

sensory disabilities.
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pokazy / screenings: 

Polish Competition I / Konkurs Polski I
CK Zamek Sala Wielka / 15.06.2021 / 18:00 / 90' + Q&A / PJM + audiodeskrypcja 

CK Zamek Kino Pałacowe / 17.06.2021 / 13:30 / 90' + Q&A

Polish Competition II / Konkurs Polski II
CK Zamek Sala Wielka / 16.06.2021 / 18:00 / 90' + Q&A

CK Zamek Kino Pałacowe / 18.06.2021 / 15:30 / 90' + Q&A / PJM + audiodeskrypcja 



Konkurs Polski I

Uległość (Submission)
 
Piotr wyłowił największą i najobrzydliwszą 

rybę na konkursie wędkarskim. Od tej chwili 

jego życie zaczyna zmieniać się na lepsze,  

a bohater zaczyna widzieć w niej zbawienny 

amulet. Niestety jednocześnie ryba 

sprowadza na świat apokaliptyczną zagładę.

Piotr, a good but unlucky angler l iving in a 

former Polish colony. He catches the largest 

and most disgusting fish at the greatest 

Millennium Fishing Competition. From that 

moment on, his l ife begins to change for the 

better and the hero begins to see the fish as 

a salutary amulet. Unfortunately, at the same 

time the fish brings apocalyptic destruction 

to the world.

Poland 2020. Fiction. 27'. Director: 
Michał Ciechomski. Production: Krystyna 
Doktorowicz, Katowice Film School

Michał Ciechomski is a graduate of film 

directing at the Krzysztof Kieślowski Film 

School. Finalist of the Papaya Young 

Directors 2018 advertising competition. 

One of the two directors of the documentary 

"Biały Wódz", currently in production.

Contact: slawomir.kruk@us.edu.pl

Blue Smoke

Historia kobiety, która straciła pamięć  

w fabryce gofrownic.

It’s a story of a woman who lost her memory 

in a waffle-maker factory.

Poland 2020. Documentary/Experimental. 
12'. Director: Katarzyna Gondek. Production: 
Katarzyna Gondek

Katarzyna Gondek is an author of films 

and literary forms. She finished film 

studies and directing in Wajda School. 

An alumna of Berlinale Talents, European 

Short Pitch (Grand Prix), Euro Connection 

(Clermont-Ferrand) and Torino Script Lab 

2018 (special mention at the TFL Pitching 

Forum). Scholarship holder of the Polish Film 

Institute.

Contact: filmfestivals@radiatorsales.eu

Konkurs Polski I
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Millenium

Od stuleci człowiekowi towarzyszył lęk 

przed nowym tysiącleciem. Jest sylwester 

1999 - zbliża się „koniec świata". Katastrofa, 

niepewność i gęstniejąca atmosfera 

milenijnej paranoi to tematy, na których 

skupia się ta animacja.

For centuries, the man has feared the 

new Millennium. It's New Year's Eve 1999 

- "the end of the world" is approaching. 

Catastrophe, uncertainty and the thickening 

atmosphere of the millennium paranoia are 

the subjects this animation deals with.

Poland 2020. Animation. 8'. Director: Daria 
Godyń. Production: Robert Sowa

Born in 1992 in Cracow. A diploma Graduate 

in Jan Matejko Art School in Nowy Wiśnicz 

in a Department of Textile Art. This year 

Master's degree Graduate at Jan Matejko 

Academy of Fine Arts in Cracow in a Graphic 

Department in an Animation Studio.

Contact: dariagodyn@gmail.com

Green

Przyszłość. Ziemia przeżywa apokalipsę 

zanieczyszczenia. Astronautka i matka Green 

decyduje się lecieć na zbudowanej przez 

siebie rakiecie na inną planetę, żeby zebrać 

nasiona roślin i wrócić z nimi na Ziemię. Ma 

nadzieję uratować swoją chorą córkę i całą 

ludzkość.

The future. Pollution apocalypse destroys 

the Earth. Green, who is an astronaut and a 

mother, decides to fly on a self-made rocket 

to another planet, which is not polluted yet, 

to find seeds of plants and come back to the 

polluted Earth in hope of saving her dying 

daughter and all the people.

Poland 2020. Fiction. 15'. Director: Ivan 
Bambalin. Production: Maciej Ślesicki

Ivan Bambalin, born in 1997 in Minsk, 

Belarus. Moved to Poland to study directing 

at Warsaw Film School. Collaborated with 

such brands as MISBHV, Reserved, Converse 

and created video spots for such magazines 

as KMAG or Newonce. Also created  

a number of music videos for young Polish 

artists.

Contact: bambalin97@gmail.com
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Wyraj (Vyraj)
 
Podczas gdy Weronka walczy o zdrowie 

swojego ojca, otaczający ją świat przeczy 

regułom logiki. Czy to możliwe, że jej syn ma 

wpływ na stan zdrowia dziadka?

While Weronka is fighting for her father's 

health, the world around her seems to break 

the rules of logic. Is it possible that her son 

has an influence over his grandfather's 

health?

Poland 2020. Fiction. 21'. Director: 
Agnieszka Nowosielska. Production: 
Krzysztof Kieślowski Film School

Since 2016 she has studied directing in 

Krzysztof Kieślowski Film School in Katowice 

(Poland). She is an author of numerous 

features and documentary short films. She 

keeps looking for her way, but she is looking 

for that hard.

Contact: dzaganowo@gmail.com 

Julia nad morzem 
(Julia at the Seaside)

Julia samotnie spędza wakacje nad 

polskim morzem. Wykorzystuje Tindera, by 

poznać chłopaków, którzy często okazują 

się dziwaczni, ale czasami nawet dość 

sympatyczni.

Julia spends a solitary holiday at the Polish 

seaside. She uses Tinder to meet with some 

boys who often turn out to be weird or funny 

but sometimes also quite nice.

Poland 2020. Documentary. 17'. Director: 
Mariusz Rusiński. Production: Munk Studio

Mariusz Rusiński (born 1998) is a Polish 

documentary filmmaker. Born and raised in 

Opole, he moved to Warsaw and attended 

a documentary course at Wajda School. 

After completing it, he moved to Łódź to 

take up full time screenwriting studies at the 

Łódź Film School. ’Julia at the seaside’ is his 

directorial debut.

Contact: michal.hudzikowski.film@gmail.com

Konkurs Polski II
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Własne śmieci
(Your Own Bullshit)

Nie ma nic wspanialszego niż obiad z 

rodziną. Choć przypomina zapętlony 

scenariusz, który powtarza się w 

nieskończoność. A oprócz jedzenia trzeba 

przełknąć słowa swoich bliskich. Czasem 

gorzkie. 

There's nothing better than a family dinner. 

Though it resembles a looped script that 

repeats itself infinitely. And, apart from food, 

you also have to swallow the words of your 

loved ones. Sometimes bitter. 

Poland 2020. Animation. 6'. Director: Daria 
Kopiec. Production: Munk Studio

Daria Wiktoria Kopiec, director of l ive action 

and animated films and theater director. 

Currently a 5th year student of the Directing 

Department at The Aleksander Zelwerowicz 

National Academy of Dramatic Art in Warsaw. 

In 2009 graduated with a master degree 

from the Lodz Film School, the Direction of 

Photography Department, specialization: 

Animation and Special Effects.

Contact: m.hudzikowski@sfp.org.pl

Równonoc (Equinox)

Równonoc - czas, w którym dzień równa 

się z nocą. Zapach wilgotnej ziemi. Dźwięk 

morza. Wiatr. Czas najważniejszych spotkań 

i ostatecznych pożegnań. Podróż w kierunku 

własnej esencji życia.

The Equinox - moment where day equals 

night. A smell of wet soil. The sound of the 

sea. Time of principal encounters and final 

farewells. A journey towards your own life 

essence.

Poland 2020. Fiction. 22'. Director: Daria 
Kasperek. Production: The Polish National 
Film, Television and Theatre School in Lodz

Daria Kasperek, born in 1988, film directing 

at Lodz Film School graduate. She loves 

vegan cuisine, depth of human mentality 

and forests.

Contact: przemek@filmschool.lodz.pl
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Alicja i Żabka
(Alice and the Frog)

Opowieść o zbyt szybkim dorastaniu  

i trudnych decyzjach. Historia 14-letniej 

dziewczynki, która zachodzi w niechcianą 

ciążę. Przerażona ucieka w świat wyobraźni. 

A tale of growing up too quickly and of tough 

decisions, this is the story of Alicja,  

a fourteen-year-old girl who accidentally 

gets pregnant. Terrified, she escapes into the 

world of her imagination. 

Poland 2020. Fiction. 29'. Director: Olga 
Bołądź. Production: Munk Studio

A well-known film and theatre actor, Olga 

Bołądź graduated from the National 

Academy of Theatre Arts in Krakow, the 

Stella Adler Academy in Los Angeles and 

the Institut del Teatre in Barcelona. She also 

writes screenplays and directs music videos. 

Alice and the Frog is her fiction film debut.

Contact: m.hudzikowski@sfp.org.pl

We Have One Heart

Po śmierci matki Adam odnajduje 

korespondencję wymienianą przed laty przez 

rodziców: Polkę i mieszkającego w Iraku 

Kurda. Dla Adama to okazja, by dowiedzieć 

się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie 

poznał.

After his mother dies, Adam comes across 

some letters exchanged years ago between 

his Polish mother and his father, a Kurd living 

in Iraq. This is an opportunity for him to find 

out more about his father, who he never 

knew.

Poland 2020. Animation/Documentary. 11'. 
Director: Katarzyna Warzecha. Production: 
Munk Studio

Katarzyna Warzecha was born in Gdańsk 

in 1989, she graduated from the Krzysztof 

Kieslowski Film School in Katowice and 

the Wajda School & Studio in Warsaw. Her 

graduation film, It’s Really Awesome, was 

screened at numerous international festivals 

and won a series of awards.

Contact: m.hudzikowski@sfp.org.pl

Dances 
with Camera

Dances with Camera to międzynarodowy, tematyczny konkurs dedykowany filmom, w których na 

pierwszy plan wysuwa się ruch i ekspresja fizyczna. W tegorocznej selekcji konkursowej znalazły 

się aż 23 krótkometrażowe filmy z 15 krajów, stworzone przez 14 reżyserek i 12 reżyserów, które 

zaprezentowane zostaną w dwóch 90-minutowych zestawach.

Pokazy Dances with Camera już od ośmiu lat są częścią Short Waves Festival, niezmiennie 

udowadniając, jak wszechstronnym i uniwersalnym językiem jest ruch. Ekspresja ciała nierzadko 

zdolna jest przekazać więcej niż słowa, otwierając nowe możliwości w budowaniu filmowych narracji 

- także w formach nielinearnych, czy odzwierciedlających logikę emocjonalną. W tym programie 

twórcy poprowadzą nas przez szerokie spektrum emocji, poddając refleksji nie tylko doświadczenia 

towarzyszące nowej, pandemicznej rzeczywistości, ale też bardziej fundamentalne ludzkie relacje, 

wartości czy konteksty społeczne.

Dances with Camera is an international competition dedicated to films where movement and 

physical expression take center stage. In this year’s selection, we have 23 short films from 15 

countries, created by 14 female and 12 male directors that are going to be presented in two 

90-minute sets.

Dances with Camera have been a part of Short Waves Festival program for the past eight years, 

continuously proving that movement is the most universal and versatile language. Body expression 

is often able to convey more than words, providing film narration with new possibilities, also in 

nonlinear forms, or the ones that reflect emotional logic. In this program, the filmmakers are going to 

lead us through a wide spectrum of emotions, reflecting not only on the new pandemic reality, but 

also more fundamental human relationships, values and social contexts.

dances with camera

pokazy / screenings: 

Dances with Camera I
Kino Muza Sala 1 / 14.06.2021 / 18:30 / 90' + Q&A

Dances with Camera II
Kino Muza Sala 1 / 15.06.2021 / 19:00 / 90' + Q&A
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Dancing is an Old Friend

Dwie przyjaciółki ponownie nawiązują 

kontakt przez Internet. Jedna z nich jest 

profesjonalną tancerką, druga tańczy tylko 

dla przyjemności. Tak samo jak ich przyjaźni, 

ich tańcu udaje się górować nad czasem  

i odległością.

Two old friends reconnect virtually. One stil l 

dances professionally, the other only for 

pleasure. Like their friendship, their dancing 

manages to transcend time and distance.

United States 2020. 12'. Director: Marta 
Renzi. Production: And Dancers, Inc.

Since 2005, Marta Renzi has directed over 

2 dozen short films, completing her debut 

feature film in 2017. She has received 7 NEA 

Choreographic Fellowships, and a New York 

Dance & Performance Award (a "Bessie"), 

and funding from Metropolitan Life, the 

Jerome Foundation and the Trust for Mutual 

Understanding.

Contact: marta.renzi@gmail.com

Unleash

Piątka zupełnie obcych sobie osób 

spotyka się w środku nocy i włamuje 

się do opuszczonego domu. Operacja 

została zaplanowana w najdrobniejszych 

szczegółach. Czy są squattersami? 

Wandalami? Nic z tych rzeczy! Ich celem jest 

uciec od ograniczeń ich własnych domów. 

Five perfect strangers meet in the middle 

of the night and break into an abandoned 

house. The operation is neatly planned. Are 

they occupiers? Vandals? Far from it! Their 

goal is to escape the confinement of their 

homes. They need to free themselves from 

the shackles of everyday life. 

Switzerland 2020. 7'. Director: Sean Wirz. 
Production: Sean Wirz

Sean Wirz (*1988) is a director and 

film producer. In addition to fiction and 

advertising, Sean produces works with 

a social character. These include a film 

workshop for people with a physical 

disability, or a short documentary on the 

everyday life and perspectives of people 

affected by dementia. 

Contact: sean@seanwirz.com

Rekonstruktio
 
Dwoje starych przyjaciół ze szkoły, kobieta 

i mężczyzna, spotyka się, by wspominać 

młodość. Lecz list, który kobieta wówczas 

napisała, przywołuje zupełnie inne obrazy 

imprezy szkolnej w hotelu w 1982 roku.

Two old school friends, male and female, 

meet to reminisce about their youth. 

However, a letter she wrote back then brings 

up very different recollections of a school 

party in a hotel in 1982.

Finland 2021. 17'. Director: Pia Andell. 
Production: Aino Halonen

Pia Andell has directed creative 

documentary films over 20 years and last six 

years she has focused on fiction films. Her 

films have been awarded home and abroad.

Contact: submissions@festivalformula.com

Fauteuil l it

Dziś obudził się wcześniej. Dziś po raz 

pierwszy zdał sobie sprawę, jak bardzo 

irytuje go światło, pochlebstwa i słanie 

łóżka. Historia o srebrze, l isie i słoiku mleka.

Today he woke up earlier. Today he realized 

for the first time how much he was irritated 

by light and flattery, and making his bed.  

A story about a silver, a fox, and a jar of milk.

Ukraine 2021. 5'. Director: Maksym Kotskyi. 
Production: Sana Moreau

Student of the Ukrainian Film School. 

Director in the international art group 

VREMYA. Choreographer, artist ‘Apache 

Crew’ (UA). Finalist of the international 

festival of experimental dance Open Your 

Mind (Eindhoven) 2017, 2018.

Contact: ukoynichenko@gmail.com

Dances with Camera I
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CAN'T KILL US ALL

Teatralne doznanie łączące hip-hop, 

teatr i film, stworzone przez tanecznego 

eksperymentalistę Botisa Sevę, “CAN'T 

KILL US ALL” ukazuje pogarszający się stan 

emocjonalny i fizyczny człowieka, który 

stawia czoło życiu w lockdownie.

A theatrical experience combining hip hop 

theatre and film from dance experimentalist 

Botis Seva, 'CAN'T KILL US ALL' reveals the 

deterioration of one man's emotional sanity 

and physical stability as he confronts life in 

lockdown.

United Kingdom 2020. 8'. Director: Botis 
Seva. Production: Far From The Norm

Botis Seva is a dance artist, choreographer 

and director working within the realms of 

contemporary dance, physical theatre and 

hip-hop. Botis Seva is entrenched in hip 

hop dance theatre but experiments with 

form, structure and theatrics to reinvent 

choreography.

Contact: botis_seva@hotmail.co.uk

Fibonacci

Ludzkie stado przepływa przez faliste pola. 

Nieoświecony łowca przecina jego drogę. 

Środowiskowy film tańca lub audiowizualna 

medytacja na temat obecności ciągu 

Fibonacciego w krajobrazie, zachowaniu 

stadnym, strukturze filmu i muzyce.

Human flock flows through wavy fields. An 

unenlightened hunter crosses its path. 

Environmental dance film or audiovisual 

meditation on Fibonacci patterns in the 

landscape, herd behavior, film structure and 

music.

Czech Republic 2020. 8'. Director: Tomáš 
Hubáček. Production: Jan Macola

Tomas is a director and musician based in 

West Carpathians. He studied film directing 

at Tomas Bata University (CZ). After  

a decade of composing music for feature 

documentaries, TV series and animated 

shorts, Fibonacci is his first short film as  

a director.

Contact: johana@mimesis.cz

It Cries Too Loudly
 
Czując zdruzgotanie i bezsilność podczas 

obserwacji wybuchu w Bejrucie w 2020 roku 

oraz jego następstw, l ibańsko-amerykańska 

choreografka i reżyserka Dolly Sfeir 

postanowiła stworzyć pracę, która wyrazi jej 

kruchy stan emocjonalny. 

Devastated and powerless as she watched 

the 2020 Beirut explosion and its aftermath 

from afar, Lebanese American choreographer 

and director Dolly Sfeir set about creating a 

work to express her delicate state of mind. 

It Cries Too Loudly, is a dance film exploring 

the overlap between joy and tragedy in her 

tumultuous home country and the experience 

of being an emigre.

United States 2021. 8'. Director: Dolly Sfeir. 
Production: Chad Austin, Abingdon Virtual 
Productions, Pierre Marais

Choreographer and film director Dolly Sfeir 

grew up in Lebanon and moved with her 

family to the United States at the age of 

eighteen. The move changed her life and 

defined her creative process, driving her to 

explore the contrast between her homeland 

and adopted country through dance.

Contact: emcglinchey@abingdontheatre.org

Divided We Scroll

„Divided We Scroll" to eksperymentalny  

i ponury obraz naszej bliskiej relacji  

z technologią, która stała się obsesyjna, 

kompulsywna oraz izolująca. Poprzez 

taniec współczesny, zgłębiamy mrożącą 

krew w żyłach rzeczywistość nieustannie 

połączonych światów.

'Divided We Scroll' is an experimental and 

eerie depiction of our intimate relationships 

with these technologies, which have become 

obsessive, compulsive and divisive.

Through contemporary dance, we explore 

the chill ing reality of a constantly connected 

worlds.

United Kingdom 2019. 5'. Director: Klaas 
Diersmann. Production: Sandra Spethmann, 
Simon Oxley

Klaas is a filmmaker based in London. He is 

particularly interested in how we as humans 

and society interact and are affected by the 

new challenges of technology and the new 

ecosystems they create.

Contact: info@stachemou.come Crew’ 

(UA). Finalist of the international festival 

of experimental dance Open Your Mind 

(Eindhoven) 2017, 2018.

Contact: info@stachemou.com

Dances with Camera I
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Suspended Motion

„Suspended Motion” ukazuje wymianę 

ruchów i uczuć w odpowiedzi na dotyk, 

światło i dźwięk. Zgłębia to za pomocą 

obserwacji relacji pomiędzy głuchoniemymi 

a pełnosprawnymi tancerzami, których 

prowadzą przez środowisko obcowania  

w przestrzeni za pomocą zmysłów.

‘Suspended Motion’ shares an exchange of 

movements and sensations responding to 

touch, l ight and sound. This is explored in 

the relationship between complex disabled 

(deafblind) dancers, leading non-disabled 

dancers in an environment that travels 

through a space using the senses.

United Kingdom 2020. 3'. Director: Sima 
Gonsai. Production: SENSE Arts

Sima Gonsai is an award-winning director, 

programmer and educator in screen dance. 

Since 2011, she has produced and directed a 

trilogy of dance films, profil ing disabilities on 

screen in collaboration with Freefall Dance 

Company and Birmingham Royal Ballet.

Contact: sima@tequestamedia.co.uk

Downriver

Grupa ludzi wyłania się z wody. Starają się 

opierać prądowi rzeki oraz strumieniowi, 

jednak w końcu mu się poddają i zostają 

wyrzuceni na brzeg. Opuszczeni szukają 

schronienia. W trakcie filmu “pójście pod 

prąd", "opór i oddanie" przejawiają się jako 

pierwotny instynkt i strategia przetrwania.

A group of people emerges from the water. 

They try to resist the current of the river and 

the stream, but have to surrender to the flow 

and are washed ashore.

On the shore, the stranded seek for hold 

and refuge. In the course of the film ‘against 

or with the flow', ‘resistance and devotion’ 

manifest as a primal instinct, as a survival 

strategy.

Austria 2020. 10'. Director: Andrea Boll. 
Production: Nico Gutmann

Andrea Boll creates dance films 

(bollwerkfilm), dance pieces for the stage 

and site-specific formats in public spaces 

and nature (bollwerk). She is based in Zurich 

and works internationally as dance film 

maker, choreographer, dance teacher and 

is initiator and artistic director of the Swiss 

dance film festival DANCE ON SCREEN.

