N
GET O ES!
AV
W
THE

1

IEJ
ARDZ
NA JB
Y
CIW
TREŚ
WAL
I
T
FES
O
KIEG
KRÓT
KINA

2 3

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
8

4

8

PROGRAM FESTIWALU

FESTIVAL PROGRAMME

15

15

POKAZY KONKURSOWE

COMPETITION SCREENINGS

16

16

Grand Prix Tour 2015

Grand Prix Tour 2015

20

20

Poznań Open

Poznań Open

34

34

Dances with Camera

Dances with Camera

54

54

Urban View

Urban View

60

60

Best of Seven

Best of Seven

73

73

POKAZY POZAKONKURSOWE

OTHER SCREENINGS

74

74

Girls’ Shorts

Girls’ Shorts

77

77

Oscar® Nominated Short Films

Oscar® Nominated Short Films

80

80

East Something

East Something

89

89

Stary Człowiek i Może

The Old Man Who Can

93

93

Hot Shorts

Hot Shorts

98

98

SWF dla dzieci: Kuki Goes
Poznań

SWF for kids, Kuki Goes
Poznań

4 5

104

104

FEST

FEST

108

108

Midnight Shorts

Midnight Shorts

109

109

Short Talk

Short Talk

112

112

Poznań Wave

Poznań Wave

119

119

WYDARZENIA SPECJALNE

SPECIAL EVENTS

120

120

Park_in’ Cinema

Park_in’ Cinema

122

122

Random Home Cinema

Random Home Cinema

123

123

?Screen The Story!

?Screen The Story!

125

125

KLUB FESTIWALOWY

FESTIVAL CLUB

133

133

POZNAN INDUSTRY DAYS

POZNAN INDUSTRY DAYS

137

137

WARSZTATY

WORKSHOPS

138

138

Warsztaty projektowania
plakatów filmowych z
Moonmadness

Film-poster design workshops
with Moonmadness

139

139

Warsztaty grafiki 3D z
Drimagine

3D graphics workshops with
Drimagine

5

NIEDZIELA / SUNDAY 22.03
K

19 :00

KF

INAUGURACJA SWF 2015:
GRAND PRIX TOUR

M/
A
R
G
PRO
ME
M
A
R
PROG

Sala Wielka CK Zamek, cena 7 zł
WS

21 :00

AFTER PARTY
WOSK, wstęp wolny

PONIEDZIAŁEK / MONDAY 23.03
PP

17:00

20 :00 DJ SET DISORDERED [SOUL ASYLUM
RECORDS/ I'M SO ADDICTED]
Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny

K

21 :00

POZNAŃ OPEN I - powtórka

19 :00

KF

Katedra Intermediów UAP,
wstęp wolny

PP

19 :00

Klub Dragon, wstęp wolny

W

10 :00

WS

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny
PP

23 :00 MIDNIGHT SHORTS

6 7

20 :00 DJ SET ELVIRA [FINI EST]

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny

ŚRODA / WEDNESDAY 25.03

WS

15 :30

16 :30

18 :00

KF

STARY CZŁOWIEK I MOŻE
O KRÓTKIM METRAŻU SŁÓW KILKA

18 :00

18 :00

POZNAŃ OPEN I

K

19 :00

EAST SOMETHING:
POST-SOVIET DOCS

PP

20 :00 DANCES WITH CAMERA I
Studio Słodownia +3, cena 7 zł

WPROWADZENIE DO DANCES
WITH CAMERA

18 :00

POZNAŃ OPEN II

19 :00

EAST SOMETHING: POST-SOVIET
STORIES
Kino Muza, cena 7 zł

K

20 :00 DANCES WITH CAMERA II
Studio Słodownia +3, cena 7 zł

Kino Muza, cena 7 zł
K

Cz.II
16 :30

WS

WS

20 :00 RANDOM HOME CINEMA II
prywatne mieszkanie, cena 21 zł

School of Form, wcześniejsze zapisy

POZNAŃ INDUSTRY DAYS:
KAMERA NA ŁAWĘ, CZYLI O
EDUKACJI I PRODUKCJI FILMOWEJ
W POZNANIU

K

17:00
18 :00

POZNAŃ OPEN III
Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

KF

18 :00

WB

WPROWADZENIE DO
KONKURSU URBAN VIEW

19 :00

EAST SOMETHING: STRONGER
THAN ARMS

K

20 :00 URBAN VIEW
20 :00 RANDOM HOME CINEMA III

18 :00

20 :00 DJ SET SELVY [TRANSATLANTYK,
THE VERY POLISH CUT OUTS]
Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny

