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Oficjalna selekcja 13. edycji Short Waves Festival  

— 88 krótkich metraży z 31 krajów w 5 konkursach 

i zupełnie nowa identyfikacja festiwalu 

 

 
Projekt nowej identyfikacji wizualnej / Digital design & branding studio Uniforma 

 

13. edycja Short Waves Festival już za nieco ponad miesiąc! W tym roku już po raz drugi w formie 

hybrydowej -  stacjonarnie w Poznaniu oraz z programem online na festiwalowej platformie. 29 maja kina 

ponownie otworzą się dla widzów, a dwa tygodnie później Short Waves jako pierwsze tego typu wydarzenie 

filmowe na dużą skalę w Wielkopolsce powróci do sal kinowych i na pokazach plenerowych w wyjątkowych 

lokalizacjach – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i mając wciąż na uwadze obowiązujące obostrzenia 

sanitarne. 

 

Święto krótkiego kina w letniej odsłonie: 88 krótkich metraży w oficjalnej selekcji konkursowej 

 

Ilość nadesłanych zgłoszeń w toku tegorocznego naboru konkursowego przeszedł najśmielsze 

oczekiwania zespołu selekcyjnego. Mimo przestoju w branży, wstrzymanych planów zdjęciowych, 

zamrożonych produkcji i obawy przed konsekwencjami wynikającymi z przedłużającego się zamknięcia 

kin, na Short Waves zgłoszono blisko 1600 krótkich metraży. Wśród zakwalifikowanych do oficjalnej selekcji 

konkursowej znalazło się 88 filmów z ponad 31 krajów, w tym 49 wyreżyserowanych przez kobiety i 

45 przez mężczyzn. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć produkcje m.in. z Danii, Francji, Holandii, 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Armenii, 

Wietnamu, Chin i aż 28 krótkich metraży z Polski! Pełna lista zakwalifikowanych filmów znajduje się na 

naszej stronie: https://shortwaves.pl/oficjalna-selekcja-13-edycji-short-waves-festival-88-krotkich-metrazy-

z-31-krajow-w-5-konkursach/ 

 

 

https://shortwaves.pl/oficjalna-selekcja-13-edycji-short-waves-festival-88-krotkich-metrazy-z-31-krajow-w-5-konkursach/
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Nowa identyfikacja Short Waves Festival: świeża, mocna, szczera  

 

Short Waves Festival nieprzerwanie od 2009 roku przybliża publiczności kino krótkometrażowe, tworząc  

platformę wymiany myśli, doświadczeń i wrażeń towarzyszących odczuwaniu krótkiego kina. Festiwal przez 

lata rozwijał się, zmieniał format, ewoluował i próbował odnaleźć swoją przestrzeń, tożsamość i widza. 

Dziś, po 13 latach, Short Waves Festival jest jednym z najważniejszych polskich festiwali prezentujących 

filmy krótkometrażowe z całego świata, zabierając głos w ważnych kwestiach – jest festiwalem świadomym, 

otwartym, dostępnym i różnorodnym. Lata doświadczeń i pasji do krótkiego metrażu. Innowacyjna i 

dostosowana do nowej codzienności formuła hybrydowa festiwalu. Nowa siedziba (w 2021 roku 

przeprowadzka Fundacji Ad Arte i Short Waves Festival do poznańskiego Centrum Kultury Zamek). Świeże 

spojrzenie, nowe perspektywy. Zmiany, a więc: nowa identyfikacja. 

 

 
Nowe logo festiwalu Short Waves / Digital design & branding studio Uniforma 

 

— W krótkim metrażu najważniejsza jest dla nas otwartość twórców na podejmowanie ryzyka, 

redefiniowania tego, co już było czy znajdowanie połączeń, które wcześniej nikomu nie przyszły do głowy, 

albo wydawały się zbyt karkołomne. Naszym zadaniem jako festiwalu, który te zjawiska przybliża w miarę 

możliwości szerokiej publiczności, jest znalezienie takiej formuły, która pozwoli im w pełni wybrzmieć. By 

pobudzić ciekawość, która wydaje się niezbędna by zdecydować się na obcowanie z innym czy nowym, 

mamy nadzieję, że nowa oprawa wizualna festiwalu, która będzie nam towarzyszyć przez nadchodzące 

lata będzie ku temu adekwatnym zaproszeniem. Świeżym, mocnym, szczerym. — Szymon Stemplewski, 