Contact: sanne@blackframe.nl

As It Ends, It Begins
 
W filmie czerpiącym z kinetyki człowiek 

przemierza tereny toksycznej męskości.

In this kinetically derived short film, a 

man traverses through terrains of toxic 

masculinity.

United States 2020. 9'. Directors: Or 
Meir Schraiber, Treyden Chiaravalloti. 
Production: Morgaine DeLeonardis, Or Meir 
Schraiber, Treyden Chiaravalloti

Or Schraiber was born in 1992 in the city 

of Jerusalem, where he studied at the 

Jerusalem Academy of Music and Dance. 

In 2010 Or joined the Batsheva Dance 

Company. In parallel to his time in the 

company, he served at the IDF for three 

years. In 2017, Or moved to New York City to 

study acting at the Stella Adler Studio.

Contact: orschraiber@gmail.com

Virus

Grupa profesjonalnych tancerzy 

współczesnych wychodzi na ulice Londynu 

na parę godzin przed lockdownem, by 

zinterpretować i zaprezentować, jak się 

później okazało – po raz ostatni na długi 

czas, nadciągającą globalną i lokalną 

niepewność w czasach pandemii COVID-19.

A group of professional contemporary arts 

dancers take the streets of London, just 

hours before the lock-down to display, 

interpret and perform, what turned out 

later to be the last time in a long time, the 

upcoming global as well as local uncertainty 

at the time of COVID-19 pandemic.

United Kingdom 2020. 6'. Director: 
Nauris Buksevics. Production: Antonello 
Sangirardi, Callum Brown, Chris Milbourne, 
Nauris Buksevics

Founder and director of a London based 

production name, Poetry Film Productions, 

since 2015. After graduating a film 

production course in Brighton City College 

in 2014, he began his exploration into 

contemporary, performance arts and sports 

video content creation.

Contact: poetryfilmproductions@gmail.com

Dances with Camera I Dances with Camera II
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Sepa

Poetycki film krótkometrażowy eksplorujący 

proces rozstania matki i córki poprzez 

wykorzystanie tańca współczesnego i muzyki 

Marka Pritcharda.

A poetic short film exploring a process of 

separation between mother and daughter 

through the use of contemporary dance and 

music by Mark Pritchard.

Latvia 2020. 2'. Director: Viktorija 
Vrublevska. Production: Nikita Popkov, 
Michael Nadalyak, Viktorija Vrublevska

Latvian born filmmaker and photographer 

based between London and Riga.

Contact: vrublevska1@gmail.com

Ben

Ben otwiera oczy pewnego wilgotnego 

poranka w środku sezonu. Witają go nadal 

włączone światła miasta, sygnalizacja 

świetlna, mętna rzeka. Biały niczym pusta 

kartka, Ben nie zna kodów językowych, ani 

nawet kodów mowy ciała.

Ben opens his eyes in the humid morning of a 

midseason. To welcome him, stil l l it, the lights 

of the city, its traffic l ights, the murky river. 

White as an empty sheet, Ben does not know 

the codes of language, much less those of 

the body.

Italy 2019. 8'. Directors: Gabriel Beddoes, 
Ilaria Vergani Bassi, Mattia Parisotto, 
Teresa Sala. Production: Associazione 
COORPI 

BEN unites four authors from different 

contexts and backgrounds in a form of 

equal collaboration. The film is an original 

production of Associazione COORPI, within 

the artistic residence ‘Film in 4D - Seeing 

music, dancing images’, curated by Rosa 

Canosa, with the mentorship of Helena 

Jonsdottir.

Contact: teresa.sala87@gmail.com

The Bait
 
Trójkę bohaterów porywa szalony wyścig. 

Będą walczyć, by wygrać... ale w jakim celu? 

Co jeśli to wszystko, to tylko przynęta? Film 

przenosi do współczesnego świata pradawną 

przypowieść o Jiang Gong, skromnym rybaku 

i wspaniałym strategu dynastii Zhou, który 

skutecznie łowił bez przynęty. 

Three characters are carried away in a 

frantic race. They will fight to win... But for 

what? What if all this was just a decoy? This 

dance film transposes into our contemporary 

world the ancestral fable of Jiang Gong, 

humble fisherman and great strategist of the 

Zhou dynasty, whose catches were caught 

without bait. 

China 2020. 6'. Director: Chenglong Tang. 
Production: Anna Alexandre, Chenglong 
Tang, Huang Jun, Siyang Fu

Choreographer and dance film director, 

Chenglong Tang is a graduate of the National 

Academy of Dance in Beijing. Following 

a career as a dancer in the National 

Dance Company of China, he becomes an 

independent artist and explores the universe 

of possibilities offered by the stage and the 

screen.

Contact: contact@dancinlab.co

ԵԼ (YEL)

„YEL" to krótkometrażowy film tańca o walce 

rozbieżności wewnątrz istoty ludzkiej oraz 

reakcji, którą mogą w niej lub nim wzbudzić 

kontrasty świata zewnętrznego. A tylko 

samoprzezwyciężenie może dać człowiekowi 

poczucie zwycięstwa.

‘YEL’ is a short dance film about the struggle 

of polarities inside a human being and about 

the reaction she or he may have when faced 

with all the contrasts of the outer world. And 

only self-overcoming can give a human being 

the feeling of victory.

Armenia 2020. 4'. Director: Rima Pipoyan. 
Production: Rima Pipoyan

Rima Pipoyan is an Armenian choreographer, 

director, dancer and dance teacher. In 2017 

she has found "Choreography development" 

educational and cultural foundation aiming 

to support the development of contemporary 

dance and modern ballet in Armenia.

Contact: rimapipoyan@gmail.com

Dances with Camera II
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Don't Kiss, Kiss .mov

Scena jest ustawiona, zarazem znajoma i 

nieznajoma. Dwóch mężczyzn połączonych 

spojrzeniem tak magnetycznym, że skłania 

ich do wstania i splecenia się w uścisku. 

Czemu służy ten pocałunek? 

The scene is set, familiar and unfamiliar at 

once. Two men engaged in a gaze magnetic 

enough to lock their l ips and pull them to 

stand. What does this kiss serve? 

Sweden 2020. 8'. Directors: Carl Olsson, 
Fabio Liberti. Production: Norrdans

Fabio Liberti is an Italian choreographer 

who graduated from Codarts Rotterdam. 

His work received several prizes and has 

been performed at numerous venues and 

festivals in Europe and at the main Danish 

Contemporary Art Museums.

Carl Olsson was born in 1984 in Kalmar, 

Sweden. He lives in Copenhagen where 

he graduated from The National Film 

School of Denmark in 2013. His first feature 

documentary PATRIMONIUM premiered at 

Gothenburg in 2019.

Contact: jing.haase@filminstitutet.se

Anul Nou (New Year)

Odnowa, jaka przychodzi z nowym rokiem, 

uosabia idealistyczny nowy początek. 

Właśnie dlatego ludzie zawsze  

z niecierpliwością oczekują nadejścia 

Nowego Roku (Anul Nou). Jednak pierwszy 

Nowy dzień zdaje się już niszczeć i starzeć 

od nagromadzonego czasu i straty.

The renewal of the year embodies the 

idealised perfect new beginning which is 

why humankind has always anticipated the 

arrival of the New Year (“Anul Nou”). However, 

the very first New Day is already decaying 

and old with accumulated time and loss.

Romania 2021. 12'. Director: Corina Andrian. 
Production: Corina Andrian

Corina Andrian (aka. Red-Cor) is an 

award-winning Romanian film director and 

movement artist currently based in London. 

Through her art, she wishes to presence and 

remind people of their human nature through 

a Surrealism formed of reality itself, the 

reality you normally overlook.

Contact: corina.andrian@gmail.com

You wanted rivers
 
Nigdy nie dostajemy tego, czego tak 

naprawdę chcemy. Nigdy nie jesteśmy 

zadowoleni z tego, co otrzymujemy. „You 

Wanted Rivers” to film taneczny  

o pragnieniach, które nas wyniszczają i

sprawiają, że podążamy ryzykownymi 

ścieżkami.   

We never get what we really want. We're 

never happy with what we get. ‘You Wanted 

Rivers’ is a dance film about the yearning 

that ruins us and makes us take dangerous 

paths.

Poland 2020. 7'. Director: Magdalena 
Zielińska. Production: Piotr Simba 
Abramowicz, Anita Sawicka, Mateusz 
Kanownik

Magdalena Zielińska is a graduate of the 

University of The Arts in London. Director of 

films and commercials, movement director, 

former contemporary dancer. Magdalena 

directed music videos and short films, of 

which many were shown and awarded at 

festivals in Poland and abroad including: 

SXSW, Miami Short Film Festival, PL Music 

Video Awards.

Contact: sawicka.anita@gmail.com

Transumanato

Film składa się z trzech układów 

tanecznych, które obrazują życie w piekle 

Dantego („Boska komedia”) jako wizjonerskiej 

podróży w głąb samego/samej siebie.

The film consists of three dances that 

capture the experience of l iving through 

Dante's Hell (‘Divine Comedy’) as a visionary 

journey into the depths of oneself.

Russian Federation 2020. 8'. Director: Elena 
Skripkina. Production: Elena Skripkina

Elena Skripkina graduated from VGIK course 

on the making of non-fiction films, she then 

obtained a master degree in theology, and 

is currently writing a dissertation on the 

subject of ‘Eschatology in the culture of the 

20th century’. She is also making sculpture, 

music pieces and installations.

Contact: bohutohu@yandex.ru

Dances with Camera II
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Lazarus

Poprzez dialog prowadzony pomiędzy ruchem 

a krajobrazem, „Lazarus" to refleksja na 

temat uprzedmiotowienia kobiecego ciała w 

filmie. 

Through a dialogue between movement 

and landscape, ‘Lazarus’ reflects on the 

objectification of the woman body in film. 

United States 2020. 9'. Director: Tuixén 
Benet. Production: Tuixén Benet

Tuixén Benet Cosculluela is a choreographer 

and filmmaker based out of Barcelona and 

Los Angeles. She has choreographed for 

feature films, advertising campaigns and 

music videos all over the world, collaborating 

with production companies such as CANADA 

or Control Films, and with artists such as 

Tame Impala and Justice.

Contact: tuixenbenet@alum.calarts.

eduhe graduated from The National Film 

School of Denmark in 2013. His first feature 

documentary PATRIMONIUM premiered at 

Gothenburg in 2019.

Contact: tuixenbenet@alum.calarts.edu

TA MARA

Tamara Łempicka była wyjątkową artystką, 

jej obrazy są nowoczesne i pełne żywych 

kolorów. Znajdowała inspirację w kubizmie, 

obrazach neoklasycystycznych Botticellego 

oraz ruchomych obrazach. Jej styl życia był 

niekonwencjonalny i skandaliczny.

Tamara Lempicka was an exceptional artist - 

her paintings modern and full of vivid colors. 

She found inspiration in cubism, neoclassical 

paintings by Boticiell i and motion pictures. 

Her lifestyle was as unorthodox as it was 

scandalous.

Poland 2020. 10'. Director: Iwona Pasińska. 
Production: Polish Dance Theatre

Iwona Pasińska is a choreographer, 

movement dramatist, theatre theorist, 

artistic director of Movements Factory 

and founder of the Movements Factory 

Foundation. In 1997 Pasińska became the 

principal dancer of the Polish Dance Theatre.

Contact: a.hafke@ptt-poznan.pl

Navigation
 
Rozgrywający się w spektakularnym 

regionie Burren na zachodnim wybrzeżu 

Irlandii, „Navigation" zgłębia obecny kryzys 

humanitarny związany z wysiedleniem 

i przemieszczeniem, który jest doświadczany 

zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Set in the spectacular Burren region of 

the west coast of Ireland, ‘Navigation’ 

explores the current humanitarian crisis 

of displacement and dislocation that 

is experienced both individually and 

collectively. 

Canada 2020. 14'. Director: Marlene Millar. 
Production: Marlene Millar, Sandy Silva

Filmmaker Marlene Millar has created dance, 

documentary and experimental media 

productions since 1989. She earned her BFA 

in Film Production at Concordia University 

in Montreal, pursued graduate filmmaking 

studies at the School of the Art Institute of 

Chicago, and received a Pew Dance Media 

Fellowship at the University of California, Los 

Angeles. Marlene co-founded the production 

company Mouvement Perpétuel with Philip 

Szporer in 2001.

Contact: marlenemillar@gmail.com

Dances with Camera II



Urban
View

Przyszło nam żyć w wyjątkowo oryginalnych czasach. Gdy zmienia się nasza codzienność, w sposób 

naturalny zmianie ulega także strefa miejska - staje się bardziej opustoszała, osamotniona. Mimo  

to wciąż żyje i po cichu ewoluuje, przystosowując się do nowej normalności.

Pandemiczny świat przesunął ośrodek zainteresowania artystów z zewnątrz do wewnątrz. Dla autorów 

filmów w tegorocznej selekcji Urban View punktem obserwacyjnym w wielu przypadkach stało 

się domowe zacisze lub zamknięta, bezpieczna przestrzeń. Twórcy eksplorują pojęcie krajobrazu 

miejskiego z perspektywy własnego balkonu, a także stawiają pytanie o istotę przynależności do 

miejsca. Co sprawia, że czuję się w moim mieście jak w domu? Czym jest ‘’moje miasto’’?

Zapraszamy na 2 programy i 14 znakomitych, międzynarodowych filmów urbanistycznych. Swobodne 

obserwacje dokumentalne, animowane marzenia na jawie, buntownicze ekspresje wizualne - 

wszystkie na swój oryginalny sposób zilustrują ewoluującą dynamikę współczesnego miasta.

We’ve come to live in extremely original times. When our reality changes, it is only natural that our 

urban sphere is going to be altered as well – it becomes lonely and desolate. Despite that process, it 

still has a life of its own and silently evolves, adjusting to the new normal.

The pandemic world has shifted the artists’ focus to a much more inward perspective. For filmmakers 

whose works are a part of this year’s Urban View selection, in many cases, the comfort of one’s home 

or a closed, safe space have become the primary observation point. The artists explore the concept 

of urban landscape from the perspective of their own balcony, and inquire about the significance of 

belonging to a specific place. What makes my city feel like home? What does “my city” mean?

We would like to invite you to see 2 programs and 14 fantastic, international urban films. Casual non-

fiction observations, animated daydreams, and rebellious visual expressions – every single one of them 

illustrates the evolving dynamic of a contemporary city in a unique way.
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pokazy / screenings: 

Urban View I
CK Zamek Kino Na Dziedzińcu / 16.06.2021 / 21:30 / 90' + Q&A

Urban View II
CK Zamek Kino Na Dziedzińcu / 17.06.2021 / 21:30 / 90' + Q&A
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La nueva normalidad 
(The New Normality)
 
13 marca 2020 w Hiszpanii został ogłoszony 

stan wyjątkowy z powodu Covid-19. Dni mijają 

pośród komunikacji na Whatsappie oraz 

wiadomości, podczas gdy ludzie wychodzą 

na swoje tarasy, by zaczerpnąć powietrza. 

Podobnie jak w więzieniu, mieszkańcy 

liczą dni do momentu, gdy powrócą do 

upragnionej normalności.

On March 13, 2020, the state of alarm was 

declared in Spain due to Covid-19. The days 

pass between WhatsApp messages and 

news, meanwhile the people go out to the 

terraces of their houses searching some air. 

As in a jail, the population counts the days 

until they reach the desired new normal.

Spain 2020. Documentary. 13'. Director: 
Manolo Vázquez. Production: Manolo 
Vázquez

Manolo Vázquez’ first work of fiction was 

‘Hanging there’ leading him to win the award 

at the New York International Film Festival. 

He shoots several video clips and one of 

them turns him into the short ‘Straydog’, 

released at the Sitges festival.

Contact: info@banatufilmak.com

Milano di carta

Film stara się zbadać potencjalny stan 

zawieszenia, w którym znalazło się 

zachodnie społeczeństwo. Za pomocą 

złożenia unikalnego urządzenia optycznego, 

artysta zgłębia mikroskopijny wymiar papieru 

billboardowego i wyświetla go w pierwotnym 

środowisku przestrzeni miejskiej. 

The work wishes to investigate a potential 

contemporary condition of suspension in 

which western-society has fallen into. The 

artist by assembling a unique optical device 

has explored the microscopic dimension of 

bil lboard paper and projected it back onto 

its given urban environments.

Italy 2020. Experimental. 7'. Director: 
Gianmarco Donaggio. Production: 
Gianmarco Donaggio

Gianmarco Donaggio (b.1991, Italy) is active 

as artist and film director. He has got an 

Italian diploma in fine arts and  

a Bachelor degree from AUB (UK) in film-

production, where he specialised in 

fiction-cinematography and documentary/

experimental filmmaking. Currently, he is 

studying and researching in the field of 

Visual Culture.

Contact: jimmydonaggio@gmail.com

Urban View I
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Urban Dreamscape
Chodząc przez miasto, często nie jesteśmy 

świadomi tego, co mijamy na zewnątrz. 

Obrazy mieszają się z myślami, czasami 

zawodzą, są fragmentaryczne. Postrzegamy 

tylko niektóre części drogi, a gdy je 

sobie przypominamy, te migawki tworzą 

swego rodzaju kolaż. Za pomocą techniki 

fotogrametrii te elementy zostają uchwycone 

i zaprezentowane w taki sposób, by 

zobrazować to zjawisko.

If you walk through the city you are often not 

aware of the outside. The images seen mix 

with thoughts, occasionally fail, are sketchy. 

Only certain parts of the path are perceived 

and when you remember, these snapshots 

form a collage of some sort. With the 

technique of photogrammetry these parts 

are captured and staged in such a way that 

they empathize with this phenomenon.

Germany 2020. Experimental. 5'. Director: 
Nicolas Gebbe. Production: Nicolas Gebbe

Nicolas Gebbe is a 3D artist and filmmaker 

working as a freelancer in Frankfurt am Main, 

in Germany. Inspired by architecture and 

everyday spaces, he likes to create digital 

worlds that catch the eye and find creative 

visual solutions for challenging ideas.

Contact: nicolas.gebbe@gmail.com

Enter Through 
the Balcony

„Enter Through the Balcony” to dokument 

krótkometrażowy o ukraińskich, 

prowizorycznych balkonach. Film bada 

fenomen balkonu jako małej formy 

architektonicznej. Jest to podróż przez 

dekady. Przygląda się balkonom oraz życiu 

ich właścicieli w różnych miastach na całej 

Ukrainie.

‘Enter Through The Balcony’ is a 

documentary Short about Ukrainian 

make-shift balconies. The film explores 

the phenomenon of the balcony as a small 

architectural form. It's a journey through the 

decades. It is a look inside balconies and 

their owners in cities across Ukraine.

Ukraine 2020. Documentary. 26'. Director: 
Roman Blazhan. Production: Roman 
Blazhan

Roman Blazhan is a filmmaker and producer 

based in Kyiv, Ukraine Born in Donetsk. He 

first pursued a career in energy trading and 

finance. He runs Minimal Movie, a leading 

video production company. He is a director 

and producer of numerous music videos and 

commercials.

Contact: contact@minimalmovie.com

Menschen am Samstag 
(People on Saturday)
 
Słoneczna niedziela w Zurychu. Biznesmen 

zdaje się spać na ławce w środku 

zatłoczonego placu. Gdzie indziej nastolatek 

pragnie zostać doceniony. Pasażer walczy 

z biletomatem. Film przedstawia dziesięć 

żywych obrazów codziennych sytuacji, które 

zdarzają się w mieście.

A sunny Saturday afternoon in Zurich. In the 

middle of a crowded square, a businessman 

is lying on a bench, seemingly asleep. 

Someplace else, a teenager is longing for 

appreciation. A commuter is fighting the 

ticket machine. The film shows ten tableaus 

of everyday situations in the city.

Switzerland 2020. Documentary. 10'. 
Director: Jonas Ulrich. Production: Nicole 
Boner

Jonas Ulrich was born in Zurich in 1990. 

In 2013, he graduated from the University 

of Zurich, where he studied History and 

Film. Also in 2013, he co-founded Dynamic 

Frame and since then has been working as a 

director, author and editor.

Contact: nicole.boner@dynamic-frame.ch

Guide Me Home

David przyjeżdża do Londynu z marzeniami 

o byciu kimś, jednak gdy nie wszystko idzie 

zgodnie z planem, zaczyna rozpływać się  

w szczelinach miasta, które tak uwielbia.

David arrives in London with dreams of 

becoming somebody, but when things don't 

go to plan he starts to slip between the 

cracks of the city he loves so much.

United Kingdom 2020. Fiction. 15'. Director: 
Stefan Georgiou. Production: Stefan 
Georgiou

On finishing at the National Film & TV School, 

Stefan Georgiou directed his debut feature 

film, romantic comedy ‘Dead Cat’.  

It won Best Emerging Director at the Oaxaca 

Film Festival and was BAFTA long listed for 

Outstanding Debut. His short film ‘Sexlife’ 

premiered at the Tribeca Film Festival.