POZNAŃ OPEN IV

19 :00

EAST SOMETHING: FROM UKRAINE
WITH LOVE
Kino Muza, cena 7 zł

WS

20 :00 RANDOM HOME CINEMA IV
prywatne mieszkanie, cena 21 zł

PP

20 :00 SHORT TALK:
SUPERMODERNIZM, CZYLI
DYSKUSJA O MODERNISTYCZNEJ
ARCHITEKTURZE W POLSCE
Concordia Design, wejściówka

K

21 :00

POZNAŃ OPEN III - powtórka
Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

PP

22 :00 HOT SHORTS
Kino Rialto, cena 14 zł

KF

prywatne mieszkanie, cena 21 zł
KF

DANCES WITH CAMERA II - powtórka

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł
PP

Concordia Design, cena 7 zł
WS

17:00

Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł
K

Cicha Kuna, wstęp wolny
K

POZNAŃ INDUSTRY DAYS: JAK
WYPRODUKOWAĆ DOBRY FILM? CZYLI
O REALIACH ZAWODU PRODUCENTA
Pawilon Nowa Gazownia, wstęp wolny

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny
PP

16 :30

DANCES WITH CAMERA I - powtórka
Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł

K

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
20 :00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ
Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny

Sala Nowa CK Zamek, wstęp wolny

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
20 :00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ

WARSZTATY PROJEKTOWANIA
PLAKATÓW FILMOWYCH
Z MOONMADNESS
School of Form, wcześniejsze zapisy

WS

WARSZTATY PROJEKTOWANIA
PLAKATÓW FILMOWYCH
Z MOONMADNESS

Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł
PP

POZNAŃ INDUSTRY DAYS: EDUKACJA
BEZ DYPLOMU, CZYLI ALTERNATYWNE
METODY KSZTAŁCENIA FILMOWCÓW

Cz.I
14 :15

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny
K

WB

10 :00

School of Form, wstęp wolny

Kino Rialto, cena 10 zł
KF

W

WARSZTATY PROJEKTOWANIA
PLAKATÓW FILMOWYCH
Z MOONMADNESS

Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny
WB

CZWARTEK / THURSDAY 26.03

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
20 :00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
20 :00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ
Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny

PP

10 :00

School of Form, wcześniejsze zapisy
WS

10 :00

20 :00 RANDOM HOME CINEMA I

prywatne mieszkanie, cena 21 zł
KF
KF

WARSZTATY GRAFIKI I ANIMACJI 3D
Z DRIMAGINE
Katedra Intermediów UAP,
wcześniejsze zapisy

02 :00 AFTER PARTY
WOSK, wstęp wolny

W

W

WTOREK / TUESDAY 24.03

WS

PIĄTEK / FRIDAY 27.03

OSCAR® NOMINATED SHORT
FILMS 2015

20 :00 GIRLS’ SHORTS

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

Klubokawiarnia Meskalina, wstęp wolny

Nowe Kino Pałacowe, cena 14 zł
PP

POZNAŃ OPEN II - powtórka

22 :00 KINESTREFA

SHORT TALK:
LARP, CZYLI DYSKUSJA O KULTURZE
GIER FABULARNYCH
?SCREEN THE STORY! YOUNG
CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ - WERNISAŻ

21 :00

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

Centrum Amarant, wstęp wolny
WS

K

22 :00 LIVE ACT + DJ SET: ZORZA STRASSE
[FINI EST] i VJ QUANTUM
Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny

WS

03 :00 AFTER PARTY
WOSK, wstęp wolny

SOBOTA / SATURDAY 28.03
PP

12 :00

SWF DLA DZIECI: KUKI GOES
POZNAŃ I
Cafe La Ruina, cena 7 zł

K

12 :30
13 :00

DANCES WITH CAMERA
OVERTIME I

PP

17:00

DANCES WITH CAMERA
OVERTIME II

Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł

Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł
PP

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
20 :00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ
15 :00

BEST OF SEVEN I
Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

K

17:00

OSCAR® NOMINATED SHORT
FILMS 2015 - powtórka
Nowe Kino Pałacowe, cena 14 zł

WS

19 :00

GALA ZAMKNIĘCIA SWF 2015
Teatr Polski - Malarnia, zaproszenia

K

Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny
K

18 :00

SWF DLA DZIECI: KUKI GOES
POZNAŃ I - powtórka
Cafe La Ruina, cena 7 zł

WS

16 :00

POZNAŃ OPEN IV - powtórka
Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

PP

PP

20 :00 SWF AWARDS: DANCES WITH
CAMERA, URBAN VIEW
Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł

K

17:00

Charlie&Monroe Kino Malta, cena 7 zł

KF

23 :00 LIVE ACT + DJ SET: BUSZKERS
+TEIELTE [JuNouMi] i VJ SAMSARA

Stary Browar - parking –3, wejściówka

Klub Festiwalowy - Ptapty, wstęp wolny
WS

03 :00 AFTER PARTY

K

PP

12 :00

SWF DLA DZIECI: KUKI GOES
POZNAŃ II

PP

pokazy pozakonkursowe / other screenings

WS

wydarzenia specjalne / special events

W

warsztaty / workshops

KF

klub festiwalowy / festival's club

WB

wydarzenia branżowe / industry events

Cafe La Ruina, cena 7 zł
PP

13 :00

14 :00

FEST: NEW DIRECTORS / NEW
FILMS FESTIVAL PRESENTS
Cicha Kuna, wstęp wolny

WS

15 :00- ?SCREEN THE STORY! YOUNG
17:00 CINEMATIC VIDEO-ART FROM
POZNAŃ

Katedra Intermediów UAP, wstęp wolny

PP

16 :00

Stary Browar, ul. Półwiejska 42
- Studio Słodownia +3, Parking Pasaż - 3

4

Kino Rialto
ul. Dąbrowskiego 38

5

Meskalina
Stary Rynek 6

6

Kino Muza
ul. Święty Marcin 30

7

School of Form
ul. Głogowska 18

8

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3

BEST OF SEVEN OVERTIME
Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

Charlie&Monroe Kino Malta
ul. Rybaki 6a

10

Cafe La Ruina
ul. Śródka 3

11

Malarnia – Teatr Polski
ul. 27 Grudnia 8/10
Ptapty – KLUB FESTIWALOWY/FESTIVAL'S CLUB
ul. 27 Grudnia 8/10

Cicha Kuna
ul. Święty Marcin 30

12

WOSK
ul. Garncarska 4

13

Pawilon Nowa Gazownia
ul. Ewangelicka 1

14

Katedra Intermediów Uniwersytetu Artystycznego Poznań
Pl. Wielkopolski 9

15

Centrum Amarant
ul. Słowackiego 19/21

10
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14
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11
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4
1

15

12
8

9
3

SWF DLA DZIECI: KUKI GOES
POZNAŃ II - powtórka
Cafe La Ruina, cena 7 zł

PP

3

9

pokazy konkursowe / competition screenings

WOSK, wstęp wolny

NIEDZIELA / SUNDAY 29.03

Klub Dragon
ul. Zamkowa 3

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł

URBAN VIEW - powtórka

20 :00 PARK_IN’ CINEMA

2

8 9

BEST OF SEVEN II

WS

Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82
- Sala Wielka, Nowe Kino Pałacowe, Sala Nowa,
Tuba - BIURO FESTIWALOWE/FESTIVAL'S OFFICE

20 :00 SWF AWARDS: GRAND PRIX TOUR,
POZNAN OPEN i BEST OF SEVEN

Nowe Kino Pałacowe, cena 7 zł
K

1

Godziny otwarcia Biura Festiwalowego:
10:00 – 20:00

7

Godziny otwarcia Klubu Festiwalowego:
wtorek - czwartek 16:00 – 02:00
piątek - sobota 16:00 – 03:00
Informacja o dostępności biletów na wydarzenia:
www.shortwaves.pl
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Jeszcze większy i bardziej
zaskakujący Short Waves Festival i
jego Grand Prix Tour od 6 marca w
niemal stu miastach, w trzydziestu
dwóch krajach, na sześciu
kontynentach. Na mecie tej podróży
już czeka Poznań, gdzie 22 marca
eksploduje tygodniowe święto filmu i
sztuki audiowizualnej.
KRÓTKO I TREŚCIWIE. Do
trzydziestu minut, z wyjątkami, ale
nigdy dłużej niż to konieczne. Filmy
prezentowane na Short Waves
Festival to dzieła zdyscyplinowane
i autentyczne; bez wypełniaczy
i kompromisów. Starannie
wyselekcjonowane spośród polskich
i światowych produkcji.
GLOBALNIE. Tradycyjnie festiwal
rozpoczyna światowa trasa
konkursowa polskich filmów
krótkometrażowych: Grand Prix

10

SEVENTH WAVE OF SHORT
CINEMA

Tour (6 - 22.03.2015). Tym
razem obejmuje ona rekordową
liczbę niemal stu miast na sześciu
kontynentach. O nagrodzie dla
najlepszego spośród siedmiu
konkursowych filmów zadecydują
widzowie od Bułgarii po Meksyk.

in clubs, coffee houses and big
movie theatre halls.

RÓŻNORODNIE. Tegoroczna
edycja SWF przynosi nowości
programowe. Premierowe
konkursy: Urban View, czyli
międzynarodowy konkurs
filmów o architekturze, designie
i urbanistyce oraz Best of 7,
czyli ekskluzywna selekcja
siedmiu światowych tytułów
wybranych przez programmerów
z najważniejszych festiwali
w Europie. Ponadto relacje z
kijowskiego Majdanu i filmowe
akcje w niestosownych miejscach.