Prezes i Współzałożyciel Fundacji Ad Arte, organizatora Short Waves Festival. 
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Plakat i hasło 13. edycji festiwalu: Mirror Mirror / Lustrzane Odbicie 

 

Od 2016 roku, odkąd Short Waves Festival zaczął nabierać pełniejszych kształtów i określonego formatu, 
wybieramy hasło - motyw przewodni, który określa charakter danej edycji. W tym roku postawiliśmy na 
idiom Mirror Mirror / Lustrzane odbicie. Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka. To przede wszystkim nasza nowa 
normalność, przejścia, zmiany, inna codzienność, w której jeszcze silniej przyglądamy się sobie. 
Rzeczywistość pandemiczna spotęgowała zanurzenie w sieci, funkcjonowanie w dwoisty sposób w trybie 
online/offline.  

 

 
Wizerunek kobiety, która znalazł się na plakacie ilustrującym 13. edycję festiwalu to Matilde, bohaterka dokumentu 

„Mundo” (Chile, 2020) w reżyserii Any Edwards, który znalazł się w selekcji konkursu International Competition. 

Projekt plakatu / Digital design & branding studio Uniforma. 

 

Nie boimy się też dosłowności - lustro, nie tylko odzwierciedla rzeczywistość, ale ją tworzy - podobnie jak 
filmy, które ukazują kompleksowość funkcjonowania w czasie tu i teraz. Motyw lustrzanego odbicia w 
puzderku, który stanowi trzon plakatu ilustrującego 13. edycję Short Waves Festival oraz hasło Mirror 
Mirror, przypatrują się współczesnym nam - wielowarstwowym oraz skrajnym: znudzonym i ciekawym, 
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narcystycznym i pełnym niepewności, samotnym i otoczonym ludźmi, introwertycznym i ekstrawertycznym. 
Na poziomie programu, hasło fokusowe zostanie rozwinięte w trzech programach filmowych, w 
których zobaczymy kino postpandemiczne, 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. A formuła hybrydowa Short Waves, już druga w historii festiwalu: offline w Poznaniu & 
ONLINE w sieci to dwie strony odczuwania kina, które czekają na Was w czerwcu podczas 13. edycji Short 
Waves Festival, międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych. 
 
— 
 
7 czerwcowych dni to ponad 70 wydarzeń w przestrzeni miejskiej Poznania, ponad 250 filmów, w 
tym 88 konkursowych (5 konkursów:  Międzynarodowy, Konkurs Polski, Dances with Camera, 
Urban View oraz Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych), goście z Polski i zagranicy i 
oczywiście program online, a także filmowe pasma tematyczne, takie jak Comedy, Horror czy Kinky 
Shorts, program fokusowy (m.in. fokus geograficzny – w 2021 roku prezentujący kinematografię Austrii), 
segment branżowy, wydarzenia audiowizualne, muzyczne i wyjście poza salę kinową: plenery, kluby, 
pokazy w galeriach sztuki, salach teatralnych czy prywatnych ogrodach Poznaniaków pod hasłem Random 
Garden Cinema i wiele więcej! 
 
Karnety z dostępem do programu online już w sprzedaży: 
https://shortwaves.filmchief.com/hub?back=browse 
 
Start sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów na wydarzenia stacjonarne:  
WKRÓTCE! 
 

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem 

oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu: 

Facebook / @festivalshortwaves 

Instagram / @short_waves 

Twitter / @short_waves 

YouTube / @shortwavesfestival 

 

Kontakt dla mediów: 

Karolina Sienkiewicz | PR i komunikacja Short Waves Festival 

media@adarte.pl / tel: 600 271 634 

https://shortwaves.filmchief.com/hub?back=browse
mailto:media@adarte.pl