Contact: stefangeorgiou@googlemail.com

Urban View I
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The Promised

Wewnątrz i wokół historycznych ruin Fustat 

w Starym Kairze rozwijają się napięcia 

pomiędzy strażnikami wyznaczonymi przez 

rząd i mieszkańcami pobliskiej nieformalnej 

osady al-Izba. Strażnicy odstraszają złodziei 

i konfiskują ich sprzęt, podczas gdy lokalni 

mieszkańcy denerwują ich chodząc na skróty 

przez ruiny.

In and around the historical ruins of Fustat in 

Old Cairo, tensions simmer between the site’s

government-appointed guards and residents 

of a nearby informal settlement, al-Izba. The 

guards chase away looters and confiscate 

their equipment, while locals infuriate them 

by taking shortcuts through the site.

Egypt 2020. Documentary. 18'. Director: 
Ahmed Elghoneimy. Production: Ahmed 
Elghoneimy

Ahmed Elghoneimy, born in 1986, is  

a filmmaker and artist l iving between 

Alexandria, Cairo and Berlin. Alternating 

between fiction and documentary his films 

follow associations and use moments of 

collision as an opportunity to investigate 

notions like victimhood, power and 

masculinity.

Contact: ghoneimy.a@gmail.com

Bye Little Block!

Młoda kobieta dowiaduje się, że niedługo 

będzie musiała wyprowadzić się z bloku,  

w którym mieszka. Jej łza przekształca się 

w betonowy monolit, a gdy uderza w ziemię, 

ukazuje się panorama okolicy.

A young woman learns that soon she will 

have to move from the blockhouse flat she 

lives in. Her teardrop grows into a concrete 

monolith and when it hits the ground a 

panorama of the area unfolds.

Hungary 2020. Animation. 8'. Director: Éva 
Darabos. Production: József Fülöp

Éva Darabos was born and grew up in 

Budapest and fell in love with drawing and 

filmmaking in her late teens. She finished 

her BA degree then continued her studies 

on the MA programme at MOME’s animation 

department. ‘Bye Little Block!’ is her 

graduation film.

Contact: evi.darabos@gmail.com

lockdown 2 lockdown
 
„lockdown 2 lockdown" w delikatny sposób 

oddaje dziwaczną atmosferę w kubańskim 

kurorcie podczas awaryjnego lockdownu. 

Nakręcony we wrześniu 2017, podczas gdy 

huragan Irma uderzył w wyspę, film spokojnie 

obserwuje teren hotelu i jego tymczasowych 

mieszkańców.

‘lockdown 2 lockdown’ quietly captures 

the bizarre atmosphere at a Cuban tourist 

resort during an emergency lockdown. Shot 

in September 2017, as Hurricane Irma struck 

the island, the film quietly studies the hotel 

grounds and its temporary occupants.

Germany 2020. Documentary. 6'. Director: 
Lilian Hess. Production: Lilian Hess

Lilian Hess is an independent director and 

creative producer based between Germany 

and the UK. A documentarist at heart and 

former scholar of Modern Literature and 

Surrealism, Lil ian’s multi-awarded work 

spans not only a vast variety of themes, 

ranging from explorations of friendship, 

disease, migration and architecture, but she 

also works across different media.

Contact: l il ian.s.hess@gmail.com

Serial Parallels

Eksperymentalna animacja Maxa Hattlera 

prezentuje Hongkong z konceptualnej 

perspektywy filmu celuloidowego, łącząc 

technikę animacji filmowej z fotografią.

This experimental animation by animation 

artist Max Hattler approaches Hong Kong’s 

built environment from the conceptual 

perspective of celluloid film, by applying 

the technique of film animation to the 

photographic image.

Hong Kong 2019. Animation/Experimental. 
10'. Director: Max Hattler. Production: 
Relentless Melt

Max Hattler is a German artist who works 

with abstract animation, video installation 

and audiovisual performance. He holds a 

master's degree from the Royal College of 

Art and a Doctorate in Fine Art from the 

University of East London. He lives in Hong 

Kong where he is an Assistant Professor at 

School of Creative Media, City University of 

Hong Kong.

Contact: info@maxhattler.com

Urban View II
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L'homme silencieux 
(A Quiet Man)

Paris-La Défense, dzielnica biznesowa. Pierre 

patrzy przez okno z 17. piętra biurowca: na 

dole, kolega z pracy, który został zwolniony 

tego ranka, siedzi sam na ławce w zimnie od 

wielu godzin. Dlaczego nie pójdzie do domu? 

Na szczycie biurowca, Pierre zastanawia się, 

co robić.

Paris-La Défense, the business district. From 

the 17th floor of an office building, Pierre 

is staring out the window: down below, a 

colleague who was dismissed that morning 

has been sitting on a bench for hours, alone 

in the cold. Why won't he go home? From the 

heights of his office, Pierre wonders what to 

do.

France 2020. Fiction. 14'. Director: Nyima 
Cartier. Production: Mabel Films

Graduated from the Metropolitan Film School 

in London, Nyima Cartier directed White Lie 

in England, adapted from her graduation 

script. Back in France, Nyima signs a short 

film, Nako (Best fiction at Bogoshorts, 

selected in Palm Springs, Hamptons, 

Uppsala…). In 2020, she directed two short 

films ‘The Lake’ and ‘A Quiet Man’. 

Contact: festivals@manifest.pictures

Manifesto

„Manifesto” to fikcyjna historia szkoły 

artystycznej, która na pierwszy rzut oka 

funkcjonuje jako Instytut Sztuk Pięknych, 

który jest częścią dużego uniwersytetu. 

Jednak potajemnie instytut działa jako 

autonomiczna szkoła eksperymentalna  

z własnymi zasadami nauczania, ewaluacji, 

sprawozdań, planowania, rekrutacji oraz 

zarządzania.

‘Manifesto’ is a fictional story about an art 

school, which on the surface functions as an 

institute of fine art in a large, consolidated 

university. Secretly however, the institute 

operates as an autonomous, experimental 

school with its own rules for teaching, 

evaluation, reporting, planning, admissions 

and management.

Norway 2020. Fiction. 27'. Director: Ane 
Hjort Guttu. Production: Ane Hjort Guttu, 
Elisabeth Kleppe

Ane Hjort Guttu (b. 1971) is an artist l iving in 

Oslo. She works in a variety of media, but has 

in recent years mainly concentrated on film 

and video works, ranging from investigative 

documentary to poetic fiction. 

Contact: ane@anehjortguttu.net

London Knowledge
 
Londyńscy taksówkarze rozmyślają nad 

perspektywą samojezdnych samochodów  

i wspominają czasy, gdy musieli nauczyć się 

całej sieci ulic na pamięć, by odpowiednio 

poruszać się po mieście.

London taxi drivers consider the prospect of 

self-driving cars and recall their experiences 

of memorising the entirety of the city’s street 

network in their head to qualify to drive in the 

city.

United Kingdom 2020. Animation/
Documentary. 11'. Director: Max Colson. 
Production: Max Colson

Max Colson (b.1985) is a British film-maker 

who uses experimental animation techniques 

to explore socio-political issues connected 

to architecture and landscape. His films 

Construction Lines and The Green and 

Pleasant Land have been screened in a 

variety of film festivals across Europe.

Contact: maxdfcolson@gmail.com

Absolute Street

Samuel Beckett stworzył jedną pracę 

przeznaczoną na ekran kinowy. Film kręcono 

latem 1964 roku w Nowym Jorku. Beckett 

potrzebował jednej sceny ulicznej, którą 

planował umieścić na początku filmu. Chciał, 

by zdjęcia zostały nakręcone na ulicy, którą 

opisał jako „ulicę absolutną".

Samuel Beckett made a single work for 

projected cinema. The film was shot in New 

York in the summer of 1964. Beckett needed 

one exterior street scene for the opening 

of the film. He wanted that street image to 

be shot in a street that he described as 

‘absolute street’.

Finland 2020. Documentary/Experimental. 
4'. Director: Jan Ijäs. Production: Jan Ijäs

Media artist and filmmaker Jan Ijäs lives 

and works in Helsinki, Finland. Studied 

documentary film directing in University of 

Art and Design Helsinki and creative writing 

and art education in Jyväskylä University. 

Ijäs works with documentary, fiction and 

experimental film. The films of Ijäs deal with 

serious and difficult social themes.

Contact: andy@rainafilms.com
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Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych
Polish Experimental Film Competition

Tegorocznej edycji Konkursu Polskich Filmów Eksperymentalnych, jeszcze bardziej niż rok temu, 

towarzyszy atmosfera pandemicznej traumy. To zrozumiałe i naturalne. Nie dało się tego uniknąć.

Czy można jednak w tym temacie powiedzieć jeszcze coś oryginalnego? Czy pozostaje miejsce na 

podejmowanie innych, równie ważnych kwestii? Okazuje się, że tak. Do finałowych pokazów wybrane 

zostały filmy smutno-śmieszne i surowo-ładne. Medialno-internetowe i oniryczno-antropocenowe. 

Igrające z aktualnymi, globalnymi problemami, których przybywa coraz więcej.

Mimo dziwnej i niespokojnej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam egzystować, a może właśnie z 

jej powodu, twórcy nie tracą trzeźwego widzenia i poczucia humoru. Kreatywność przejawia się w 

gorzkich, ale pobudzających do myślenia spostrzeżeniach. Artyści zwracają uwagę na algorytmy i 

kody, które łamią serce. Krzyczą o prawach, które do tej pory były ignorowane. Ironicznie śmieją się, 

mówiąc o niepewnej i mrocznej przyszłości. Dywagują na temat powrotu do natury lub ucieczki w 

świat absurdu i groteski. Niepokoją się i chcą to przekazać Tobie i mnie, może o czymś przypomnieć lub 

coś uświadomić. Więc jeśli narzekałeś lub narzekałaś kiedyś, że żyjesz w nudnych czasach, to uwaga, 

teraz już będzie tylko coraz ciekawiej!

This year’s Polish Experimental Film Competition is even more infused with the pandemic-induced 

trauma. It’s understandable and natural. It was inevitable.

Is it still possible to have a fresh perspective on the subject though? Is there space to consider other, 

equally important issues? Absolutely. The competition screenings contain sad-yet-humorous and raw-

yet-pretty creations. It’s a mix of works that revolve around the media, Internet, as well as dreamlike 

and anthropocene visions. They are dancing around with current global issues, which are continuously 

increasing in number.

Despite having to deal with this weird and disturbing reality, or maybe because of it, the filmmakers 

have kept their cool, as well as a sense of humor. Creativity is demonstrated through bitter, yet 

thought-provoking observations. The artists shed light on heartbreaking codes and algorithms. They 

speak up about the rights that used to be disregarded until now. They laugh ironically while speaking 

of a dark and uncertain future. They contemplate the return to nature or escape into the world of 

absurd and grotesque. They have concerns they’d like to communicate to us, maybe remind us of, or 

draw our attention to something. So if you have ever complained about living in dull times, then watch 

out - it’s only gonna get more exciting!

polish experimental film competition66

pokazy / screenings: 

Polish Experimental Film Competition I / Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych I
Kino Muza Sala 1 / 16.06.2021 / 19:00 / 60' + Q&A

Polish Experimental Film Competition II / Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych II
Kino Muza Sala 1 / 17.06.2021 / 19:00 / 60' + Q&A

polish experimental film competition 67
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KPFE / PEFC I

Wszystko o wyjazdach 
za granicę (All about 
going abroad)
Wideo jest zapisem obserwacji społeczności 

jednej z warszawskich dzielnic w czasie 

pierwszego lockdownu wiosną 2020 

roku. Kamera rejestruje z okna sytuacje 

przydarzające się mieszkańcom Saskiej 

Kępy. W rozmowach między rodzinami i 

sąsiadami pojawia się lęk przed Innym.

The video is a registration of a local 

Varsovian community during the first 

lockdown in spring 2020, caused by the 

Covid-19 pandemic. Through the window, 

the camera captures casual situations 

occurring to inhabitants of Saska Kępa. In 

conversations between family and neighbors, 

the fear of Other comes up.

Poland 2020. Experimental. 8'. Director: 
Krystyna Dobrzańska. Production: 
Academy of Art in Szczecin

Born in 1996 in Warsaw Krystyna Dobrzańska 

is a filmmaker and production manager. 

Since 2019 she’s a student of Experimental 

Film at the Academy of Art in Szczecin and  

a graduate of Film and Television Production 

at Kieślowski Film School in Katowice.

Contact: krydobrzanska@gmail.com

... i kody, które łamią mi serce. 
W każdym razie. (... and codes 
that break my heart. Anyway.)

Film przedstawia narastające poczucie 

paranoi w erze cyfrowej. Wraz z rosnącym 

naruszaniem danych użytkowników przez 

potężne korporacje, świat stara się znaleźć 

równowagę między wolnością słowa  

a zapobieganiem dwuznacznym nadużyciom 

prywatności, czy prewencją przed mową 

nienawiści.

The film presents an increasing sense 

of paranoia in the digital era. With the 

increasing number of data breaches caused 

by massive corporations, the world is trying 

to find balance between the freedom of 

speech and prevention of ambiguous 

privacy abuse, as well as counteracting hate 

speech. 

Poland 2020. Experimental. 7'. Directors: 
Amy Muhoro, Weronika Wysocka. 
Production: Maria Nowakowska

Weronika Wysocka (born 1994) - her works 

discuss different aspects of human imprints, 

such as technology and its impact on people 

and nature. Amy Muhoro (born 1996) is 

a Kenyan socio-cultural researcher 

and multidisciplinary artist. 

Contact: weronika.wysocka@outlook.com

Człowiek, który nie posługuje się 
mową, nie jest człowiekiem 
(A Person Who Does Not Speak Is 
Not a Person)

Inspiracją filmu jest praca Stil inovića 

„Artysta, który nie mówi po angielsku, nie jest 

artystą” o dominacji angielskiego w świecie 

sztuki. Temat to dominacja jednego sposobu 

komunikacji – języka mówionego, a także 

użycie fałszywego znaku i jego stylizacja 

na znak migowy, który realnie oznacza 

arogancję i pogardę.

Inspiration for the film is the work of Stil inović 

“An Artist Who Does Not Speak English 

Is Not an Artist” about the dominance of 

English in the art world. The theme is the 

dominance of one mode of communication - 

spoken language and use of fake sign styling 

to resemble a sign language word, that 

realistically means arrogance and contempt.

Poland 2020. Experimental. 1'. Director: 
Daniel Kotowski. Production: Daniel 
Kotowski

Daniel Kotowski is a visual artist and  

a graduate of the Academy of Fine Arts in 

Warsaw (2018) and the Polish-Japanese 

Academy of Information Technology in 

Warsaw (2016). 

Contact: kotowski.daniel@gmail.com

Bal na cześć, że młodzi nie 
uzbierają na emeryturę (Ball in 
honour of that youth can't save 
money for the retirement)

Film ten to gotowy instruktaż, jak krok po 

kroku przeżyć tytułowy bal. Towarzyszący 

prowadzącej przesłodzony uśmiech staje się 

pretekstem do odrobiny goryczy związanej  

z niepewną przyszłością.

The film is a step by step guide to 

experiencing the eponymous ball. The 

hostesses' sweet smile becomes an excuse 

for a bit of bitterness about an uncertain 

future.

Poland 2020. Experimental. 27'. Director: 
Klaudia Prabucka. Production: Klaudia 
Prabucka

Klaudia Prabucka (born 1997) analyzes and 

reinterprets socio-political conflicts in her 

work. She loves the plasticity of language 

and likes to play with it. Her works have been 

exhibited in galleries such as BWA Bielsko-

Biała and BWA Gorzów Wielkopolski.

Contact: dreamdelor@gmail.com
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Szkatułka czasu

Od czasu do czasu chowam swoje sekundy 

i minuty w wirtualne szkatułki. Dzięki nim 

doceniam chwile, które są zwykłe  

i codzienne. W ulotnych dniach zauważam 

piękno życia.

Every now and then, I put my seconds 

and minutes into virtual boxes. Thanks to 

these boxes, I appreciate the ordinary, 

everyday moments. I see the beauty of l ife in 

ephemeral moments.

Poland 2020. Experimental. 8'. Director: 
Zuzanna Palińska. Production: Zuzanna 
Palińska

Zuzanna Palińska is interested in art in 

every form, because it allows her to convey 

the thoughts she is unable to verbalize. 

Whenever she creates, she feels like she can 

truly breathe.

Contact: zuziapalinska1@gmail.com

Kobieta. Bez morałów 

Zostanę kobietą z tak samo znaczącą 

przeszłością, jak i przyszłością. Zmiana 

zaczyna się od rozmowy. Czasami chcę 

krzyczeć, czasami szeptać, mówiąc o tym, 

kim jestem i kim chcę zostać. Nie szukam 

winowajcy, nie oczekuję przyzwoitości. 

Kobieta wie najlepiej, co dalej robić.

I 'm going to be a woman with the same 

amount of past behind me as future ahead 

of me. Change begins with conversation. 

Sometimes I want to shout and sometimes 

I want to whisper about who I am and who 

I want to be. I 'm not looking for someone to 

blame and I 'm not demanding morals. The 

woman knows best what to do next.

Poland 2020. Animation. 2'. Director: 
Julia Bardziejewska. Production: Julia 
Bardziejewska

Julia Bardziejewska is a student of graphic 

design at a university in Poznań, Poland. 

That’s where she grew up and now lives. Her 

main focus is in il lustration and poster design 

but she always seeks for something new to 

try. She likes to experiment with new and old 

media creating art. Always trying to express 

herself.

Contact: juliabardziejewska@gmail.com

I showed him covid-19

„I showed him covid-19” to eksperymentalny 

film krótkometrażowy, oparty na bazie 

danych stworzonej z 1233 zdjęć 

zrobionych podczas pandemii. O rozłące, 

powtarzalności i marzeniach przełożonych 

na następny rok. W sposób wykraczający 

poza przeciętne strefy komfortu odkrywa, 

jak sztuczna inteligencja interpretuje okres 

pandemii. 

' I showed him covid-19’ is an experimental 

short film based on a database created 

from 1233 photographs taken during the 

pandemic. A film about separation, repetition 

and postponed dreams. Going beyond 

the average comfort zone it shows how AI 

interprets the pandemic period. 

Poland 2021. Experimental. 2'. Director: 
Karolina Gliniewicz. Production: Karolina 
Gliniewicz

Karolina Gliniewicz, born in ‘98, multi-

interest artist working with a wide range of 

mediums from artificial intelligence to digital 

appropriation. A recent graduate from BA 

(Hons) Photography at UAL: London College 

of Communication.

Contact: gliniewicz.karolina@gmail.com

To co we mnie siedzi 
(Inside me)

Mateusz jest zbuntowanym nastolatkiem, 

który nienawidzi swojej rodziny. Wszystko 

zmienia się za sprawą tajemniczej paczki...

Mateusz is a rebellious teenager who hates 

his family. Everything changes thanks to a 

mystery package...

Poland 2020. Experimental. 18'. Director: 
Mateusz Kułacz. Production: Mateusz 
Kułacz

Mateusz Kułacz is a film aficionado who 

dreams of a career in the field of film 

directing. Recipient of best independent 

film award from 12. Solanin Film Festival. He 

was also nominated for Jan Machulski Polish 

Independent Cinema Award for film directing.

Contact: mati.pl773@interia.pl
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Internal Landscape

Niespodziewane zaginięcie kilkuletniej Ines 

staje się okazją do konfrontacji  

z niechcianymi wibracjami wspomnień  

w umyśle Anny.

The unexpected disappearance of l ittle Ines 

becomes an opportunity for confrontation 

with unwanted memory vibrations in Anna's 

mind.

Poland 2020. Experimental. 13'. Directors: 
Maria Wolna, Mieszko Dobek. Production: 
Maria Wolna

Maria Wolna, born in 1997. Experimental Film 

graduate of University of Fine Arts in Poznań. 

Audiovisual creator who has been working 

with Poznań's theatre and film festivals 

for years. At the moment, she is actively 

engaged in creation of cinematic forms from 

the production side, and is also involved in 

cultural event promotion.

Mieszko Dobek, born in 1997. Experimental 

Film student at University of Fine Arts in 

Poznań and Comparative Literature student 

at Adam Mickiewicz University. Photographer 

and creator of short films.

Contact: maria.wolna.10@gmail.com

untitled

„untitled” jest filmem poruszającym formalny 

dialog z samym medium fotografii i filmu. 

Dzięki kontemplacyjnemu charakterowi 

usiłuje wkraść się w głąb. Potrzeba 

zawieszenia i zastanowienia się nad 

kondycją życia jest obecna wśród nas.

‘untitled’ is a film that starts a formal 

dialogue with the media of photography and 

film themselves. Thanks to the contemplative 

character, it attempts to slip deep inside. The 

need to pause and consider the state of l ife 

is present among us.

Poland 2020. Experimental. 5'. Director: 
Daniel Dąbrowski. Production: Daniel 
Dąbrowski

Daniel Dąbrowski (born 1997 in Rzeszów, 

Poland) is a visual artist. He’s been studying 

at the University of Arts in Poznań since 

2019 at the department of Photography. He 

focuses his interests within memory, identity, 

changes, perception of reality, and the 

medium of photography.