This year’s edition of SWF brings
some novelties as far as the
programme is concerned. Premiere
competitions: Urban View which
is an international contest of
films devoted to architecture,
design and city planning and
Best of 7 which is an exclusive
selection of seven world titles
chosen by programmers of the
most prominent festivals in
Europe. Moreover, coverage from
Maidan in Kiev and film actions in
inappropriate places.

IE
Y WN
S
N
E
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INTENSIVELY. Eight days in
Poznań (22 – 29. 03) full of offers
for young viewers, the youth,
adults (sometimes only for adults)
and senior citizens. To each, his...
new. Moreover, the festival’s
programme includes a lot of
fresh music and art living outside
conventional areas. Short Waves
Festival 2015 does not provide any
time for boredom.

10 11

Bigger and more surprising. Short
Waves Festival and its Grand Prix
Tour will be in almost 100 cities
on six continents from 6 March.
Poznań is waiting on the finishing
line and on 22 March a one-week
long celebration of film and video art
will erupt.
BRIEFLY AND CONCISELY.
Up to thirty minutes, with some
exceptions but never longer than
it is necessary. Films presented on
Short Waves Festival are disciplined
and authentic. No fillers and
compromise. Carefully selected from
Polish and world productions.

GLOBALLY. As usual, the festival is
commenced by a world tour of Polish
short films: Grand Prix Tour (6 – 22.
03.2015). This time it involves a
record number of almost 100 cities
on six continents. The award for
the best film selected out of seven
competing productions will be
granted by viewers from Bulgaria to
Mexico who will make their decision

Osiem dni w Poznaniu
(22 - 29.03) wypełnionych
propozycjami dla najmłodszych
widzów, młodzieży, dorosłych
(w tym tylko dla dorosłych) i
seniorów. Dla każdego coś...
nowego. Poza tym w programie
festiwalu sporo świeżej
muzyki i sztuki żyjącej poza
konwencjonalnymi przestrzeniami.
Short Waves Festival 2015 nie
przewiduje czasu na nudę.
BRANŻOWO. I edukacyjnie. Jeden
z nowych filarów SWF tworzy
cykl paneli dyskusyjnych pod
nazwą Industry Days. W trakcie
czterech spotkań zawodowi
filmowcy i decydenci podzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniem
w zakresie profesjonalnego
kształcenia, produkcji czy
regionalnych perspektyw rozwoju.
Industry Days to wydarzenie
otwarte dla publiczności.

SELY
DIVER

INDUSTRIALLY. And
educationally. One of the
new pillars of SWF is a set of
discussion panels called Industry
Days. There will be four meetings
during which professional
filmmakers and decision makers
will share their knowledge
and experience in the area of
professional training, production
or regional development
prospects. Industry Days is an
event open for the audience.

11

PARTNERZY/PARTNERS:

ORGANIZATOR/ORGANISER:

12 13

Projekt dofinansowany ze środków: Miasto Poznań, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej / Project financed by The City of Poznan,
The Ministry of Culture and National Heritage, Polish Film Institute.

PATRONI MEDIALNI/MEDIA PATRONAGE:
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FROLIC GOA
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POKAZY
KONKURSOWE

01.

NAJWYŻSZY

Katarzyna Gondek
Dokument, 20’, 2013
Katarzyna Gondek weszła z kamerą
między majestat a szlifierkę. Nabożnie
przyglądała się historii największego
papieża na świecie: 14-metrowego Jana
Pawła II z kompozytu. W efekcie z
niedowierzaniem oglądamy dokument
o wierze, która buduje.

GET

!
AVES
W
E
H
ON T

Mówiąc krótko, polskie filmy
krótkometrażowe znowu są na fali!
Tym razem rekordowo wielkiej
- ponad 100 pokazów SHORT
WAVES FESTIVAL GRAND PRIX
TOUR odbyło się w 94 miastach,
w 32 krajach na 6 kontynentach.
W tym wyjątkowym konkursie
o nagrodę polskiej i światowej
publiczności walczyło 7 tytułów,
wyselekcjonowanych spośród 250
zgłoszeń. Wśród nich znalazły się
dokumenty, animacje, teledyski
i film fabularny. Filmowa podróż
rozpoczęła się 6 marca pokazem
we Lwowie, a zakończy specjalnym
pokazem dla poznańskiej
publiczności 22 marca w Centrum
Kultury Zamek. Jak zwykle
gwarantujemy solidną dawkę emocji
i spory kłopot z wyborem! Laureata
nagrody głównej poznamy 29 marca
w Poznaniu, podczas gali zamknięcia
SHORT WAVES FESTIVAL 2015.