Contact: deldabrowski@gmail.com

(Flora exit)

Flora. Natura ją zachwyca i przeraża. Natura 

jest doznaniem fizjologicznym. Patrzeć to za 

mało. Flora będzie pisać wiersz. Twórczość 

poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

(1891-1945) kojarzona jest głównie z 

emocjonalnymi erotykami i delikatnymi 

obserwacjami. (Flora exit) wydobywa 

drapieżność i wywrotowość tej wyjątkowej 

artystki życia.

Flora. Nature delights and terrifies her. 

Nature is a physical experience. To observe it 

is insufficient. Flora will write a poem. Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) 

is known mainly for her subtle erotica and 

talent for gentle observation. (Flora exit) 

reveals the untamed and unapologetic face 

of this true artist of l ife.

Poland 2020. Experimental. 6'. Director: 
Anna Kasińska. Production: Anna Kasińska

Anna Kasińska (born 1985) director, 

screenwriter and former producer based in 

Warsaw, Poland. She graduated in Culture 

Studies from Warsaw University and studied 

Film and TV Production Organization at Lodz 

Film School. She is an author of audiovisual 

and live performances.

Contact: ania.kasinska@gmail.com

Lis

Abstrakcyjny animowany wideoklip do muzyki 

zespołu LOTTO.

Abstract animated music video for music of 

LOTTO band.

Poland 2020. Animation. 4'. Director: 
Wiesława Ruta. Production: Wiesława Ruta

Wiesława Ruta, mathematician by profession. 

Strongly connected with the independent 

musical stage in Poland. Music video author: 

incl. for Przepych, Dynasonic, Squid. In 

September 2019 defended a bachelor's 

degree with a specialization in animation 

in the Faculty of New Media Arts in 

Polish-Japanese Academy of Information 

Technology in Warsaw.

Contact: wieslawa.ruta@gmail.com
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Wielogatunkowa planetarna 
sadzawka
(Multispecies planetary pond)

Jak zacząć myśleć o sobie jak o części 

większej całości? Jak uwolnić się od 

indywidualizmu i przekonania o tym, że 

istniejemy jako niezależne, oddzielone od 

siebie, wydzielone ze świata, pojedyncze 

istoty? Jesteśmy jednostkami wody, które 

wyszły z oceanu. 

How to start thinking about yourself as a 

part of a greater whole? How to let go of 

individualism and conviction that we exist as 

independent, separated, isolated from the 

world, single beings? We are units of water 

that came out of the ocean. 

Poland 2021. Experimental. 8'. Director: 
Karolina Pawelczyk. Production: Karolina 
Pawelczyk

Karolina Pawelczyk lives and works in 

Warsaw, Poland. Graduated Photography at 

University of Arts in Poznań and from New 

Media at Academy of Fine Arts Warsaw. 

In 2019, she was in residence under 

the UNESCO Creative Cities Network in 

Amarante (Portugal).

Contact: pawelczyk.kar@gmail.com

Touring Club 
de Catastrophe

„Touring Club de Catastrophe" 

("Catastrophy") to osobisty dziennik filmowy 

nakręcony na taśmie 8mm stworzony przez 

pseudo-naukowca-kolonizatora. Chłodnym 

i bezosobowym głosem opisuje warunki 

potrzebne do rozwoju cywilizacji na danym 

obszarze. 

‘Touring Club de Catastrophe’ 

("Catastrophy") is a personal 8mm film diary 

made by a pseudo scientist-colonizer. In a 

cool and impersonal voice she describes the 

conditions needed for the development of 

civil ization in a given area. 

Poland 2020. Experimental. 7'. Director: 
Marek Kucharski. Production: Marek 
Kucharski

Marek Kucharski is an artist and film maker 

who draws inspiration from travels and 

confrontation with otherness that offers 

contact with the unknown. In 2013 he was 

invited by The Lock-Up Contemporary Art 

Space in Newcastle in Australia to hold an 

artistic residency.

Contact: marek.kucharski@gmx.com

Rixt

Jest rok 2031, czasy COVID-94.  

Z nieznanych powodów, zaczynają wysychać 

europejskie morza. Polski filmowiec, 

Fil ip Nowak, skontaktował się z grupą 

niezależnych badaczy morskich w Holandii. 

Postanowił zrobić o nich dokument. To jest 

zarejestrowany przez niego materiał filmowy.

It’s the year 2031, times of COVID-94. For 

unknown reasons, European seas are 

drying out. Fil ip Nowak, the Polish filmmaker, 

contacted a group of independent sea 

researchers located in The Netherlands.  

He decided to make a documentary film 

about them. This is the footage that was 

found.

Poland 2021. Experimental. 30'. Director: 
Horacy Muszyński. Production: Horacy 
Muszyński

Horacy Muszyński has graduated in 

Experimental Film from the Faculty of Painting 

and New Media of the Academy of Art in 

Szczecin. He is currently participating in the 

postgraduate programme of De Ateliers, an 

art institution in Amsterdam.

Contact: horacymuszynski@gmail.com
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Ioakim Mylonas urodził się w 1977 roku. Ukończył studia licencjackie, Komunikację  

i Filmoznawstwo, na Anglia Polytechnic University of Cambridge. Następnie z wyróżnieniem 

ukończył studia magisterskie z Reżyserii Filmowej na Northern Film School w Leeds. Jego 

filmy krótkometrażowe – „Chronos”, „Pharmakon”, „Oedipus” i „Greenhouse” – uczestniczyły 

w wielu festiwalach filmowych na całym świecie, a „Pharmakon“ był pierwszym oficjalnym 

cypryjskim kandydatem w konkursie na Festiwalu w Wenecji. Jest dyrektorem International 

Short Film Festival of Cyprus. Jest członkiem zarządu Cypryjskiego Stowarzyszenia 

Reżyserów oraz członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. 

Ioakim Mylonas was born in 1977. He studied BA (Hons) Communication with Film at Anglia 

Polytechnic University of Cambridge. He went on to do his MA in Film Directing at Northern 

Film School in Leeds where he graduated with distinction. His short films ‘Chronos’, 

‘Pharmakon’, ‘Oedipus’ and ‘Greenhouse’ have participated in many film festivals around 

the world winning awards, with ‘Pharmakon’ being the first Cypriot official participation in 

competition at Venice Film Festival. He is the Festival Director of the International Short 

Film Festival of Cyprus. Member of the board of Directors Guild of Cyprus. Member of the 

European Film Academy.

Ioakim Mylonas
(International Competition)

Marta Prus
(International Competition)

Absolwentka reżyserii filmowej, studentka studiów doktoranckich, wykładowczyni  

w PWSFTviT. Dwukrotna laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz Nagrody Wiesława Nowickiego dla 

najlepiej rokującego młodego twórcy filmowego. Nominowana do Nagród Filmowych Orły 

2019. W 2018 roku wybrana przez magazyn Variety do grona dziesięciorga twórców filmowych 

z Europy, których karierę należy śledzić. Autorka nagradzanych filmów „Vakha i Magomed” 

(2010), „Osiemnastka” (2012), „Mów do mnie” (2015), „Ciepło-zimno” (2017) i „Over the Limit” 

(2017). Jej filmy były pokazywane na setkach festiwali filmowych. Tworzy kino autorskie.

Marta Prus holds a degree in film directing, is a current PhD candidate and a lecturer at 

Łódź Film School. She has received the Ministry of Culture and National Heritage Award 

twice for outstanding achievements in her artistic output, as well as Wiesław Nowicki Award 

for the most promising young filmmaker. Nominated for Polish Film Awards: Eagles 2019.  

In 2018 she was selected by Variety magazine as one of the 10 European filmmakers to 

watch. Author of such awarded films as ‘Vakha i Magomed’ (2010), ‘Osiemnastka’ (2012), 

‘Mów do mnie’ (2015), ‘Ciepło-zimno’ (2017) and ‘Over the Limit’ (2017). Her films have been 

screened at hundreds of film festivals. She makes film d'auteur. 
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Urodzony w 1965 roku w Wiedniu. Studiował historię, geografię, filozofię i filmoznawstwo 

w Wiedniu i Barcelonie. Współtwórca „Projektor - discussion forum on film, video and new 

media” i współorganizator międzynarodowego sympozjum filmSUBJECTtheory. Od 1997 stały 

członek zespołu sixpackfilm, międzynarodowej agencji sprzedaży i dystrybucji austriackich 

filmów krótkometrażowych, eksperymentalnych i wideo-artu. Kurator licznych programów 

filmowych na festiwalach, w kinotekach i instytucjach w Austrii i na całym świecie. Od 2004 

wicedyrektor sixpackfilm. Prowadzi wykłady, moderuje panele dyskusyjne o kinie i warsztaty 

o kuratorowaniu programów filmowych, udziela się również jako niezależny programer 

filmowy. Pisze też o mediach i kinie.

Born 1965 in Vienna, Austria. He studied history, geography, philosophy and film studies in 

Vienna and Barcelona. co-founder of ‘projektor - discussion forum on film, video and new 

media’ and co-organizer of the international symposium filmSUBJECTtheory. Since 1997 

permanent staff member of sixpackfilm, international distribution & sales agency of Austrian 

short and experimental films and videos. He is a curator of numerous film programs in Austria 

and for film festivals, cinematheques and other venues worldwide. Since 2004 deputy CEO 

of sixpackfilm. Lectures, hosts filmtalks & workshops on film curating, independent film 

programming and writing on film and media.

Gerald Weber
(International Competition)

Peter Cerovšek
(Konkurs Polski)

Peter Cerovšek jest aktywnie zaangażowany w przemysł filmowy w wielu różnych rolach: jako 

selekcjoner filmów, scenarzysta, reżyser, krytyk i publicysta. Jest dyrektorem i selekcjonerem 

FeKK Ljubljana Short Film Festival i przewodniczącym Kraken Short Film Promotion Society. 

Jest również selekcjonerem dla programu filmów krótkometrażowych „Europe is Short" 

na festiwalu Liffe w Lublanie oraz przewodniczącym DIVA Station Archive - archiwum 

filmów eksperymentalnych, wideo i nowych mediów. Pisze recenzje dla Radio Student oraz 

magazynów Ekran, Filmonaut i KINO!. Wyreżyserował kilka filmów krótkometrażowych, które 

zdobyły międzynarodowe uznanie.

Peter Cerovšek is actively engaged in the film in various roles: as a film selector, screenwriter, 

director, critic and publicist. He is the director and selector of the FeKK Ljubljana Short Film 

Festival, and the president of the Kraken Short Film Promotion Society. He is also a selector 

for the short film program ‘Europe in Short’ at the Liffe festival in Ljubljana and the head of 

the DIVA Station Archive of experimental film, video and new media. He writes film reviews for 

Radio Student and for Ekran, Filmonaut and KINO! magazines. He directed several short films 

that received international recognition.
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Suzy Gillett studiowała reżyserię filmową na Central St. Martin's College of Art w Londynie 

i przez parę lat mieszkała w Paryżu. Od ponad trzech dekad jest zaangażowana w 

kino niezależne, podejmując się różnych zadań, w tym programerki festiwali filmowych, 

producentki międzynarodowych laboratoriów filmowych, nauczycielki Kuratorstwa Filmowego 

w Barbican Centre oraz dokumentu eksperymentalnego na Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych 

(ESAV) w Marakeszu. Była członkiem jury Ciné Maubit, Cap Spartel, Lago Film Festival oraz 

Gabes Cinema Fen w Tunezji. Obecnie pracuje nad projektem zatytułowanym Chéramy, który 

otrzymał dofinansowanie od France CNC, Région Nouvelle Acquitaine oraz Procirep-Angoa.

Suzy Gillett studied filmmaking at St Martin's College of Art, London and lived in Paris for 

several years. She has been engaged with independent cinema for over three decades in 

various roles, as a programmer of film festivals, a producer of international film labs,  

a teacher of Film Curating at the Barbican Centre, and experimentation in documentary at 

ESAV Marrakech. She has served on the jury of Ciné Maubit, Cap Spartel, Lago Film Festival, 

Gabes Cinema Fen, Tunisia. She is currently working on Chéramy which has received funding 

from France CNC, Région Nouvelle Acquitaine and Procirep-Angoa.

Suzy Gillett
(Konkurs Polski)

Tomasz Kolankiewicz
(Konkurs Polski)

Filmoznawca, historyk filmu i programer. Od 2020 roku dyrektor artystyczny Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przez wiele lat współpracownik Filmoteki Narodowej - 

Instytutu Audiowizualnego, Teatru Nowego w Warszawie i l icznych festiwali filmowych.  

W latach 2008-2017 członek redakcji filmowej TVP Kultura. Wydawca, reżyser i prowadzący 

publicystycznych programów o tematyce filmowej. Autor kilkuset telewizyjnych i 

kilkudziesięciu kinowych przeglądów filmowych.

Film expert, film historian and film programmer. Since 2020 he has been the artistic director 

of Gdynia Film Festival. He worked for Polish National Film Archive, Nowy Teatr in Warsaw and 

many film festivals. Between 2008-2017 he was a member of the film editorial office at TVP 

Kultura TV station. Publisher, director and host of television programs focusing on film. Author 

of several hundred television and several dozen cinema film reviews.
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Anna Alexandre jest producentką, autorką i dyrektorką artystyczną. Prowadzi DAN.CIN.

LAB, międzynarodową platformę artystyczną dedykowaną filmom tańca, skupiającą się 

na problemach społecznych. Anna przewodzi również mAPs - migrating Artists Project, 

przełomowemu projektowi stworzonemu razem z Coorpi, Tanzrauschen, Malakta i MØZ, 

który jest kolekcją około 5 filmów o SILE we współpracy z Creative Europe i francuskim 

Ministerstwem Kultury. W 2019, razem z Anthonym Faye stworzyła kreatywny dokument 

„Moving Bodies" o młodych niepełnosprawnych tancerzach, w 2020 nakręciła również 

„Reed", fizyczną podróż przez trzy osobiste historie o migracji.

Anna Alexandre is a producer, author and artistic director. She runs DAN.CIN.LAB, an 

international artistic platform dedicated to dance films targeting social issues. Anna  

is also the leader of mAPs - migrating Artists Project, a groundbreaking project created with 

Coorpi, Tanzrauschen, Malakta and MØZ, a collection of around 5 dance films about POWER 

with the support of Creative Europe and National Ministries of Culture. In 2019 together 

with Anthony Faye she made a creative documentary ‘Moving Bodies’ about young disabled 

dancers, and in 2020 she shot 'Reed', a physical journey through three intimate migration 

stories.

Anna Alexandre
(Dances with Camera)

Mary Wycherley
(Dances with Camera)

Mary Wycherley jest reżyserką, której praca obejmuje występy na żywo, ruchomy obraz oraz 

tworzenie festiwali. Interdyscyplinarność to kluczowy element jej pracy, która składa się 

z kolaboracji z różnorodnymi artystami i w szerokiej gamie kontekstów. Jej pracę można 

obserwować na scenie, w filmach oraz na wystawach krajowych i międzynarodowych. Mary 

współtworzy i jest dyrektorką artystyczną Light Moves Festival w Limerick. Uczy tańca, 

filmu oraz interdyscyplinarnych procesów kreatywnych zarówno w kraju, jak i za granicą na 

uniwersytetach, masterclassach oraz za pomocą mentorstwa indywidualnego.

Mary Wycherley is a director whose work spans live performance, the moving image and 

festival-making. Interdisciplinarity is a key feature in her work, she collaborates with a wide 

variety of artists within a broad range of contexts. Her work can be experienced on stage, 

on the screen and at exhibitions, both domestically and internationally. She teaches dance, 

film and interdisciplinary creative process both in and outside of Ireland at universities, 

professional masterclasses and with individual mentoring. 
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Wojciech Mochniej to tancerz, choreograf, artysta wideo, producent i nauczyciel. Od 1994 

roku jest współtwórcą i jednym z dyrektorów artystycznych W&M Physical Theatre razem 

z Melissą Monteros. Od prawie 25 lat jest instruktorem tańca na University of Calgary. 

Razem z Melissą Monteros stworzył Wilddogs International Screendance Festival, który jest 

prezentowany w 3 lokalizacjach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Był jednym  

z pierwszych członków Śląskiego Teatru Tańca (1991-1994). Mochniej był również 

rezydentem Bruckner Conservatory w Austrii oraz wielu festiwali w Polsce i zagranicą. 

Tworzył dla programu You Can Dance: Po Prostu Tańcz!. W Calgary był członkiem zespołu 

artystycznego Theatre Junction’s Resident Company of Artists w The GRAND. 

Wojciech Mochniej is a dancer, choreographer, video artist, producer and teacher. Since 

1994 he has been co-founder and co-artistic director of W&M Physical Theatre, with 

Melissa Monteros. He has been a full time dance faculty member at the University of Calgary 

for almost 25 years. With Melissa Monteros, he co-founded the Wilddogs International 

Screendance Festival which is presented in 3 locations across Canada and the USA. He was 

an original member of Silesian Dance Theatre, Poland (1991-1994). Mochniej has been an 

artist in residence for the Bruckner Conservatory, Austria, and for many festivals in Poland 

and abroad. He created work for ‘So You Think You Can Dance’ Poland. In Calgary, he was a 

member of Theatre Junction’s Resident Company of Artists based at The GRAND. 

Wojciech Mochniej
(Dances with Camera)

Ewa Szabłowska
(Konkurs Polskich Filmów 

Eksperymentalnych)

Ewa Szabłowska jest historyczką sztuki i kuratorką filmową. Na MFF Nowe Horyzonty 

prowadzi „Front Wizualny" – miejsce, gdzie film przecina się ze sztukami wizualnymi oraz 

„Trzecie Oko" – feministyczną sekcję dedykowaną kobiecym głosom w kinie. Jest kuratorką 

sceny artystycznej Nowych Horyzontów. Pisze o sztuce, filmie i kulturze.

Ewa Szabłowska is an art historian and a film curator. She is involved in New Horizons Film 

Festival, where she runs two sections - ‘Visual Front’ where film intersects visual art and 

‘Third Eye’, a feminist section dedicated to female voices in cinema. She is the curator of New 

Horizons' art and exhibition program. She publishes articles on arts, film and culture.
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JURY JURY

Marina Kožul pracuje w domenie filmów krótkometrażowych i kina alternatywnego od 

piętnastu lat, rozwijając projekty audiowizualne, jako kuratorka i publicystka. Współpracuje 

również z chorwacką organizacją pozarządową, Stowarzyszeniem Badań Audiowizualnych 

25 FPS, którego głównym projektem jest 25 FPS Festival, międzynarodowy festiwal filmowy 

prezentujący filmy eksperymentalne, innowacyjne i artystyczne, jest jedną z programerek 

i producentek festiwalu. Była kuratorką programów festiwalowych w Zagrzebiu i innych 

chorwackich miastach oraz prowadziła kampanię dla filmów eksperymentalnych i animacji 

na europejskich oraz międzynarodowych wydarzeniach i rynkach. Od 2012 jest mentorką na 

International Film Festival Rotterdam.

Marina Kožul has worked in the field of short films and alternative cinema for fifteen years 

developing audiovisual projects, curating, and publishing. Within the Croatian non-profit 

organization, 25 FPS Association for Audio-Visual Research, whose main project is 25 FPS 

Festival, an international film festival showcasing experimental, innovative and artists’ 

film and video, she works as one of the film programmers and producers. She has curated 

programs for festivals, art cinemas in Zagreb and other Croatian cities, and campaigned for 

experimental film and animation at European and international film and media events and 

markets. Since 2012 she works for the International Film Festival Rotterdam as a mentor for 

short films. 

Marina Kožul
(Konkurs Polskich Filmów 

Eksperymentalnych)

Piotr Bosacki
(Konkurs Polskich Filmów 

Eksperymentalnych)

Piotr Bosacki ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykłada na uczelni 

macierzystej (obecnie UAP) w Katedrze Intermediów. Współtworzył grupę artystyczną 

PENERSTWO. Zajmuje się sztukami wizualnymi (zwłaszcza filmem animowanym), kompozycją 

muzyczną i l iteraturą. Opublikował „Urządzenie elementów“ (2012), pracę teoretyczną na 

temat dzieła sztuki jako konstrukcji językowej.

Piotr Bosacki graduated from University of Fine Arts in Poznań. He is a lecturer at his alma 

mater in the Intermedia Department. He is a co-creator of an art group called PENERSTWO. 

He works in the field of visual art (particularly animation), music composition and literature. 

He published 'The Arrangement of Elements' (2012), a theoretical discussion of art pieces as 

linguistic constructions.
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JURY JURY

Jestem uczennicą drugiej klasy I LO w Poznaniu. Od zawsze uwielbiałam kreować historie, 

wyłapywać je z codziennego życia i zamieniać w fikcję. Na początku pisałam opowiadania, 

nowele, a teraz zajmuję się filmem. Marzę o studiach na wydziale reżyserii w Łódzkiej Szkole 

Filmowej. Największymi autorytetami są dla mnie postacie takie jak Yorgos Lanthimos, Darren 

Aronofsky czy Nicolas W. Refn. Obecnie świat filmu poznaję od strony odtwórczej, ucząc się  

w Studio Aktorskim STA.

I am a second year student at High School No. 1 in Poznań. I’ve always been interested in 

creating storylines, picking them out from everyday life and turning them into fiction. At first, 

I would write short stories, yet later on I have moved on to film. I’m dreaming of studying at 

Łódź Film School. My main role models are Yorgos Lanthimos, Darren Aronofsky and Nicolas 

W. Refn. I am currently exploring the creative side of film at STA Acting Studio in Poznań. 

Dobrochna Walczak
(Jury Młodych)

Karolina Majchrzak
(Jury Młodych)

W kinie poszukuję utworów kompletnych. Fascynuje mnie twórczość kobiet takich jak Greta 

Gerwig i Céline Sciamma, a specjalne miejsce w moim sercu zajmują filmy studia Ghibli. 

Kocham kino za możliwość przekraczania granic i pokazywania rzeczy ważnych. Oprócz 

filmów interesują mnie pieski oraz wegańskie jedzenie. Na co dzień jestem uczennicą IV LO 

im. KEN w Poznaniu.

In cinema, I look for pieces that are complete. I am fascinated by the works of women such 

as Greta Gerwig and Céline Sciamma, while Studio Ghibli holds a special place in my heart. 

I love cinema for its ability to cross boundaries and put an emphasis on what’s important. 

Besides films, I am also interested in dogs and vegan food. Currently, I am a student at High 

School No. 4 in Poznań.
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JURY

Nazywam się Pola i na co dzień jestem bujającą w obłokach ekstrawertyczną marzycielką. 

Mimo że moją przyszłość wiążę z naukami ścisłymi, największą radość sprawia mi twórcze 

wyrażanie siebie. Uwielbiam malować, pisać, czytać, chodzić do teatru czy opery oraz 

oczywiście oglądać filmy. Kocham naturę, a spędzanie czasu wśród moich najbliższych 

sprawia, że zapominam o smutkach i trudach rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. 

Staram się jednak patrzeć na świat przez różowe okulary, bo jest to mój ulubiony kolor.

My name is Pola and I’m an extroverted dreamer. Even though I intend to focus on science 

in the future, creative expression is something I enjoy the most. I love to paint, write, read, 

see plays at the theatre or ballet shows at the opera and of course - watch films. I love 

nature, and spending time among close family and friends makes me forget the sorrows and 

difficulties of the reality we are facing right now. I try to look at the world through rose-

coloured glasses though, since it's my favorite color.

Pola Nowacka
(Jury Młodych)
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Spotlight: 
Filmy Tańca z DAN.CIN.LAB.

Spotlight: 
Kino Rebelde

DAN.CIN.LAB to platforma artystyczna skupiająca się na innowacyjnych projektach łączących 

taniec i film na tle współczesnych problemów społecznych. Anna Alexandre, dyrektorka DAN.CIN.

LAB, z przyjemnością zaprezentuje selekcję czterech filmów tańca. Trzy fabuły i jeden kreatywny 

dokument artystów wspieranych przez, i włączanych do programu DCL, zadających pytania na temat 

tożsamości, migracji, równości, środowiska oraz - na bardziej globalnej płaszczyźnie - praw człowieka. 

DAN.CIN.LAB is an artistic platform focusing on innovative projects crossing dance and film around 

current societal issues. Anna Alexandre, director of DAN.CIN.LAB, is happy to present a selection of 

four dance films - three fictions and one creative documentary - by artists programmed, supported 

and/or co-produced by DCL, questioning identity, migration, equality, environment and more globally, 

human rights.

Kino Rebelde to agencja zajmująca się dystrybucją i sprzedażą filmów oraz strategiami 

festiwalowymi, stworzona przez Maríę Verę w 2017 roku. Agencja skupia się na promocji kina 

dokumentalnego oraz eksperymentalnych i hybrydowych narracjach. Jej działalność opiera się na 

dystrybucji kilku filmów rocznie. Kino Rebelde jest agencją butikową, tworzącą unikalną strategię 

dla każdego z filmów, biorąc pod uwagę jego charakterystykę, potencjał rynkowy, niszę oraz 

formalne i alternatywne rozwiązania. Agencja miała swoje początki w Madrycie, ale podobnie 

jak jej filmy, jest to projekt nomadyczny. W ostatnich latach María przemieszczała się pomiędzy 

Lizboną, Belgradem oraz Hanoi i zamierza nadal podróżować.

Kino Rebelde is a Sales and Festival Distribution Agency created by María Vera in early 2017. It’s 

exclusively dedicated to the promotion of non-fiction cinema, as well as hybrid and experimental 

narratives. Based on creative distribution of a few titles each year, Kino Rebelde has established 

itself as a “boutique agency”, working on a custom strategy for each film, with regard to its specific 

features, market potential, niche, as well as formal and alternative windows. Kino Rebelde was 

born in Madrid, but just like its films, it is a nomadic project. In recent years María has been living in 

Lisbon, Belgrade and Hanoi and she’ll keep moving around.
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pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 15.06.2021 / 14:00 / 60' + Q&A

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 16.06.2021 / 14:00 / 60' + Q&A

01. Reed
France 2021. Dance Film. 29'. 

Director: Anna Alexandre

02. The Magma Chamber
France, Belgium 2018. Dance Film. 19'. 

Directors: Shantala Pèpe, Antonin de 

Bemels

03. Peel
France 2020. Dance Film. 6'. 

Director: Jean-Camille Goimard

04. Ablutions
France, Finland 2019. Dance Film. 5'. 

Directors: Anna Alexandre, Maria Garcia

01. Café De Kinema
Argentina, Japan 2021. Documentary. 

9'. Director: Sol Miraglia

02. Playback (Playback. Ensayo de 
una despedida)
Argentina 2019. Documentary. 14'. 

Director: Agustina Comedi

03. Notes, Imprints (On Love): Part I
United States, Ecuador 2020. 

Documentary. 19'. Director: Alexandra 

Cuesta

04. Onder het witte masker: De film 
die Haesaerts had kunnen maken 
(Under the White Mask: The Film That 
Haesaerts Could Have Made)
Belgium 2020. Experimental. 9'. 

Director: Matthias De Groof

05. Estereotipia (Stereotypy)
Spain 2019. Documentary. 15'.  

Director: Inés Espinosa
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Spotlight: 
 Piotr Bosacki

Spotlight: 
Laurynas Bareiša

Piotr Bosacki ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykłada na uczelni macierzystej 

(obecnie UAP) w Katedrze Intermediów. Współtworzył grupę artystyczną PENERSTWO. Zajmuje się 

sztukami wizualnymi (zwłaszcza filmem animowanym), kompozycją muzyczną i literaturą. Opublikował 

„Urządzenie elementów” (2012) pracę teoretyczną na temat dzieła sztuki jako konstrukcji językowej.

Piotr Bosacki graduated from the University of Fine Arts in Poznań. He is a lecturer at his alma mater 

in the Intermedia Department. He is a co-creator of an art group called PENERSTWO. He works in 

the field of visual art (particularly animation), music composition and literature. He published ‘The 

Arrangement of Elements’ (2012), a theoretical discussion of art pieces as linguistic constructions.

Laurynas Bareiša (ur. 1988/02/26, Kowno, Litwa) ukończył studia licencjackie zarówno  

w dziedzinie matematyki stosowanej na Uniwersytecie Wileńskim, jak i kinematografii na Litewskiej 

Akademii Muzycznej i Teatralnej. W 2016 roku ukończył studia magisterskie z reżyserii filmowej. 

Jego filmy krótkometrażowe „By the pool" (2017) oraz „Caucasus" (2018) miały swoje premiery na 

festiwalach filmowych w Wenecji i Locarno. Jego najnowszy film „Dummy” miał swoją światową 

premierę w selekcji Berlinale Shorts.

Laurynas Bareiša (b.1988/02/26, Kaunas, Lithuania) holds a bachelor’s degree in both applied 

mathematics from Vilnius University and in cinematography from Lithuanian Academy of Music and 

Theatre. In 2016 he finished his studies for a master’s degree in film directing. His last two short 

films ‘By the pool’ (2017) and ‘Caucasus’ (2018) were premiered in Venice and Locarno film festivals. 

His latest film ‘Dummy’ had its world premiere at Berlinale Shorts.
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pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 18.06.2021 / 17:00 / 60' + Q&A

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 19.06.2021 / 17:00 / 60' + Q&A

01. Drakula (Dracula)
Poland 2011. Animation. 10'.

Director: Piotr Bosacki

02. Dzięki uprzejmości artysty
Poland 2016. Animation. 10'. 

Director: Piotr Bosacki

03. Die Kunst der Animation
Poland 2018. Animation. 10'.

Director: Piotr Bosacki

04. Film o kostuchu (The Grimbones)
Poland 2008. Animation. 3'. 

Director: Piotr Bosacki

05. Rzeczy oczywiste
Poland 2013. Animation. 10'. 

Director: Piotr Bosacki

06. Szechina (Shekhinah)
Poland 2010. Animation. 11'. 

Director: Piotr Bosacki

07. Umiłowanie życia (To Love Life)
Poland 2011. Animation. 12'. 

Director: Piotr Bosacki

01. Pirtis (By the pool)
Lithuania 2017. Fiction. 16'. 

Director: Laurynas Bareiša

02. Atkurimas (Dummy)
Lithuania 2020. Fiction. 13'. 

Director: Laurynas Bareiša

03. Kupranugaris (The Camel)
Lithuania 2016. Fiction. 14'. 

Director: Laurynas Bareiša

04. Kaukazas (Caucasus)
Lithuania 2018. Fiction. 14'. 

Director: Laurynas Bareiša

95special screenings special screenings



SWF
Award Ceremony

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców 

wszystkich konkursów 13. edycji Short Waves 

Festival oraz występ ROSALIE.

Łączna pula nagród: 48 000 PLN

Konkurs Międzynarodowy: 19 500 PLN

Konkurs Polski: 10 500 PLN

Dances With Camera: 8 000 PLN

Urban View Competition: 5 000 PLN

Konkurs Polskich Filmów 
Eksperymentalnych: 5 000 PLN

ROSALIE. - piosenkarka i autorka 

tekstów, której styl - balansujący między 

mainstreamem a undergroundem - bywa 

najczęściej określany jako alternatywne 

R&B, z wpływami soulu, elektroniki oraz 

hip-hopu. Na swoim koncie ma m.in. wydanie 

- Enuff EP i albumu Flashback oraz wspólne 

nagrania z Taco Hemingwayem, Mesem, 

Otsochodzi czy elektronicznym duetem 

Catz 'N Dogz. W marcu tego roku, nakładem 

DEF JAM Recordings Poland, ukazał się jej 

kolejny album „IDeal”. Na początku 2021 

Rosalie. została nominowana do nagrody 

Fryderyków w dwóch kategoriach: „Album 

roku soul, R’N’B, gospel” i „Utwór roku”.

A ceremonial announcement of winners in 

all competition categories presented at the 

13th Short Waves Festival, as well as  

a performance by ROSALIE.

Joint award pool: 48 000 PLN

International Competition: 19 500 PLN

Polish Competition: 10 500 PLN

Dances With Camera: 8 000 PLN

Urban View Competition: 5 000 PLN

Polish Experimental Film Competition:  
5 000 PLN

ROSALIE. - singer and lyricist, whose style 

- oscillating between the mainstream and 

the underground - is most often described 

as alternative R&B with soul, electronica 

and hip hop influences. She has Enuff 

EP and Flashback LP releases under her 

belt, as well as collaborations with artists 

such as Taco Hemingway, Ten Typ Mes, 

Otsochodzi and an electronic duo called 

Catz N' Dogz. Her most recent LP entitled 

IDeal was released in March of this year 

via Def Jam Recordings Poland. In the 

beginning of 2021, Rosalie. was nominated 

for prestigious Fryderyk Awards in two 

categories "Album of the Year - soul, R&B, 

gospel" and "Song of the Year".
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pokazy / screenings: 

SWF AWARD CEREMONY + ROSALIE.
CK Zamek Sala Wielka / 18.06.2021 / 20:00 / 120'

SWF Awarded: Konkurs Polski, Konkurs Polskich FIlmów Eksperymentalnych
CK Zamek Sala Wielka / 19.06.2021 / 15:00 / 90'

SWF Awarded: Urban View, Dances with Camera
CK Zamek Sala Wielka / 20.06.2021 / 13:30 / 90'

SWF Awarded: International Competition
CK Zamek Sala Wielka / 20.06.2021 / 15:30 / 90'
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FOUR
PERSPECTIVES 

Four Perspectives to zderzenie czterech perspektyw na kategorię solidarności przygotowanych 

przez kuratorów czterech festiwali tworzących European Short Film Network - Go Short (Holandia), 

Kurzfilmtage Oberhausen (Niemcy), Vienna Shorts (Austria) oraz Short Waves Festival (Polska). 

Programy filmowe był oryginalnie przygotowane z myślą o platformie This Is Short, gdzie miały swoją 

premierę online. Selekcji filmowej towarzyszą wydarzenia branżowe - m.in. odbywający się w ramach 

Short Waves panel branżowy Gender Solidarity in the Film Industry.

Four Perspectives is a presentation of four different views on the concept of solidarity, prepared by 

the curators of four festivals that constituteEuropean Short Film Network - Go Short (the Netherlands), 

Kurzfilmtage Oberhausen (Germany), Vienna Shorts (Austria) and  Short Waves Festival (Poland). The 

films programs were originally constructed with the This Is Short platform in mind, where they were 

premiered online. The film selection is followed by industry events, including an industry panel called 

Gender Solidarity in the Film Industry.
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Four Perspectives on Solidarity: 
Women's Rights Are Human Rights

Jednym z haseł obecnych na transparentach demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa 

aborcyjnego w Polsce było „Nigdy nie będziesz szła sama”. Współczesny feminizm nie walczy 

wyłącznie o równość płci, ale także o solidarność i troskę o każdą osobę, która jej potrzebuje.

One of the slogans present at demonstrations against the restricting of abortion law in Poland was 

‘You Will Never Walk Alone’. Contemporary feminism fights not only for gender equality, but also for 

gender solidarity and care for every person who needs it.

Program: Short Waves Festival 

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 16.06.2021 / 16:00 / 90'

01. 37 days
Greece 2018. Fiction. 23'. 

Director: Nikoleta Leousi

02. Tower XYZ
United Kingdom 2016. Experimental. 4'. 

Director: Ayo Akingbade

03. Trzy rozmowy o życiu 
(Three Conversations on Life)
Poland 2016. Documentary. 24'. 

Director: Julia Staniszewska

04. O ofício da ilusão 
(The Art of Delusion)
Portugal 2020. Experimental/Fiction. 6'. 

Director: Cláudia Varejão

05. While I yet live
United States 2018. Documentary. 15'. 

Director: Maris Curran
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Four Perspectives on Solidarity:
Generations!

Four Perspectives on Solidarity:
New Topographies

Nieważne, czy mówimy o sprawach osobistych takich jak samotność lub zdrowie, czy o problemach tak 

szerokich jak kryzys klimatyczny: starsi potrzebują młodszych i vice versa.

When it comes to personal matters like loneliness and health, or broader problems like the climate 

crisis: the old need the young and vice versa.

Program: Go Short International Short Film Festival

W sytuacji izolacji i strachu związanymi z pandemią COVID-19 przeniesienie kina w przestrzeń 

wirtualną i życie sztuki w Internecie, które przewidywało i uwidoczniło zmagania pracowników  

i migrantów, mogą być początkiem procesu wymiany wiedzy i dyskusji.

In a state of isolation and fear during the COVID-19 pandemic, the displacement of cinema into  

a virtual space and the online life of art which anticipated and rendered visibility to the struggles  

of workers and migrants can be a start of a process of shared knowledge and discussion.

Program: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
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pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 18.06.2021 / 13:30 / 90'

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 15.06.2021 / 16:00 / 90'

01. Primeiro Ato (First Act)
Brazil 2019. Fiction. 20'.

Director: Matheus Parizi

02. Where we used to swim
Germany 2019. Documentary. 8'. 

Director: Daniel Asadi Faezi

03. Claes
Sweden 2012. Documentary. 24'. Director: 

Martina Carlstedt

04. Malumore (Bad Mood)
Italy 2020. Animation/Documentary. 12'. 

Director: Loris Giuseppe Nese

05. La notte di Cesare 
(The Night of Cesare)
Italy 2018. Fiction. 20'. 

Director: Sergio Scavio

01. Dream Delivery
China 2018. Experimental. 10'. 

Director: Yuan Zheng

02. Vacant Hours
Germany, Croatia 2019. Documentary. 

11'. Director: Mate Ugrin

03. Where are you, Tariq Teguia?
France, Algeria 2015. Experimental. 20'. 

Director: Tariq Teguia

04. Solidarity
Slovenia 2011. Experimental. 6'. 

Director: Nika Autor

05. Model Workers
United States 2014. Experimental. 12'. 

Director: Will iam E. Jones
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Four Perspectives on Solidarity: 
Standing With Those Who Have No Rights

Dlaczego dobrze zintegrowani ludzie są deportowani? Czy jeśli prawo na to pozwala, to czy to dobre 

prawo? 5 filmów na drażliwe politycznie tematy.

Why are well-integrated people deported? And if the law allows it, is it really a good law? Five films on 

a politically sensitive topic.

Program: Vienna Shorts
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pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 19.06.2021 / 13:00 / 90'

01. The Affected
Norway 2020. Fiction. 13'. 

Director: Rikke Gregersen

02. i am only present
United Kingdom 2019. Documentary. 19'. 

Director: Andreas Løppenthin

03. Ale Libre
United States 2020. Documentary. 17'. 

Director: Maya Cueva

04. Einspruch IV (Protestation IV)
Switzerland 2004. Documentary. 11'. 

Director: Rolando Colla

05. The Undocumented Lawyer
United States 2019. Documentary. 19'. 

Director: Zachery Ingrasci

FOKUS
FOCUS
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FOKUS: Mirror Mirror
FOCUS: Mirror Mirror 

Tegoroczne motto festiwalowe to Mirror Mirror – to obszerne i enigmatyczne hasło można poddać 

niezliczonej ilości interpretacji. Jego niejednoznaczny charakter sprawia, że można odkryć różnorodne 

inspiracje w filmach, które je reprezentują. Filmy te, jak zwykle, prezentują barwne reakcje na swoje 

otoczenie, zarówno bliskie, jak i dalekie. Duszący okres pandemii ma widoczny wpływ na najnowsze 

produkcje, które sprawiają, że kwestionujemy nasze zachowanie, przekonania, zwyczaje i nawyki. 

W trzech różnych programach odkrywamy nowe punkty widzenia, które tworzą lustrzany obraz: 

odzwierciedlenie rzeczywistości, dwuznaczność obrazu, głęboki wgląd w naszą psychikę oraz wiele 

więcej, ponieważ to, co widzisz w lustrze, może być postrzegane zupełnie inaczej przez kogoś innego.

This year's Festival's motto is Mirror Mirror - an enigmatic but also very comprehensive expression that 

can be interpreted in many different ways. Its vagueness provides the opportunity to find inspiration 

in short films that represent it. As always, the pieces deliver vivid reactions to their closest as well 

as more distant surroundings. The recent suffocating experience of the pandemic is noticeable in 

the latest productions as they make us question our behavior, beliefs, routines and habits. In three 

different programs, we discover new angles that come with a mirror view: the reflection of reality, the 

ambiguity of images, the in-depth insight into our psychology, and many more, because what you see 

in the mirror can be perceived differently by someone else.

focus104

Spójrz na mnie
Look at me

Możliwość natychmiastowego skontaktowania się z każdym powoduje ciągłą potrzebę uwagi. 

Nieustanna obecność w sieci sprawia, że jesteśmy przyzwyczajeni do niekończącej się wzajemnej 

obserwacji i zachęca nas do porównywania naszego życia z życiem innych. Filmy pokazują, jak 

media społecznościowe kształtują nasze osobowości i są katalizatorami wielu przeżyć: zagubienia 

i skrajnej samotności, powierzchownych relacji, ale też świadomości własnego ciała i pozytywnych 

zmian w postrzeganiu seksualności. Dodatkowo pozwalają nam również zaobserwować procesy, 

które zachodzą w naszych sferach mentalnych i fizycznych.

The possibility of contacting everyone instantly results in a constant urge for attention. Incessant 

Internet presence gets us accustomed to the never-ending mutual observation and it encourages 

us to compare our lives with others. The films show how social media can shape our identities 

and give rise to a wide range of experiences: confusion and extreme loneliness, superficial 

relationships, but also strong body-awareness, positive change around perception of sexuality.  

It also allows us to observe the processes that occur both in our mental and physical spheres.

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 1 / 14.06.2021 / 16:00 / 90’

01. Gare aux Coquins (Naughty Spot)
France 2021. Fiction. 20'.

Director: Jean Costa

02. Flex
Sweden 2020. Experimental. 4'. 

Directors: Josefin Malmén, David 

Strindberg

03. Mat and Her Mates
France 2019. Documentary. 26'. 

Director: Pauline Pénichout

04. #21xoxo
Belgium 2019. Animation. 9'. 

Director: Sine Özbilge

05. Son of Sodom
Colombia, Argentina 2020. 

Documentary. 15'. 