16

16 17

Speaking shortly, Polish short films
are on the roll again! The wave beats
the record this time - more than
100 screenings of SHORT WAVES
FESTIVAL GRAND PRIX TOUR took
place in 94 cities, in 32 countries
on 6 continents. In this exceptional
competition 7 movie titles, selected
from 250 submissions, have
been competing for the award of
Polish and global audience. In the
selection there were documentaries,
animations, music videos and a live
action. That film journey started
on the 6th of March in Lviv and
is going to finish with a special
screening dedicated to the Poznań
audience on the 22nd of March in
Culture Centre Zamek. As always we
guarantee a solid doze of emotions
and difficulties in making a choice!
The laureate of the main award will
be announced on the 29th of March
during the closing gala SHORT
WAVES FESTIVAL 2015.

02.

FISZ EMADE
TWORZYWO - PYŁ

Marek Skrzecz
Teledysk, 4’41”, 2014
O świętach polskich traktuje już
wiele dzieł filmowych i literackich.
Marek Skrzecz uzupełnia ten
zbiór o teledysk na temat święta
przypadającego 52 razy w
roku: soboty. „Pył” to historia
brawurowego traktorzysty,
który potrafi zatańczyć nawet
transformację polskiej wsi.

03.

NIEBIESKI POKÓJ

Animacja, 14’26”, 2014
Tomasz Siwiński
Tomasz Siwiński namalował ból. Na
niebiesko, rzekomo kojącym kolorem.
Wraz z głównym bohaterem lądujemy
zamknięci w pokoju, z którego jest
tylko widok, nie ma zaś wyjścia. Nie
próbujcie więc wybić ekranu.

01.

THE SUPREME

Katarzyna Gondek
Documentary, 20’, 2013
Katarzyna Gondek brought her video
camera between the majesty and the
grinder. She took a pious look on the
biggest pope in the world:
a 14-metre-high statue of John Paul
II made of composite. As a result,
we are watching with disbelief
a documentary about a belief that
constructs.

02.

FISZ EMADE
TWORZYWO - DUST

Marek Skrzecz
Video clip, 4’41”, 2014
There have been many literary works
and films about Polish holidays.
Marek Skrzecz complements this
collection with a video clip about a
holiday that happens 52 times in a
year: Saturday. Dust is a story of a
brilliant tractor driver who is able to
dance the transformation of Polish
countryside.

03.

BLUE ROOM

Tomasz Siwiński
Animation, 14’26”, 2014
Tomasz Siwiński painted pain.
He painted it with blue which is
considered a soothing colour.
Together with the main protagonist
we end up in a closed room where
there is only a view but no way out.
Don’t try to break the screen.
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FRAGMENTY

Aga Woszczyńska
Fabuła, 25’, 2014
Świat przedstawiony we „Fragmentach”
rozpada się powoli. Para bohaterów
zaklina rzeczywistość w designerskim
lochu na kredyt, tam jednak nie
mieszczą się już nawet emocje. Jeśli
więc w trakcie filmu poczujemy chłód,
to bynajmniej nie dlatego, że na sali
wysiadła klimatyzacja.

04 .

Aga Woszczyńska
Live action, 25’, 2014

THAT WOULD BE
BEAUTIFUL

Anna Morawiec
Documentary, 17’, 2014
Mrs Aleksandra keeps both feet on the
ground. That is why she has decided to
live on Mars. She made her decision
after she had found out what kind of
future the Social Insurance Institution
(ZUS) prepared for her. Anna Morawiec
provides a profound research on the
relationship between Polish pension
system and the universe.

18

THE DUMPLINGS TECHNICOLOR YAWN

Arek Nowakowski
Video clip, 2’22”, 2014
You have certainly experienced
a lot. You have seen it all, been
to many places and spoken with
various people. Right? Now you
will experience, see and hear even
more. This juicy video clip lacks only
boredom.

06 .

18 19

The world presented in Fragments
falls slowly apart. A pair of
protagonists renounces reality in a
designer dungeon taken on credit
but there is no place left even for
emotions. If you feel cold during
this film, it is not because the air
conditioning got broken.

05 .
05 .

FRAGMENTS

06 .

THE DUMPLINGS TECHNICOLOR YAWN

07.

Arek Nowakowski
Teledysk, 2’22”, 2014
Na pewno dużo już przeżyłeś, sporo
widziałeś, byłeś w wielu miejscach
i rozmawiałeś z różnymi ludźmi. Prawda?
No to teraz przeżyjesz, zobaczysz
i usłyszysz jeszcze więcej. W tym
soczystym teledysku brakuje tylko
nudy.

BATHS

Tomek Ducki
Animation, 4’20”, 2013
Here there are two old women who
are getting into the water once again
to swim their usual distance. This
time will be different, the other way
around. In this unusual animation
by Tomek Ducki the double bottom
exists for real..