Director: Theo Montoya

06. Liberty
United States 2018. Fiction. 17'. 

Director: Faren Humes
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Światy Równoległe
Parallel Worlds

Pandemia wpłynęła na nas na wiele różnych sposobów, jednak poczucie bycia więźniem własnego 

domu było najprawdopodobniej jednym z najgorszych jej elementów, wpływając na naszą kondycję 

psychiczną i fizyczną. Pozostawieni samym sobie lub przytłoczeni domowym hałasem, rozpaczliwie 

staraliśmy się znaleźć przestrzeń, w której moglibyśmy odetchnąć. Bohaterowie filmów również bywają 

niezadowoleni z obecnej rzeczywistości i starają się znaleźć alternatywy, które by ich od niej uwolniły 

albo przynajmniej dały im poczucie kontroli - niezależnie od tego, czy jest to poetycka obserwacja 

codziennych scen, poszukiwanie sensu życia w nowej formie duchowości czy po prostu – tworzenie 

własnych mikro-rzeczywistości.

The pandemic has affected us in so many different ways but the feeling of being trapped in our 

homes has possibly had the strongest effect on our mentality and physicality. Left completely alone or 

overwhelmed by a full house, we found ourselves desperately looking for some space to breathe. In the 

same way, the film protagonists are unhappy with the existing reality and try to find alternatives that 

can either get them away or at least give them a sense of control: whether it’s a poetic observation of 

everyday scenes, finding meaning in a new spirituality or just - creating their own little worlds.

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 18.06.2021 / 16:00 / 90'

01. INFLORESCENCE [SLOWLOOP-06]
Germany 2020. Experimental. 8'. 

Director: Nicolaas Schmidt

02. Same/Different/Both/Neither
Brazil, United States 2020. Experimental. 

19'. Directors: Adriana Barbosa, Fernanda 

Pessoa

03. Egg
France, Denmark 2018. Animation. 13'. 

Director: Martina Scarpelli

04. A Wilderness of Lost Connections
United Kingdom 2020. Documentary/

Experimental. 12'. Director: Dana Venezia

05. The End of Suffering (a proposal)
Greece 2020. Experimental. 14'.

Director: Jacqueline Lentzou

06. LOVE
France 2016. Animation. 15'. 

Director: Réka Bucsi
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Sztuka Patrzenia
The Art of Looking

Istnieje wiele cytatów oraz komentarzy, które mówią o sztuce jako lustrze, które odzwierciedla 

społeczeństwo. Niezależnie od tego, jak banalnie może to brzmieć, jest w tym zdaniu ziarno 

prawdy. Te pięć filmów jest dowodem na to, że sztuka służy nie tylko masom, ale też jednostkom. 

Od bardzo osobistego wideo-pamiętnika queerowej artystki, szalonej podróży przez historię 

ludzkości, aż po humanoidalną sztuczną inteligencję, która kwestionuje stan równości płci 

– wszystkie głęboko analizują ego za pomocą wielu kreatywnych form. Delikatne i osobiste 

historie łączą się z szerokim spojrzeniem na przemysł artystyczny, który kieruje się tym samym – 

zamiłowaniem do obserwacji istot ludzkich.

There are a lot of quotes and comments about art being a mirror that reflects society. However, 

as cliché as that might sound, there is a grain of truth in this statement. The five films presented 

in this program are a proof that art does not only serve the masses but also individuals. From a 

very personal video diary of a queer artist, an insane journey through the history of mankind, to the 

AI humanoid that questions the state of gender equality - all of them thoroughly analyze the Self 

through many different creative forms. Subtle and intimate stories mix with broad perspectives on 

the art industry driven by the same phenomenon: passion for observing the human beings.

pokazy / screenings: 
Concordia / 16.06.2021 / 22:00 / 90'

01. Shānzhài Screens
France 2020. Documentary. 23'. 

Director: Paul Heintz

02. AIVA
Germany, Bulgaria 2020. Animation/

Experimental. 13'. Director: Veneta 

Androva

03. La Chute (The Fall)
France 2018. Animation. 14'. 

Director: Boris Labbé

04. Ella i jo
Spain 2020. Fiction. 20'. 

Director: Jaume Claret Muxart

05. A Month of Single Frames
United States 2019. Documentary. 14'. 

Director: Lynne Sachs



FOCUS: AUSTRIA
FOKUS: AUSTRIA

Od potencjałów kinowej percepcji aż po konkretne utopie codzienności, programy te obejmują 

tematy oporu wobec przytłaczającej rzeczywistości oraz radykalnych ciał i tego, jak wyglądają. 

Filmy zgłębiają te tematy poprzez struktury analogowe, cyfrowe manipulacje, dokumenty, fikcje, 

performanse czy wideoklipy. Myśląc o kierunku artystycznym Diagonale – podobnie jak wzloty i upadki 

ludzkiego życia – filmy spoglądają zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrzną stronę, biorą pod uwagę 

zarówno temat, jak i historię, a także badają tekstury i wzory, zarówno materialne, jak i interpersonalne. 

Architektura spekulatywna i otaczający ją pejzaż dźwiękowy łączą się z nostalgią i błogą naturą, 

podczas gdy pożądanie spotyka się z wolnością, wiążącą się z młodością. Alternatywna narracja 

ujawnia niejednoznaczne pewności i możliwości z nimi związane. Ostatecznie, opowiadają o słodko-

gorzkim smaku samoemancypacji, czy jak to wyraziła Mira Lu Kovacs w swojej piosence: „Maybe 

stay—to see what else can break” („Może zostań – by zobaczyć, co jeszcze przestanie działać”).

Tekst: Marius Hrdy

Kuratorzy: Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber

Obieg kopii Diagonale: Maria L. Felixmüller

From the potentials of cinematic perception to the concrete utopias of the everyday, these 

programmes encompass themes of resistance against oppressive realities as well as radical 

bodies and their appearances. The films explore these themes through analogue structures, digital 

manipulations, documentary, fiction, performance and music video. Reflecting on the artistic direction 

of Diagonale – and much like the ebbs and flows of human life – they look inwards and outwards, 

consider topic and story and examine textures and patterns both material and interpersonal. 

Speculative architecture and ambient soundscapes meet nostalgia and blissful nature, while desire 

meets the freedom of youth. Alternative narratives reveal ambiguous certainties and their projected 

possibilities. Ultimately they tell of the bittersweetness of self-emancipation, or as expressed in Mira 

Lu Kovacs's song: “Maybe stay--to see what else can break”.

Text: Marius Hrdy

Curators: Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber

Print coordination Diagonale: Maria L. Felixmüller
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Focus Austria: Diagonale I

01. A Proposal to project in Scope
Austria 2020. Experimental. 8'. 

Director: Victoria Schmid

02. Dissolution Prologue 
(Extended Version)
Austria 2020. Experimental. 6'. 

Director: Siegfried A. Fruhauf

03. AQUAMARINE
Austria 2019. Animation, Experimental, 

Music video. 5'. Directors: Billy Roisz, 

Dieter Kovacic

04. Bloom
Austria, Uganda 2019. Music video. 8'. 

Directors: Nicola von Leffern, Jakob 

Carl Sauer

05. Du, meine konkrete Utopie
Austria 2016. Documentary. 10'. 

Director: Zara Pfeifer

06. Operation Jane Walk
Austria 2017. Documentary. 21'. 

Directors: Leonhard Müllner, Robin 

Klengel

07. THORAX
Austria 2019. Experimental. 8'. 

Director: Siegfried Fruhauf

08. A subsequent fulfilment
 of a pre-historic wish
Austria 2015. Experimental. 9'. Director: 

Johannes Gierlinger

09. Stay A Little Longer
Austria 2021. Music video. 4'. 

Director: Lydia Nsiah

Focus Austria: Diagonale II

01. Diagonale-Trailer'19
Austria 2019. Experimental. 1'. 

Director: Johann Lurf

02. Pomp
Austria 2020. Experimental. 8'. 

Director: Katrina Daschner

03. pretty-pretty
Austria 2019. Experimental. 2'. 

Director: Kurdwin Ayub

04. LOLOLOL
Austria 2020. Documentary. 20'. 

Director: Kurdwin Ayub

05. Fish like Us
Austria 2020. Fiction. 17'. 

Director: Raphaela Schmid

06. Soap and Skin – Italy and 
(This Is) Water
Austria 2018. Music video. 6'. Directors: 

Ioan Gavriel, Anja Plaschg

07. VENUS DELTA
Austria 2016. Experimental. 4'. 

Director: Antoinette Zwirchmayr

08. Wald der Echos (Forest of Echoes)
Austria 2016. Fiction. 30'. Director: 

Maria Luz Olivares Capelle

pokazy / screenings: 
Focus Austria: Diagonale I: Kino Muza Sala 2 / 17.06.2021 / 15:30 / 90'

Focus Austria: Diagonale I: Kino Muza Sala 2 / 18.06.2021 / 18:00 / 90'

Focus Austria: Diagonale II: Kino Muza Sala 2 / 17.06.2021 / 21:00 / 90'

Focus Austria: Diagonale II: Kino Muza Sala 2 / 20.06.2021 / 17:00 / 90'
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Europejskie Nagrody Filmowe
European Film Awards

W roku 2020 prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej została Agnieszka Holland, która zastąpiła 

na tym stanowisku niemieckiego reżysera, Wima Wendersa. Głównym zadaniem tej organizacji 

jest promowanie europejskiego kina, co trwa już od 33 lat. Nagrodę w kategorii „najlepszy film 

krótkometrażowy” przyznaje się od 23 lat i do tej pory nominowano do niej 8-krotnie polskich twórców. 

Wyróżniono najwyższym laurem Marcela Łozińskiego (Poste restante) oraz Katarzynę Klimkiewicz 

(Hanoi - Warszawa).

Europejska Nagroda Filmowa to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla filmowców na Starym 

Kontynencie. Różnorodność stylistyczna, gatunkowa oraz tematyczna kina krótkometrażowego 

wpływa na śledzenie tej kategorii z zapartym tchem, i to nie tylko przez festiwale prezentujące tego 

typu filmy! Dwa zestawy pozwolą sprawdzić, co nowego mają do powiedzenia europejscy reżyserzy, 

których filmy możemy zobaczyć aż z 8 krajów.

In 2020 Agnieszka Holland was elected the European Film Award president, replacing Wim Wenders, 

a German director. The main task of this organization is to promote European cinema and it’s been 

doing so for the past 33 years. The “Best Short Film Award” has been a category for the past 23 years, 

and since then 8 Polish filmmakers have been nominated for it. Two of them have received it: Marcel 

Łoziński (Poste restante) and Katarzyna Klimkiewicz (Hanoi-Warsaw).

European Film Award is one of the most prestigious distinctions for filmmakers presented on the 

Old Continent. The stylistic, genre, and thematic diversity of short cinema makes people follow this 

category with bated breath and we're not only talking about the short film festival community! Two film 

sets will allow us to see what’s new with European directors, with screenings of films from 8 different 

countries.
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pokazy / screenings: 
European Film Awards I: Kino Muza Sala 1 / 19.06.2021 / 19:00 / 90'

European Film Awards II: Kino Muza Sala 1 / 20.06.2021 / 19:00 / 90'

Europejskie Nagrody Filmowe/
European Film Awards I

01. Kolektyviniai sodai 
(Community Gardens)
Lithuania 2019. Fiction. 15'. Director: 

Vytautas Katkus

02. Tio Tomás, A Contabilidade Dos 
Dias (Uncle Thomas, Accounting for 
the Days)
Portugal, Canada, France 2019. 

Animation. 13'. Director: Regina Pessoa

03. Nachts sind alle Katzen grau 
(All Cats Are Grey in the Dark)
Switzerland 2019. Documentary. 18'. 

Director: Lasse Linder

04. Marksis Kucha 12
(12 K. Marx Street)
Georgia 2019. Fiction. 15'. 

Director: Irine Jordania

05. Genius Loci
France 2020. Animation. 16'. 

Director: Adrien Mérigeau

Europejskie Nagrody Filmowe/
European Film Awards II

01. Past Perfect
Portugal 2019. Experimental. 23'. 

Director: Jorge Jácome

02. Mémorable (Memorable)
France 2019. Animation. 12'. 

Director: Bruno Collet

03. Në Mes (In Between)
Kosovo 2019. Documentary. 13'. 

Director: Samir Karahoda

04. The Golden Buttons
Russia 2020. Documentary. 20'. 

Director: Alex Evstigneev

05. Sun Dog
Belgium, Russia 2020. Fiction. 20'. 

Director: Dorian Jespers



Europejskie Nagrody Publiczności
European Short Film Audience Awards

Wyjątkowa selekcja filmów, która jest wynikiem współpracy 8 międzynarodowych festiwali filmowych. 

Vila Do Conde, Clermont Ferrand, Tampere, Wiz Art, Go Short, Alciné, Belgium Short Film Festival  

i oczywiście Short Waves to festiwale filmów krótkometrażowych, które od dwóch lat wspólnie promują 

ulubione filmy swoich widzów. Publiczność na każdym z nich wytypowała jeden z tytułów, dzięki 

czemu dwa programy stają się prawdziwą ucztą dobrej rozrywki, intrygujących obrazów i gatunkowej 

różnorodności.

Film z największą ilością głosów ma szansę na nagrodę w wysokości 3 500 EUR, a decyzję, komu ją 

przyznać, pozostawiamy w Waszych rękach!

A unique film selection that is a result of collaboration between 8 international film festivals. Vila Do 

Conde, Clermont Ferrand, Tampere, Wiz Art, Go Short, Alciné, Belgium Short Film Festival and of course 

Short Waves are short film festivals, which have been collectively promoting their audiences’ favorites 

for years. The audience of each festival has chosen one title, turning the program into a true feast of 

entertainment, intriguing images and genre diversity.

The film with the highest number of votes has a chance to win 3 500 EUR, the decision is in your 

hands!
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pokazy / screenings: 
Europejskie Nagrody Publiczności I: Kino Muza Sala 1 / 17.06.2021 / 17:00 / 90'

Europejskie Nagrody Publiczności II: Kino Rialto / 19.06.2021 / 21:00 / 90'
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Europejskie Nagrody 
Publiczności I

01. Fluid Border
Germany 2020. Fiction. 17'.

Director: Joana Vogdt

02. Kansanradio - Runonlaulajien maa 
(A People's radio - Ballads from 
a wooded country)
Finland 2021. Documentary. 26'. 

Director: Virpi Suutari

03. O Nosso Reino (Our Kingdom)
Portugal 2020. Fiction. 15'. 

Director: Luís Costa

04. Mother's
Belgium 2019. Documentary. 22'. 

Director: Hippolyte Leibovici

Europejskie Nagrody 
Publiczności II

01. No more wings
United Kingdom 2019. Fiction. 11'. 

Director: Abraham Adeyemi

02. In our synagogue
Ukraine 2019. Fiction. 20'. 

Director: Ivan Orlenko

03. Na krańcu miasta 
(The Edge of Town)
Poland 2019. Fiction. 14'. 

Director: Daria Kasperek

04. Confinés dehors (Locked out)
France 2020. Documentary. 24'. 

Director: Julien Goudichaux

05. Ferrotipos
Spain 2020. Fiction. 14'. 

Director: Nüll García



Comedy
Shorts

Nadstawcie uszu! Mówi się, że realizacja komedii bywa najtrudniejsza, lecz krótkie formy tego nie 

potwierdzają. Wręcz przeciwnie - pokazują, że lekarstwem na całe zło jest czarny humor. Inspiracji 

dostarcza samo życie. Kto nie zna uczucia, kiedy urzędnicze postanowienia krzyżują nasze plany, 

a decyzje podjęte pod wpływem chwili nie zawsze wychodzą nam na zdrowie, niech pierwszy rzuci 

kamieniem. Poza tym wypadki chodzą po ludziach, a sobowtóry można spotkać w miejscowym barze. 

Zaintrygowani? Mamy nadzieję, że szczęka wam opadnie – oczywiście, ze śmiechu.

Listen up! Comedy is said to be one of the hardest genres to produce, yet short films do not confirm 

that to be true. Quite the opposite – they show that dark humor is the panacea for all worries. 

Inspiration is supplied by life itself. Who hasn’t had bureaucracy mess with their plans, decisions made 

on a whim don’t always turn out to be the finest, should cast the first stone. Besides, shit happens, and 

you can run into doppelgängers at a local bar. Intrigued? We hope your jaws will drop – out of laughter 

of course.

pokazy / screenings: 
Collegium Da Vinci / 15.06.2021 / 22:00 / 90'

01. Grab Them
Sweden 2020. Fiction. 13'. 

Director: Morgane Dziurla-Petit

02. Milton
United States 2019. Fiction. 11'. 

Director: Tim Wilkime

03. Virago
Estonia 2019. Fiction. 15'. 

Director: Kerli Kirch Schneider

04. Eer
United States 2021. Fiction. 9'. 

Director: Kristoffer Borgli

05. Sticker
Republic of North Macedonia 2020. 

Fiction. 19'. Director: Georgi M. Unkovski
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Electro
Shorts

Zaczynamy imprezę! Selekcja filmów pulsujących w rytm muzyki elektronicznej, idealnych na 

przedweekendowy warm up. Zwiedzimy nielegalne rave'y, spotkamy wielu pokręconych wielbicieli 

gatunku oraz poznamy podobieństwa i różnice pomiędzy syntezatorem a robotem kuchennym. 

Muzyka pozwoli nam zapomnieć o problemach, połączyć się z naturą lub wyrazić uczucia do 

ukochanych osób. Szerokie spektrum stylów i form filmowych udowadnia, że miłość do muzyki nie 

ma granic.

Let’s get the party started! A selection of films pulsating with electronic music, perfect for  

a weekend warm up. We will explore illegal raves, meet a bunch of electro freaks and learn about 

the differences and similarities between a synthesizer and a food processor. Music will make us 

forget our problems, help us reconnect with nature or express feelings towards loved ones. This 

wide variety of film genres and styles proves that music appreciation knows no limits at all.

pokazy / screenings: 
Tama / 17.06.2021 / 21:30 / 90'

01. Jacek Sienkiewicz - Drifting
Poland 2015. Music video. 5'. Director: 

Michał Marczak

02. Whateverest
Norway 2013. Documentary. 16'. 

Director: Kristoffer Borgli

03. Acid Rain
Poland 2018. Animation. 27'.  

Director: Tomek Popakul

04. Mensch Maschine Or Putting 
Parts Together
Austria 2019. Documentary/

Experimental. 8'. Director: Adina Camhy

05. Gabber Lover
France 2016. Fiction. 13'.  

Director: Anna Cazenave-Cambet
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Queer
Shorts

Queer brzmi dumnie! Przekonajcie się sami i zobaczcie zestaw filmów, w których tętni od emocji. 

Poznacie wyjątkowo charyzmatyczne postaci - drag queen, która nie omieszka troszkę pomatkować, 

dziewczyny z São Paulo, dla których przyjaźń to fundament, czy dwóch bohaterów, dla których 

przypadkowe spotkanie staje się... końcem świata, jaki znali. Potrzeba akceptacji i miłości nie wybiera 

– łączy nas wszystkich bez względu na płeć, kolor skóry lub liczbę banknotów w portfelu. Zapraszamy 

na Queer Shorts - dołączcie do poszukiwań tego, co dla niemal każdego jest niezwykle ważne - 

bliskości, uwagi, ciepła... i dobrej imprezki!

Queer sounds proud! See for yourself and enjoy a set of films that are full of emotion. You’re going to 

meet extremely charismatic characters – a drag queen who likes to mother a bit, São Paulo girls who 

know that friendship is everything, and two characters for whom an unexpected meeting turns into… 

the end of the world they knew. The need for love and acceptance is shared by everyone, regardless 

of gender, race and amount of cash in the wallet. Welcome to Queer Shorts – join in on the search for 

what’s important for almost everyone – closeness, attention, warmth… and a sick night out!

pokazy / screenings: 
KontenerART / 17.06.2021 / 22:00 / 90'

01. Απόδραση από τον εύθραυστο 
πλανήτη (Escaping the fragile planet)
Greece 2020. Fiction. 17'. Director: 

Thanasis Tsimpinis

02. Dustin
France 2020. Fiction. 20'. 

Director: Naïla Guiguet

03. Wood Child and 
Hidden Forest Mother
United Kingdom 2020. Animation. 10'. 

Director: Stephen Irwin

04. El nombre del hijo
(The name of the son)
Argentina 2020. Fiction. 13'. 

Director: Martina Matzkin

05. Mother's
Belgium 2019. Documentary. 22'. 

Director: Hippolyte Leibovici

06. Bonde
Brazil 2019. Fiction. 18'. 

Director: Asaph Luccas
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Kinky
Shorts

Przyszedł czas zaryzykować i przełamać swoją strefę komfortu, aby w końcu osiągnąć spełnienie  

i satysfakcję. Jesteście gotowi na to, co zgotował los? Bezpruderyjni filmowcy rozpalą wasze 

zmysły erotycznymi historiami, wcielając w życie najskrytsze życzenia. Zadowolenie przyniesie 

również spora dawka humoru, bo pierwsze razy (i nie tylko) wymagają rozluźnienia wszystkich 

mięśni. I pamiętajcie, pies to ktoś więcej niż tylko najlepszy przyjaciel człowieka. Mamy nadzieję, że 

jesteście podekscytowani i czekacie na seans równie mocno, co my! 