TO BYŁOBY COŚ
PIĘKNEGO

Anna Morawiec
Dokument, 17’, 2014
Pani Aleksandra twardo stąpa po ziemi.
Dlatego postanowiła zamieszkać na
Marsie. Decyzję podjęła chwilę po tym,
kiedy dowiedziała się, jaką przyszłość
szykuje dla niej ZUS.
W tym inspirującym dokumencie Anna
Morawiec przenikliwie bada relacje
polskiego systemu emerytalnego
i kosmosu.

07.

ŁAŹNIA

Tomek Ducki
Animacja, 4’20”, 2013
Oto dwie stare kobiety po raz
kolejny wchodzą do wody, żeby
przepłynąć zwyczajową odległość
Tym razem jednak będzie inaczej,
na odwrót. W niezwykłej animacji
Tomka Duckiego drugie dno istnieje
naprawdę.
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SURVEY ABOUT MEN

Mateusz Głowacki
Documentary, 30’53”, 2014
A survey about men or a
documentary about women. Another
futile attempt to understand the fair
sex and an engaging film at the same
time.

20 21

ES T
HIGH IC
T
ARTIS ARDS
D
STAN
W konkursie Poznań Open do walki o
nagrody - warte 40 tys. zł. - staje 25
polskich filmów krótkometrażowych.
Ta wąska selekcja gwarantuje
wysoki poziom artystyczny
i emocje do ostatniej chwili. Wśród
nominowanych tytułów zobaczymy
filmy fabularne, dokumenty,
animacje i eksperymenty, które
tworzą zestaw zróżnicowany
formalnie, ale niezwykle wyrównany
jakościowo. Trudne decyzje o
wyborze najlepszych z najlepszych
podejmie międzynarodowe jury oraz
festiwalowa publiczność.

01.

SONDA O MĘŻCZYZNACH

Mateusz Głowacki
Dokument, 30’53”, 2014
Sonda o mężczyznach, czyli dokument
o kobietach. Kolejna daremna próba
zrozumienia płci pięknej, ale przy okazji
wciągający film.
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02.

In Poznan Open competition 25
Polish short films are competing
for awards worth 40 thousand
zlotys in total. This narrow selection
guarantees high artistic standard
and emotions to the last moment.
In nominated titles we will see live
actions, documentaries, animations
and experimental films that create a
set which is diverse in terms of form
but extremely coherent in quality.
Tough decisions about the choice
of the best of the best will be made
by the international jury and the
festival’s audience.

02.

LENA I JA

Kalina Alabrudzińska
Fabuła, 18’47”, 2014
Lena ma męża, dziecko, depresję
i odrosty. To stanowczo za dużo, jak
na jedną młodą kobietę. Tyle,
że inni wcale nie mają lepiej i właśnie znaleźli się w tym samym
mieszkaniu.

LENA AND ME

Kalina Alabrudzińska
Fiction film, 18’47”, 2014
Lena has a husband, a child,
depression and roots. It’s definitely
too much for one young woman.
However, others are not doing much
better – and they have just found
themselves in the same flat.

03.

SURFACE

Polina Stoyanowa, Hygin Delimat
Eksperyment, 7’51”, 2014
Bułgarsko-polski duet bada
zewnętrzne warstwy miasta. Przez
kontakt z powierzchnią artyści
próbują dotrzeć do tożsamości
mieszkańców.

03.

SURFACE

Polina Stoyanowa, Hygin Delimat
Experiment, 7’51”, 2014
A Bulgarian-Polish duo is exploring
external layers of the city. By means
of contacting the surface the artists
are trying to get to the citizens’
identity.
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06 .
04 .

04 .

PRESENCE

OBECNOŚĆ

Marcin Ptaszyński
Fiction film, 9’21”, 2014

Marcin Ptaszyński
Fabuła, 9’21”, 2014

Emotional science-fiction escaping
genre-related clichés. A modest, for
the conditions in space, story about
a dead end situation in space with
no limit.

Emocjonalne science-fiction
wymykające się gatunkowym kliszom.
Skromna, jak na warunki kosmosu,
opowieść o sytuacji bez wyjścia
w przestrzeni bez kresu.
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05 .

06 .

SHIT EATERS

Agata Wojcierowska
Fiction film, 17’22”, 2014

GÓWNOJADY

When feelings are hardly
smouldering, imagination creates
monsters. A teenage protagonist
comes closer to the projection of
her mind and grows apart from her
parents. The distance is getting
dangerously greater.

Agata Wojcierowska
Fabuła, 17’22”, 2014
Kiedy uczucia ledwie się tlą, wyobraźnia
rodzi stwory. Nastoletnia bohaterka
zbliża się do projekcji swojego umysłu,
oddalając się tym samym od rodziców.
Dystans niebezpiecznie się zwiększa.

22 23

HOME

Agnieszka Borowa
Animation, 14’22”, 2014

05 .

The heroine of this austere animation
comes back to a house built from
memories. In order to move one step
further, she needs to get over her past.

DOM

Agnieszka Borowa
Animacja, 14’22”, 2014
Bohaterka tej surowej animacji
wraca do domu zbudowanego ze
wspomnień. Żeby pójść krok dalej,
musi przemierzyć swoją przeszłość.
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07.

PODKOP DO NIEBA

Maciej Lorenc
Animacja, 6’47”, 2014
Co musi zrobić kret, żeby dostać się
do nieba? To proste.

07.

DOGGING TO HEAVEN

Maciej Lorenc
Animation, 6’47”, 2014
What does a mole need to do to get
to heaven? It’s simple.
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ALBERT

Daniel Wawrzyniak
Fabuła, 23’44”, 2014
Mroczna historia z jasnym
przekazem. Opowieść o stłamszonej
w industrialnym świecie jednostce.
Tytułowy bohater ostatkiem sił
wskrzesza w sobie bunt.

01.

ALBERT

Daniel Wawrzyniak
Fiction film, 23’44”, 2014

02.

A thin example of thick metaphysical
prose in a short film. Maciek, a
boy on the verge of adulthood, is
seeking support in an old tree rather
than in his father’s arms. Since he
is not able to live up to the man’s
expectations, he throws himself into
mystical power of the countryside.

24 25

Arizona to stan umysłu. Arizona
to prawdziwy cyrk. Pod wielkim
namiotem ożywają naturalne
i szczere emocje, które rejestruje
precyzyjnie ustawiona kamera.

A dark story with a clear message. A
tale about an entity smothered in an
industrial world. The title hero uses
his last ounce of strength to provoke
himself to a rebellion.

KNIFE IN
THE WIFE

Vita Maria Drygas
Documentary, 10’50”, 2014
Arizona is a state of mind. Arizona is
a genuine circus. Under a huge tent,
natural and candid emotions come to
life. They are registered by a precisely
set video camera.
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Piotr Złotorowicz
Fiction film, 30’18”, 2014

NÓŻ W WOZIE

Vita Maria Drygas
Dokument, 10’50”, 2014

02.

MOTHER EARTH

03.

MATKA ZIEMIA

Piotr Złotorowicz
Fabuła, 30’18”, 2014

Rzadki przykład gęstej, metafizycznej
prozy w krótkim filmie. Maciek, chłopiec
u progu dorosłości, zamiast
w ramionach ojca, szuka oparcia
w starym drzewie. Nie będąc w stanie
spełnić oczekiwań mężczyzny, oddaje
się mistycznej sile wsi.

04 .

HIPOPOTAMY

04 .

HIPPOS

Piotr Dumała
Animacja, 12’30”, 2014

Piotr Dumała
Animation, 12’30”, 2014

Nagie kobiety wraz z dziećmi
kąpią się w rzece. Obserwujący je
mężczyźni w końcu decydują się
pójść krok dalej.

Naked women and their children are
bathing in a river. The men who are
watching them finally decide to go
one step further.
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AWAKENED

01.

Karolina Malinowska
Fabuła, 4’26”, 2014
Ten ascetyczny film mierzy się
z ideą, w myśl której śmierć to
tylko przejście z jednego pokoju do
innego. Dziewczynka, która właśnie
straciła ojca, znalazła własny
sposób na przeżycie śmierci. Ale czy
właściwy? Czy istnieje właściwy?

05 .

Karolina Malinowska
Fiction film , 4’26”, 2014

MOLEHILL

Joanna Zastróżna
Fabuła, 20’33”, 2014
Dziady na plaży. Najdłuższy dzień
lata. Dwóch poturbowanych
osobników, Biała Niedźwiedzica,
Kret i Koń. W takiej konstelacji coś
musi się wydarzyć. Albo nic.

26

Mateusz Sadowski
Eksperyment, 3’14”, 2014
Wątpliwe, czy opis tej pracy można
zmieścić w kategorycznym, zamkniętym
zdaniu. Wiele bowiem wskazuje na to,
że obserwujemy zapis wątpliwości jako
postawy wobec sztuki i figury twórcy
(autora).

26 27

This ascetic film tackles the idea,
according to which death means
merely coming from one room to
another. A little girl who has just
lost her father has found her own
way to experience death. But is it a
right way? Is there a right way?

06 .
06 .

AWAKENED

IT TAKES TIME

MOLEHILL

Joanna Zastróżna
Fiction film, 20’33”, 2014

02.

The Forefather’s Eve on a beach.
The longest day of summer. Two
mauled fellows, The White Bear,
the Mole and the Horse. In such
a constellation something has to
happen. Or nothing.