It's time to take a risk and step out of your comfort zone to finally achieve fulfillment and 

satisfaction. Are you ready for what fate has in store? Shameless filmmakers are going to ignite your 

senses with dirty stories, making your deepest desires come true. A strong dose of humor will also 

bring you some satisfaction because first times (and not only) require all muscles to be relaxed. 

And remember, a dog is much more than a man's best friend. We hope you're as excited to see this 

film set as we are! 

pokazy / screenings: 
Kino Rialto / 18.06.2021 / 22:00 / 90' / 16+

01. Danny's Girl
United States 2020. Fiction. 13'. 

Director: Emily Wilson

02. Paola Makes a Wish
Kazakhstan, Switzerland 2019. 

Fiction. 8'. Director: Zhannat Alshanova

03. Little Miss Fate
Switzerland 2020. Animation. 8'. 

Director: Joder von Rotz

04. Eroticam
Chile 2020. Documentary. 15'. 

Directors: Elisa Díaz, Paola Meza

05. cumcumcumcumcum everybody
United Kingdom 2020. Animation. 1'. 

Director: Peter Millard

06. DOGHEAD
Japan 2020. Animation. 4'. 

Director: Momo Takenoshita

07. Premier Amour
Greece 2019. Fiction. 15'. 

Director: Haris Raftogiannis
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Horror 
Shorts

Co dzieje się w Twojej głowie? Czy bycie samym ze swoimi myślami jest zawsze bezpieczne? Granica 

między prawdą a fikcją jest bardzo cienka, a krótkie horrory pokazują, jak to jest znaleźć się po 

przeciwnej stronie bezpiecznej przestrzeni. Sześć filmów zabierze Cię w nieznane, gdzie historia się 

powtarza, pojawiają się nieznane twarze, powstaje zamieszanie, a z każdym ruchem ujawnia się lęk. 

Dowiedz się, czy Joe zaspokoi swój apetyt, czy można ujarzmić ludzki popęd i czy upadek będzie 

czyimś ostatnim…

What’s going on in your head? Is it always safe to be left alone with your thoughts? The line between 

reality and imagination is very thin and the short horrors show what it’s like to find yourself on the 

opposite side of the safe space. Six films take you to unknown territories where the story repeats itself, 

strange faces emerge, confusion arises, and anxiety is hidden behind every gesture. Find out whether 

Joe will satisfy his appetite, if the human drive can be tamed and whether the fall will be somebody’s 

last one...

pokazy / screenings: 
Pływalnia Olimpia / 19.06.2021 / 22:00 / 90'

01. Pulsión (Pulsion)
Argentina, France 2019. Animation/

Experimental. 7'. Director: Pedro 

Casavecchia

02. Hungry Joe
United Kingdom 2020. Fiction. 23'.

Directors: Paul Nicholas Holbrook, Sam 

Dawe

03. The Fall
United Kingdom 2020. Fiction. 7'. 

Director: Jonathan Glazer

04. 랑다 (Rangda)
South Korea 2020. Fiction. 18'. 

Director: E Seul An

05. Sudden Light
United Kingdom 2019. Fiction. 15'.  

Director: Sophie Littman

06. A Tale Best Forgotten
Sweden 2020. Fiction. 5'. 

Director: Tomas Stark
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Awesome
 Shorts

Awesome Shorts to działająca od 2019 roku platforma promocji i dystrybucji krótkiego metrażu, za 

którą stoją Ania i Andrzej z Fundacji Ad Arte. Interesują ich wszystkie formy krótkiego metrażu, w 

tym videoarty i reklamy, ale przede wszystkim — videoklipy.

Czasu nie cofniemy, nie oglądamy się za siebie. Jaki był 2020, wszyscy wiemy. Świat stanął na 

głowie, ale to nie pierwszy raz. W tegorocznej selekcji przyglądamy się temu, co dzieje się tu i teraz, 

a w świecie wideoklipu dzieje się więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Twórcy audiowizualni pokazują, 

że są w stanie wyjść naprzeciw nowym zasadom, którym muszą się podporządkować,  

a to, co tworzą, nie traci na jakości. 

Awesome Shorts Vol. 1 i Vol. 2 prezentują to, co nowe, najciekawsze i najbardziej awesome w 

warstwie wizualnej. Tegoroczną selekcję cechują przede wszystkim: kreatywność i innowacyjne 

formy, a wspólnym mianownikiem wszystkich produkcji jest rok powstania — 2021. W programie 

znalazły się wideoklipy, przy których pracowały znane firmy produkcyjne takie jak Partizan, 

Canada, Iconoclast czy polskie Dobro Films, twórcy niezależni i muzycy (XiuXiu, La Femme). Jest 

różnorodnie.  

Here and Now! Awesome Shorts!

Awesome Shorts is a platform for promotion and distribution of short films that’s been operating 

since 2019, created by Ania and Andrzej from Ad Arte Foundation. They’re interested in all forms of 

short cinema, including video art, advertisements, and first and foremost – music videos. 

We can’t turn back time and we’re not looking back. We all know what 2020 was like. The world 

was turned upside down, yet it's not the first time that happened. In this year’s selection, we take 

a look at what’s here and now, and the world of music videos has been more abundant than ever. 

Audiovisual creators show that they are capable of facing the new rules without having that affect 

the quality of their work. 

Awesome Shorts Vol. 1 and Vol. 2 present what’s new, most interesting and most awesome within 

the visual realm. This year’s selection is primarily characterized by creativity and innovative forms, 

while 2021 is their common denominator. The program contains music videos from well known 

production companies such as Partizan, Canada, Iconoclast and Polish Dobro Films, independent 

creators and musicians (XiuXiu, La Femme). It’s going to be quite eclectic.  

Here and Now! Awesome Shorts!

pokazy / screenings: 
Nurt / 15.06.2021 / 21:30 / 60’

Laba.Land / 20.06.2021 / 21:00 / 60'
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Filmy konkursowe
w Filmowym Klubie Seniora

Po raz kolejny spotkamy się również w Filmowym Klubie Seniora, by zaprezentować zestaw 

najświeższych produkcji z tegorocznych sekcji konkursowych: Polskiego, Międzynarodowego czy 

Urban View. Starsi widzowie będą mogli wybrać się w sentymentalną podróż wraz z bohaterami 

krótkich metraży: trafiając na dawną szkolną miłość, żegnając ukochane blokowisko czy odnajdując 

dawną korespondencję, która odsłania wiele tajemnic rodzinnych…

Once again, we are going to host a Senior Film Club meeting in order to present a set of the best 

selections from this year’s competition section consisting of Polish and International competitions, as 

well as Urban View. Older viewers will have the opportunity to join the protagonists on a sentimental 

journey - from running into an old flame, a farewell to a beloved housing estate, to discovering certain 

correspondence that reveals many family secrets…

pokazy / screenings: 
Kino Rialto / 15.06.2021 / 13:30 / 90'

01. We Have One Heart
Poland 2020. Animation. 11'. 

Director: Katarzyna Warzecha

02. Mundo
Chile 2020. Documentary. 19'. 

Director: Ana Edwards

03. Thiên đường gọi tên 
(A Trip to Heaven)
Vietnam 2020. Fiction. 15'. 

Director: Linh Duong

04. Bye Little Block!
Hungary 2020. Animation. 8'.

Director: Éva Darabos

05. Julia nad morzem 
(Julia at the Seaside)
Poland 2020. Documentary. 17'.

Director: Mariusz Rusiński
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SWF
for Kids

W tym roku selekcję dla Short Waves Festival for Kids przygotował Festiwal dla Dzieci i Młodzieży 

Kino w Trampkach, który ma już 9 lat. Wybrane filmy to miks różnych form – animacje, filmy aktorskie, 

dokumentalne, które z jednej strony są atrakcyjne wizualnie, a z drugiej angażują emocjonalnie 

najmłodszych widzów. Dotykają ważnych tematów, takich jak inność, odmienność, różnorodność, 

niezależność. Dotyczą naszych relacji z naturą, relacji dzieci z dorosłymi i na pewno są świetnym 

punktem wyjścia do dyskusji, które w kinie są najfajniejsze. Najmłodszych widzów w wieku 4-6  

i 7-9 lat zapraszamy do kinotrampkowej przygody!  

Filmy będą dostępne z lektorem w języku polskim.

This year, the Short Waves Festival for Kids selection is curated by Cinema in Sneakers, a festival for 

children and young adults which has been held for the past 9 years. The selected films are a mix 

of forms – animations, narratives, documentaries, which are visually appealing, but also engage 

the youngest viewers emotionally. They touch upon various subjects such as otherness, diversity 

and independence. They focus on our relationship with nature, relationship between children and 

grownups and are definitely a great starting point for discussion - the best part of cinema. We invite 

our youngest viewers ages 4-6 and 7-9 to join us on a sneakery cinematic adventure! 

The films will be available with Polish V.O. only.

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 1 / 19.06.2021 / 11:00 / 60'
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SWF for Kids (4-6 l.)

01. Assim mas sem ser assim
(So but not so)
Portugal 2019. Animation. 10'. 

Director: Pedro Brito

02. Oru Thudakathinte Kadha 
(Story of a beginning)
India 2020. Animation. 12'.

Director: Balaram J

03. L'enfant et le poulpe 
(The kid and the octopus)
France 2020. Fiction. 20'.  

Director: Nils Bouvyer

04. Moustaco
France 2019. Fiction. 14'. Directors: 

Samantha Vié, Goaziou Justine

05. Rehak
United Kingdom, France 2020. 

Fiction. 7'. Director: Pierre B



SWF
for Kids

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 2 / 20.06.2021 / 11:00 / 60'

SWF for Kids (7-9 l.)

01. NAMAKI
Iran 2019. Animation. 9'. 

Directors: Reyhane Kavosh, Ali Raeis

02. Szélfogó (Windbreak)
Hungary 2020. Animation. 7'. 

Director: Agnes Gyorfi

03. Whale comes home
Taiwan 2019. Animation. 9'. 

Director: Hao-Jun Xie

04. Zibilla
Switzerland, Belgium 2019. Animation. 26'. 

Director: Isabelle Favez

05. Blue
Ireland 2020. Animation. 8'. 

Director: Megan Devaney
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Pokaz Otwarcia
Kino Forma: Empty Cloud

Chmura, premierowe, interdyscyplinarne wydarzenie audiowizualne przygotowane specjalnie na 

otwarcie 13. edycji międzynarodowego festiwalu krótkiego kina Short Waves Festival, odbywającej się 

pod hasłem Mirror Mirror. 

Chmura, Frank Bretschneider, Agnieszka Obszańska, Zofia i Aga, Maria Magdalena Kozłowska, chór 

Minimus, Render Boys, Niemy Dotyk, ZOFIA i AGA. 

Chmura, dźwięki, obrazy, słowa. 

Chmura, miejsce na nieopowiedziane historie i niczym nieograniczone interpretacje. 

Chmura, tam, gdzie rodzi się mowa, Da, DaPaD, PaDPapa, Pa, Da, Pada, Spada, Spałam, Spadłam, 

Zaczynam, Zaczy, Zaczyna, Zaczyna się. 

Chmura, wygenerowane i wyselekcjonowane fale dźwiękowe, sprzężenia zwrotne, impulsy, kliknięcia, 

odgłosy z obszarów mechaniki, elektryczności, magnetyzmu, światła i innych promieniowań. 

Chmura, rozpadanie się na kawałki, natłok i przymykanie oczu, wydech, puste miejsca, ścięcie 

włosów, wydech, siedzenie na murku, zapach deszczu, wydech, otwieranie oczu, wydech, noc, 

otulenie. 

Chmura, choćby nasze oczy były wypełnione snem, niech nasze serca na zawsze pozostaną 

przebudzone. 

Chmura, a właściwie pusty obłok. 

 

W tekście pojawiają się cytaty oraz nawiązania m.in. do fragmentów:  

tekstu Marii Magdaleny Kozłowskiej, opisu live actu EXP Franka Bretschneidera,  

opisu płyty „Otulenie” Zofii, wydawnictwa „Ground Reflecting on the Sky” Misi Żurek.

The Cloud, premiere of a new interdisciplinary audiovisual event prepared specifically with 13. Short 

Waves Festival opening in mind.  

The Cloud, Frank Bretschneider, Agnieszka Obszańska, Zofia i Aga, Maria Magdalena Kozłowska, choir 

Minimus, Render Boys, Niemy Dotyk, ZOFIA i AGA.  

The Cloud, sounds, images, words.  

The Cloud, a space for untold stories and countless interpretations.  

The Cloud, where speech is born, Fa, LeFaN, FaNLele, Falls, Fall, Fallen, Star, Start, It Starts.  

The Cloud, generated and selected sound waves, feedbacks, impulses, clicks, mechanical sounds, 

electricity, magnetism, lights and other radiations.  

The Cloud, falling apart, alanache, half shut eyes, breathing in, empty spaces, haircut, breathing out, 

sitting on the fence, smell of rain, breathing out, eyes open, breathing out, night, tucking in.  

The Cloud, though our eyes be filled with sleep, may our hearts always remain awake. 

The Cloud or actually - empty puff.

The text contains quotes and references to: Maria Magdalena Kozłowska's text, description of Frank 

Bretschneider's EXP live act, description of Zofia's album "Otulenie" and Misia Żurek's publication 

“Ground Reflecting on the Sky”.
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pokazy / screenings: 
Pawilon / 14.06.2021 / 20:00 / 90'
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Frank Bretschneider 
av live act

ZOFIA i AGA 
av live act

Zespół Wokalny Minimus 
l ive act

Agnieszka Obszańska 
soundtrack 

Maria Magdalena Kozłowska 
spoken word 

Render Boys 
animacja / animation

Niemy dotyk instalacja 
dźwiękowa / sound installation

Szymon Stemplewski 
intuicje, korelacje, połączenia / 
intuitions, correlations, l inks

Maria Trzeciak 
wsparcie produkcyjne / 
production support

Krystian Piotr 
realizacja nagłośnienia
i światła / l ight & sound

Grzegorz Ciemciach 
realizacja cyfrowej oprawy 
wizualnej / digital visuals 

Aga Nowacka
realizacja analogowej oprawy 
wizualnej / analog visuals

minimal Glamour 
+ Andrzej Hercuń
identyfikacja graficzna / 
graphic identity



VR:
Sense of Place

Technologia VR ma niezwykłą moc przenoszenia nas do prawdziwych lub wyobrażonych przestrzeni. 

Daje nam szansę zanurzenia się w światy, do których na co dzień nie mamy dostępu. Selekcja filmów 

pod hasłem Sense of Place eksploruje możliwości medium VR w zakresie odczuwania konkretnych 

emocji związanych z miejscem. Oba prezentowane projekty miały swoją premierę na festiwalu 

filmowym w Wenecji. „Replacements” to animowany obraz przemian i urbanizacji Dżakarty, a z kolei 

„ROOMS” to dokumentalna, intymna wycieczka do pokoi o różnym przeznaczeniu.

VR technology has an amazing power of transporting us to real or imagined spaces. It allows us to 

immerse ourselves in the worlds we are unable to access on a daily basis. Sense of Place is  

a film selection that explores the possibilities associated with VR in the context of experiencing 

particular emotions evoked by a specific place. Both projects have premiered at Venice Film Festival. 

"Replacements" is an animated depiction of changes and urbanization of Jakarta, while "ROOMS" is 

an intimate tour of spaces with various purposes.

pokazy / screenings: 
Kino Muza Sala 3 / 16.06.2021 / 15:00 / 120'

Kino Muza Sala 3 / 17.06.2021 / 14:00 / 120'

Kino Muza Sala 3 / 18.06.2021 / 14:00 / 120'

Kino Muza Sala 3 / 19.06.2021 / 14:00 / 120'

pokazy / screenings: 
TBA / 16.06.2021 / 20:30 / 120’

01. Replacements
Japan, Indonesia, Germany 2020. VR, animation. 12'. 

Director: Jonathan Hagard

02. ROOMS
Germany 2019. VR, documentary. 23'. 

Director: Christian Zipfel
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Random
Garden Cinema

Random Garden Cinema to pokazy filmowe odbywające się w różnych, niecodziennych 

lokalizacjach w Poznaniu, o których widzowie dowiadują się w dniu wydarzenia. Zaproszeni 

programerzy i kuratorzy z zaprzyjaźnionych festiwali przygotowują programy dobrane pod 

specyfikę miejsca, tworząc niesamowity klimat, a swoją obecnością pozwalają również na 

stworzenie przestrzeni dialogu z widzami. Każdy z nich to zupełnie inna podróż w świat krótkiego 

metrażu, ale także ogromnej radości czerpanej ze wspólnego oglądania filmów!

Random Garden Cinema is a series of film screenings taking place in various and unconventional 

places across Poznań with exact locations revealed on the day of the event. Each year, we invite 

our curator and programmer friends from different festivals to compose a selection that is going to 

complement each location, creating an unforgettable atmosphere, while their presence allows for 

dialogue between them and the viewers. Every event is a completely different journey into the world 

of short film that brings great joy from collective film viewing.

Random Garden Cinema I: Go Short ISFF

To nie jest typowa składanka. Ten program zagłębia się w niecodzienne prezentacje popularnych 

utworów oraz mniej znanych perełek. Niektóre z filmów prezentują nieprzewidywalną interpretację 

kawałka muzycznego, jak na przykład chór młodzieżowy śpiewający Black Sabbath czy jednego 

gościa, który ćwiczył przez trzy miesiące, by zagrać Led Zeppelin od tyłu, zaś inne skupiają się 

bardziej na wizualnej reprezentacji, która może pokazać utwór muzyczny w zupełnie nowym 

świetle. Po zakończeniu projekcji zarówno efekty dźwiękowe, jak i wizualne zapętlą się i będą 

wybrzmiewać w Twojej głowie przez wiele dni. „Hey now, heeeey now, don’t dreeeeaaaam it’s 

oooover”.

Not your regular mixtape. This program is delving into offbeat representations of familiar songs and 

hidden gems. Some films here offer an unexpected interpretation of a music piece; like a youth 

choir singing Black Sabbath or one guy that practiced three months to perform Led Zeppelin 

backwards. Other films focus more on visual presentations, which can put a piece of music in a 

totally different light. In the end of the program both visuals and audio are put into a loop, that will 

continue in your head for days after. “Hey now, heeeey now, don’t dreeeeaaaam it’s oooover”.

Curator: Mathieu Janssen - programmer at Go Short International Short Film Festival Nijmegen
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Random
Garden Cinema

Random Garden Cinema II: Jewish Film Festival BB

2021 rok to 1700-lecie Żydowskiej obecności w Niemczech. Jewish Film Festival w Berlinie  

i Brandenburgii ma 27 lat. Prezentuje filmy wszystkich gatunków oraz różnorodność żydowskiej kultury, 

historii, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawia różnorodną kinematografię od queerowej aż po 

ultraortodoksyjną, porusza kwestie odpowiedzialności i traumy, a także wprowadza atmosferę  

z pogranicza świateł reflektora, głębokiej refleksji oraz rozbrajającego humoru. 

2021 marks 1700 years of Jewish life in Germany. The Jewish Film Festival Berlin and Brandenburg will 

be 27 years old. It shows films of all genres and the diversity of Jewish culture, history, present and 

future. A variety consisting of queer and ultra-orthodox cinema, between questions of responsibility 

and trauma, between pointed spotlight, thoughtful reflection and disarming humor. 

Curator: Bernd Buder - programmer at the Jewish Film Festival Berlin

Random Garden Cinema III: Vienna Shorts

Zapraszamy wszystkich i każdego z osobna do ogrodu kiczowatych rozkoszy! Przygotujcie się na 

crème de la crème - istną śmietankę, mleko jak dawniej u mamy: retrospektywę Vienna Shorts Très 

Chic.

Come one, come all in the garden of trashy delights! Be warned and be prepared for the cream of the 

crop, the toast with the most, the milk of the holy tit: the Vienna Shorts Très Chic retrospective.

Curator: Diana Mereoiu - programmer at Vienna Shorts.

pokazy / screenings: 
TBA / 17.06.2021 / 20:30 / 120'

pokazy / screenings: 
TBA / 18.06.2021 / 20:30 / 120'
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pokazy / screenings: 
TBA / 19.06.2021 / 20:30 / 120'

Random
Garden Cinema

Random Garden Cinema IV: Cyprus IFF

Ostatnie parę miesięcy było szczególnie trudne dla całej ludzkości. Pandemia pozostawiła po 

sobie poczucie izolacji i strapienia. Gdy Short Waves zaprosiło mnie do stworzenia krótkiego 

programu, opisując lokalizację wydarzenia i jego atmosferę, nie miałem wątpliwości, że musi się 

on skupiać na komedii. Oprawa jest idealna. Ogród, drinki, miłe towarzystwo i komedia. Idealne 

połączenie. Jest to kolekcja shortów komediowych, które przez lata pojawiały się na International 

Short Film Festival of Cyprus. Są to jedne z moich ulubionych pozycji. Niektóre z nich zostały 

nagrodzone na naszym festiwalu, a nasza publiczność nadal je wspomina.

These past few months have been very difficult for all humanity. The pandemic has left us isolated 

and troubled. When Short Waves invited me to present a short program explaining the screening 

venue and atmosphere, I had no doubt in my mind that it had to focus on comedy. After all, the 

setting is perfect. Garden, drinks, nice people, and comedy. Perfect match. This is a collection of 

comedy shorts screened through the years at the International Short Film Festival of Cyprus. They 

are some of our favourite comedy shorts. Some were also awarded in our festival and they are still 

talked about by our audience.

Curator: Ioakim Mylonas - director of International Short Film Festival of Cyprus
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Wydarzenia branżowe i edukacyjne
Industry and Education events

Obecnych w Poznaniu festiwalowych gości oraz profesjonalistów z branży filmowej zapraszamy 

do wzięcia udziału w wydarzeniach networkingowych: Industry Drink z okazji inauguracji fokusu 

filmowego na kinematografię Austrii oraz Industry Coffee z programerami międzynarodowych festiwali. 

Wydarzeniom filmowym przyjrzymy się także od wewnątrz w ramach dwóch warsztatów:  

„Jak tworzyć etyczne i zrównoważone wydarzenia filmowe?” oraz „Kuratorstwo jako twórcza 

współpraca kolektywna” prowadzonych przez zagranicznych gości. Program edukacyjny to 

także wydarzenia pod hasłem Fair Play, czyli seria spotkań i warsztatów nie tylko dla młodzieży, 

oswajających przestrzeń internetu.

Partnerzy programu edukacyjnego i branżowego:  
European Short Film Network, Kreatywna Europa - MEDIA Desk Poland, Austriackie Forum Kultury.

We will be hosting networking events for our guests and industry professionals attending the event 

locally in Poznań: Industry Drink inaugurating the cinematography of Austria focus program, as well 

as a Saturday Industry Cofee meeting with programmers of international film festivals. We are also 

going to take a deeper, inside look at film festivals during two workshops: ‘Fair Festival – How to create 

an ethical & sustainable film event?’ and ‘Curating as a Creative Collective Collaboration’ led by 

international guests. Education program also entails events called Fair Play – a series of workshops 

and meetings designed to tame the online space, intended not only for young adults.

Education & Industry program partners:  
European Short Film Network, Creative Europe - MEDIA Desk Poland, Austrian Cultural Forum.
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MY / 14.06.2021 / 18:00 / 90'

Fair Play: Ciałopozytywność - jak o niej
mówić żeby się nie pogubić?

Warsztaty prowadzone przez Ulę i Natalię, twórczynie Vingardium Grubiosa, pierwszego 

polskiego podcastu o grubości i jej społeczno-politycznym kontekście. Podczas warsztatu osoby 

uczestniczące poznają obszary pojęciowe wykorzystywane do mówienia o ciałopozytywności 

i nauczą się, jak rozróżniać pojawiające się w mediach treści związane z ciałopozytywnością 

jako ruchem społecznym, popciałopozytywnością i zabiegami marketingowymi, które udają 

ciałopozytywność. W trakcie spotkania będziemy pracować narzędziami online i offline, 

wykorzystując przykłady z mediów i angażując swoją intuicję.

"Fair Play: Body positivity – how to talk about it without getting lost?" is a workshop led by.... Ula 

and Natalia, founders of Vingardium Grubiosa, the first Polish podcast about fatness and its 

sociopolitical context. During the workshop, the attendees are going to learn about the terms 

used to discuss body positivity, as well as how to differentiate between media messages focusing 

on body positivity as a movement, pop body positivity, and marketing strategies masked as 

body positivity. During the meeting, we will be using online and offline tools, media examples and 

engaging our own intuition.

 
Gościnie / hosted by: Urszula Chowaniec, Natalia Skoczylas - podcast Vingardium Grubiosa
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Workshops: Curating as 
a Creative Collective Collaboration

Industry Talk: Gender Solidarity
in the Film Industry

Warsztaty „Kuratorstwo jako twórcza współpraca kolektywna” prowadzone przez Suzy Gillet, pisarkę, 

reżyserkę i edukatorkę w Barbican Centre w Londynie. Zainspirowana przez uczestników sesja 

będzie praktyczną i holistyczną dyskusją na temat programowania filmów, budowania publiczności i 

znalezienia swojej niszy w zatłoczonym świecie wydarzeń filmowych. Będzie to okazja do przyjrzenia się 

współpracy jako narzędziu solidarności, praktyce twórczej i nowej metodzie programowania filmowego.

Curating as a Creative Collective Collaboration is a workshop led by Suzy Gillet, a writer, director and  

a teacher at Barbican Centre in London. Inspired by the participants, the session will be a practical 

and holistic discussion about putting on films as a curator or programmer, building audiences and 

finding your niche in a crowded space. It will explore collaboration as a tool for solidarity, creative 

practice, and as a new method for film programming.

 
Gościni / guest: Suzy Gillett - writer, director and teacher at Barbican Centre

Wydarzenie „Industry Talk: Solidarność płci w przemyśle filmowym” jest częścią programu This Is 

Short - Four Perspectives, w ramach którego cztery festiwale tworzące European Short Film Network 

interpretują i dyskutują kategorię solidarności w odniesieniu do kwestii płci, wieku czy miejsca 

zamieszkania. Prezentacja / case study Moniki Koteckiej i Karoliny Domagalskiej dotyczyć będzie ich 

działalności w polu walki o prawa kobiet w Polsce i równości płci w branży filmowej.

"Gender Solidarity in the Film Industry" is a part of This Is Short - Four Perspectives program in which 

four festivals that constitute the European Short Film Network interpret and discuss the notion of 

solidarity in reference to gender, age and place of residence. The presentation/case study delivered 

by Monika Kotecka and Karolina Domagalska will address the notion of radical empathy in the context 

of documentary filmmaking and gender equality in the film industry.                                                  

 
Prowadzenie / hosted by: Monika Kotecka, Karolina Domagalska 

MY / 15.06.2021 / 10:00 / 180'

Online / thisisshort.com / 16.06.2021 / 12:00 / 60'
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Kino Muza Sala 3 / 16.06.2021 / 17:00 / 90'

Workshops: How to create an ethical
& sustainable film event?

Warsztaty „Fair Festival: Jak tworzyć etyczne i zrównoważone wydarzenia filmowe?” prowadzone 

przez Daniela Ebnera, dyrektora wiodącego festiwalu krótkiego kina w Europie - Vienna Shorts. 

Podczas warsztatów zastanowimy się nad ideą wprowadzania kodeksów etycznych oraz 

możliwościami implementacji polityki zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach organizacji 

wydarzeń filmowych. Przyjrzymy się także ich wpływowi na otoczenie festiwalu w lokalnym  

i globalnym kontekście.

"Fair Festival: How to create an ethical & sustainable film event?" is a workshop hosted by Daniel 

Ebner, the director of Vienna Shorts Film Festival. During the workshops, we are going to explore 

why codes of conduct are necessary and how to ensure implementation of ethical and sustainable 

policies at all stages of organization and what is their influence on the festival environment in the 

local and global context.

 
Gość / guest: Daniel Ebner - co-founder and co-director of Vienna Shorts
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Kino Muza Taras / 17.06.2021 / 17:30 / 60'

Industry Drink: 
Launch of Austrian Focus

Tegoroczny fokus geograficzny jest poświęcony kinematografii Austrii i przygotowany we 

współpracy z najważniejszym festiwalem filmowym prezentującym austriackie kino - Diagonale, 

który od ponad dwóch dekad zamienia Graz w filmową stolicę Austrii. Program fokusowy oraz drink 

branżowy są finansowane przez Austriackie Forum Kultury.

This year's geographic focus is dedicated to the cinematography of Austria and prepared in 

collaboration with the most important film festival presenting Austrian cinema - Diagonale, an 

event running for over two decades, which has established Graz as the cinematic capital of 

Austria. The Focus program and the event "Industry Drink: Launch of Austrian Focus" have been 

organized in collaboration with Austrian Cultural Forum.



Industry Talk: New Challenges for Festivals: 
The Future of Festival Networks

Seria wydarzeń New Challenges for Festivals to część programu branżowego platformy This Is Short,  

w ramach której festiwale tworzące European Short Film Network dyskutują palące problemy i 

wyzwania animatorów kultury audiowizualnej. W ramach panelu "Nowe wyzwania dla festiwali: 

Przyszłość sieci festiwalowych" przedstawiciele wiodących sieci festiwali podzielą się swoimi 

doświadczeniami w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z programu MEDIA - Kreatywna 

Europa. W rozmowie poruszony zostanie sposób funkcjonowania sieci, ich wyzwania i możliwości, ale 

przede wszystkim - ich przyszłość. Współpraca: MEDIA Desk Poland.

A series of events entitled New Challenges for Festivals is a part of the industry program hosted by 

This Is Short, a platform for European Short Film Network member festivals used to discuss critical 

issues and challenges faced by audiovisual culture professionals. During the panel entitled The 

Future of Festival Networks, the representatives of leading festival networks are going to share their 

experiences in relation to implementation of projects created in partnership with MEDIA – Creative 

Europe program. The discussion is going to explore the subject of online operation strategies, 

challenges and possibilities associated with them, and first and foremost – their future. Created in 

partnership with: MEDIA Desk Poland.

Moderator: Niels Ketelaars - European Short Film Network

Guests: 

Andrea Lenz - Project Manager, PR & Marketing at Film Festival Cottbus part of the Moving Images - 

Open Borders network

Maša Marković - Industry Manager at Sarajevo Film Festival, part of the Network of Festivals in the 

Adriatic Region

Ana Pereira - Doc Alliance and Extensions Coordinators at Doclisboa, part of the Doc Alliance 

network.

Marzena Cieślik - representative of Media Creative Europe Poland

Online / thisisshort.com / 18.06.2021 / 12:00 / 60'
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Coworking / 18.06.2021 / 17:30 / 120'

Fair Play: Hejter sam w domu - jak
zatrzymać mowę nienawiści w internecie?

Warsztaty prowadzone przez przez edukatorów antydyskryminacyjnych Patryka Moszkę  

oraz Aleksandrę Jarocką na temat hejtu w sieci.

"Fair Play: Hater Home Alone – how to stop online hate speech?" is a workshop led by  anti-

discrimination educators Patryk Moszka and Aleksandra Jarocka on  the subject of online hate.

Prowadzenie / hosted by: Aleksandra Jarocka, Patryk Moszka – anti-discrimination educators
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Minister Cafe / 19.06.2021 / 12:00 / 180'

Industry Coffee:
Meet the curators!

Szansa na spotkanie i rozmowę w luźnej atmosferze z festiwalowymi gośćmi, twórcami i obecnymi 

w Poznaniu kuratorami międzynarodowych festiwali filmowych.

An opportunity to meet and chat with the festival guests, filmmakers and international film festival 

curators in a casual setting.



Fair Play:
Datanomia

Warsztaty prowadzone przez poznańską artystkę Agnieszkę Pokrywkę, mieszkającą i pracującą  

w Helsinkach, na temat prywatności w sieci. Wraz z uczestnikami porozmawiamy o tym, jak nasze 

dane stają się własnością innych i przejdziemy przez szereg praktycznych ćwiczeń, podczas których 

postaramy się uczynić nasze smartfony bardziej bezpiecznymi przedmiotami codziennego użytku. 

Będziemy zmieniać zarówno ustawienia w urządzeniach, jak i własne nawyki.

Datanomy is a workshop on online privacy led by Agnieszka Pokrywka, a Poznań artist based in 

Helsinki. In conversation with our attendees, we are going to discuss how our data becomes the 

property of others, and go through a selection of practical exercises, during which we are going to 

make an attempt to turn our smartphones into safer everyday tools. We are going to change both our 

device settings and our habits.

Prowadzenie / hosted by: Agnieszka Pokrywka – multidisciplinary artist

Coworking / 19.06.2021 / 13:30 / 90'
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Klub Festiwalowy
Festival Club

Po dniach wypełnionych pokazami filmowymi, zapraszamy na rozmowy i melodyjne brzmienia 

do oficjalnego klubu festiwalowego Short Waves Festival 2021. Po raz kolejny nasz klub będzie 

wędrował po Poznaniu - zagościmy w Nurcie i Rewirach, a tydzień festiwalowych wrażeń 

zakończymy eventem Sunbient w Laba.Landzie organizowanym we współpracy z kawiarnią k-wax.

After days filled with film screenings, we would like to invite you to join us at the official festival club 

for conversations and melodic sounds. Once again it's going to be a wandering club - we will be 

hosting parties at Nurt and Rewiry, and end the week with an event called Sunbient at Laba.Land, 

organized in collaboration with k-wax. 

Słodycz, czyli Bogna - zwolenniczka lata zimą, której wypada puścić wszystko. Wbrew aliasowi 

nie stroni od oldschoolowego acidu, rumuńskiego disco, brudnego house’u i śmiesznych trance 

nutek z lat 90. Promotorka Rewirowego cyklu niepoważnych dancingów pt. Heca.

Słodycz aka Bogna – summer in the winter lover who can get away with playing anything. Despite 

her alias, she doesn’t stray from old school acid, Romanian disco, dirty house, and funny trance 

notes from the 90s. Promoter of event series called Heca hosted by Rewiry.

PONIEDZIAŁEK 14.06.: 
21:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty | Nurt | wstęp wolny / free entry 

WTOREK 15.06.: 
22:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty  | Nurt | wstęp wolny / free entry

ŚRODA 16.06.: 
23:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty  | Nurt | wstęp wolny / free entry

CZWARTEK 17.06.: 
23:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty | Rewiry | wstęp wolny / free entry  

PIĄTEK 18.06.: 
23:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty / Słodycz  | Rewiry | wstęp wolny / free entry

SOBOTA 19.06.:

23:00 - ∞ | Klub Festiwalowy: Afterparty / ABC Przygody | Rewiry | wstęp wolny / free entry  

NIEDZIELA 20.06.:

15:00 - ∞ | Sunbient / Absurd Lustre | Laba.Land | wstęp wolny / free entry  
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Klub Festiwalowy
Festival Club

festival club142 143organizer 143

ABC PRZYGODY to dwóch muzycznych świrów, którzy nie mogą się zdecydować, czy bardziej kochają 

się w Zdzisławie Sośnickiej, czy w Halinie Frąckowiak. Od kilku lat rozkręcają szalone dyskoteki, 

na których serwują swoje ulubione polskie piosenki prosto z zajechanych czarnych płyt. Z nimi 

zatańczycie w rytm numerów Skaldów, Kombi, Bajmu czy Varius Manx.

ABC PRZYGODY is composed of two music freaks who can’t decide whether they have a bigger crush 

on Zdzisława Sośnicka or Halina Frąckowiak. They have been soundtracking crazy club nights for 

several years now, serving their favorite Polish songs straight from scratched up black records. You 

can join them on the dance floor dancing to the sounds of old numbers such as Skaldowie, Kombi, 

Bajm and Varius Manx.

Sa Pa prezentuje Absurd Lustre. Kulturowa wizja mieszanki dub, muzyki perkusyjnej i exotica. 

Miejsce, w którym można się zanurzyć, pływać i ukryć w oderwaniu czasoprzestrzennej immersji, 

wędrujących myślach i przyzwoleniu na absurd. Ze słynnym yin i yang obecnym w słowie i dźwięku, 

w utworach Sa Pa narracyjne podejście artysty do poezji dźwiękowej i standardowej odnajduje 

mglisty wymiar, odpowiedni dla głębokiego odbioru muzyki, eksperymentacji z gatunkami oraz tańca 

duchowego. Docierając do tajemnych elementów muzyki elektronicznej, Sa Pa stara się stworzyć 

transkontynentalną exoticę o wysokiej nowoczesności oraz kalejdoskopowy sound art, w tym samym 

czasie wykorzystując mieszankę dub, spoken word oraz muzyki perkusyjnej. 

Sa Pa presents Absurd Lustre. A cultural vision of exotica, dub and percussion music mix. A place 

to sink, swim and hide in the estrangement of spatio-temporal immersion, wandering thought, and 

acceptance of the absurd. With yin & yang a proverbial element in the word and sound of Sa Pa’s work, 

the artist’s narrative approach to sound poetry and non-music seeks out a nebulous realm for deeper 

listening, genre experimentation and spiritual dance. Treading the sub-rosa of electronic music, Sa 

Pa’s search is to establish a trans-continental exotica of high-modernity and kaleidoscopic sound art 

while embracing a cocktail effect of dub, spoken word and percussion music.

ORGANIZATOR
ORGANIZER

Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte istnieje od 2003 roku i od początku swego istnienia 

specjalizuje się w kinie krótkometrażowym. Od 2009 roku organizuje Short Waves Festival, który jest 

największym projektem i trzonem działalności Fundacji. 

Poza Short Waves Festival, pod szyldem Fundacji są realizowane także liczne projekty 

popularyzujące rodzimą i międzynarodową kulturę audiowizualną, w szczególności kino 

krótkometrażowe. Są to m.in. Baltic Waves, Jesień Filmowa (edycja 2016 i 2017), Projektor 

Osiedlowy, Kino w działaniu. Projekt Raport - Filmowy Poznań został zrealizowany we współpracy 

z Estradą Poznańską i Poznań Film Commission. Oprócz tego również projekty takie jak: Filmowe 

Miasto, Weekly  - miejski przegląd filmowy oraz branżowe wydarzenia spod znaku Poznań ID. 

Przez 10 lat Fundacja Ad Arte zajmowała się organizacją pokazów Future Shorts na terenie całej 

Polski, obecnie jest wyłącznym dystrybutorem Sundance Shorts oraz Oscar Nominated Short 

Films, rokrocznie docierając z programem filmowych do kilkudziesięciu miast. Od 2019 roku 

Fundacja współtworzy European Short Film Network, sieć zrzeszającą europejskie festiwale 

filmów krótkometrażowych. Dzięki wsparciu z programu MEDIA - Kreatywna Europa, sieć 

uruchomiła w kwietniu 2021 roku platformę filmów krótkometrażowych This Is Short. Od 2020 

roku Fundacja Ad Arte jest częścią międzynarodowej sieci KineDok (zainicjowanej przez Instytut 

Filmu Dokumentalnego w Pradze) mającej na celu popularyzację pełnometrażowych filmów 

dokumentalnych. 

Ad Arte Foundation was founded in 2003 and since the beginning, it has been specializing in 

short cinematography. Since 2009, it has been organizing Short Waves Festival, its biggest project 

and a core of its activities.

In addition to Short Waves Festival, the Foundation has been carrying out various projects that 

aim to popularize domestic and international audiovisual culture, particularly short cinema. 

These projects include Baltic Waves, Cinematic Autumn (2016 and 2017 editions), Neighborhood 

Projector, Cinema in Action. Report – Cinematic Poznań project was executed in collaboration with 

Estrada Poznańska and Poznań Film Commission. Other projects include: Film City, Weekly – an 

urban film review, as well as industry events labeled as Poznań ID. For 10 years, Ad Arte Foundation 

has been organizing film screenings called Future Shorts across Poland, it’s also an exclusive 

distributor of Sundance Shorts and Oscar Nominated Short Films, with the programs reaching 

several dozen cities each year. Since 2019, the Foundation has been co-creating European Short 

Film Network, an association of European short film festivals. Thanks to the support of MEDIA – 

Creative Europe, in April 2021, the network has launched a short film platform called This Is Short. 

Since 2020, Ad Arte Foundation has been a part of an international network called KineDok 

(initiated by Documentary Film Institute in Prague) whose main objective is to popularize feature 

documentary films. 
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DEADLINE :  JULY  20 ,  2021

                                              OFFCINEMA .PL

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

25. OFF CINEMA  

O C T O B E R  1 9 - 2 4 ,  2 0 2 1
P O Z N AŃ

                                                           

O N L I N E  /  O F F L I N E

SUBMIT YOUR FILM:
F I L M F R E E W A Y . C O M / O F F C I N E M A

zrealizowano ze środkóworganizatorzy

prowadzenie: Dominika Sitnicka
 audycje dostępne na www.pawilon.tv

Projekt finanso-
wany ze środków:

organizator:

Patronat  
medialny:

Wierzymy, że  kwestie polityczne i  aktualny komentarz dotyczący przemian społecznych łączą niezbywalne relacje 
z aktywną, kształtującą przestrzeń publiczną rolą i odpowiedzialnością kultury. Dlatego przejmujemy Bunt kwiatów, 
hasło pierwotnie wpisane w krytyczną postawę wobec ugrupowań odcinających się od dziedzictwa intelektualnego 
i tożsamościowego poprzednich pokoleń, po to, by wskazać po raz kolejny na potrzebę takiego myślenia o przyszło-
ści, które uwolnione jest od traum i szkodliwych przyzwyczajeń; W zamian zależy nam na stworzeniu przestrzeni do 

dyskutowania i budowania przyszłości niezwiązanej z resentymentami. Przyszłości dla pokoleń.



FILMFEST-DRESDEN.DE    #FFDD21   DRESDEN.FILMFEST
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viennashorts.com

19th International Short Film Festival
25.5.—30.5.2022

14th Edition
6 – 10 April 
2022

goshort.nl

We 
Are
Short
Film.

... always one short 
film length ahead  
of the present day.
artechock

Festival

International68. Short Film
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Oscar®-
Qualifying 
Festival

37th International Short Film Festival Berlin In cinemas and online 
at www.interfilm.de

Submit your short film until 
June 20th on shortfilmdepot.com
Submit your short film until Submit your short film until 
June 20th on shortfilmdepot.comJune 20th on shortfilmdepot.com

your favourite video
production company

makemake.pl @makemake6000
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