Vahram Mkhitaryan
Fabuła, 29’59”, 2014

ERE
“IS TH T WAY? ”
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MLECZNY BRAT

01.

IT TAKES TIME

Mateusz Sadowski
Experiment, 3’14”, 2014
It is doubtful if a description of this
work may be put in one categorical,
closed sentence. It is highly probable
that we’re observing a record of
doubts as an attitude towards art
and the creator (author).

02.

MILKY BROTHER

Vahram Mkhitaryan
Fiction film, 29’59”, 2014
Seto, a ten-year-old boy from an
Armenian village, dreams about having siblings. His family is struck by
a tragedy and his brother is literally
replaced by a small lamb.

Seto, dziesięcioletni chłopiec
z armeńskiej wioski, marzy o
rodzeństwie. Jego rodzinę dotyka
jednak tragedia, a miejsce
brata - dosłownie - zajmuje mały
baranek.
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05 .
03.

ŁAKOMSTWA
ENDEMITA

Andrzej Cichocki
Fabuła, 14’05”, 2014

Natalia Dziedzic
Animacja, 11’08”

Nawet wilki przeczuwają nadciągające
niebezpieczeństwo. W końcu padają
strzały. Zaczęło się polowanie na ludzi.

Na nadmorskiej plaży plączą się
losy łysiejącego marynarza, młodej
dziewczyny oraz dwóch niepozornych
stworzeń - pszczoły i kraba. Ich
historie splatają się w opowieść
o zwierzęcych pragnieniach obecnych
w ludzkiej naturze.

03.

28 29

ENDEMIC’S
GREED

Natalia Dziedzic
Animation, 11’08”
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04 .

FROM GRUNWALD
VILLAGE

Artur Wierzbicki
Dokumentary, 21’00”, 2014
A small village with a big story.
A place that sinks into apathy on
a daily basis changes into a huge
parking once a year and the villagers
earn their lifelong wages. Media and
politicians appear. And disappear.

28

LAS CIENI

A seaside beach is a place where
the lives of a balding sailor, a
young girl and two inconspicuous
creatures, namely, a bee and a
crab, get interwoven. Their stories
get combined into a tale of animal
desires present in human nature.

04 .

ZE WSI
GRUNWALD

Artur Wierzbicki
Dokument, 21’00”, 2014
Mała wieś z wielką historią.
Na co dzień przesiąknięta marazem,
raz w roku zamienia się w ogromny
parking, a mieszkańcy zarabiają
życiowe dniówki. Pojawiają się media
i politycy. Po czym znikają.

06 .

05 .

THE SHADOW
PROJECT

Andrzej Cichocki
Fiction film, 14’05”, 2014
Even wolves can feel impeding
danger. Finally shots are fired. The
human hunt has started.

NIEWIDZIALNE

Zofia Pręgowska
Dokument, 22’03”, 2014

Pani Krystyna ma dziewięćdziesiąt
lat i potężny dorobek poetycki
zapisany w zeszytach. Wciąż
notuje swoją wizję świata, choć
prawie wcale go nie widzi. Właśnie
szykuje się do wyjazdu na konkurs
recytatorski.

06 .

INVISIBLE

Zofia Pręgowska
Dokumentary, 22’03”, 2014
Mrs. Krystyna is ninety years old and
has enormous poetic output in her
notebooks. She is still taking notes
of her visions of the world, although
she can barely see it. She is currently
preparing to go on a poetry recitation
contest.
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Vahram Mkhitaryan
Dokumentary, 30’11”, 2014

PIEŚŃ PASTERZA

Chaczik, a blind shepherd, has
started a family and each day
grazes his goats on steep mountain
hills despite certain adversaries.
He leads a simple life until it turns
out he needs to consider moving to
the city.

Vahram Mkhitaryan
Dokument, 30’11”, 2014

GOOD MORNING

It is possible that the punishment for
the sin of suicide will be life itself.
Although somewhere else. In this
grotesque and surreal film we will
learn about a place that is unknown
to any belief.

JUTRO KIEDY ŚPISZ

Marta Prus
Fabuła, 16’11”, 2014

Ojciec i córka próbują wypełnić
przestrzeń pomiędzy sobą uczuciami.
Jakimikolwiek, byle prawdziwymi.
To żmudna praca, która w dodatku nie
gwarantuje żadnych korzyści.

04 .

03.

TOMOROW WHEN
YOU SLEEP

Marta Prus
Fiction film, 16’11”, 2014
A father and a daughter are trying
to fill the space between them with
feelings. Any kind of feelings as long
as they are real. It is hard work that
does not guarantee any benefits.

UNWANTED DESIRES

Ola Szmida
Animation, 4’00”, 2014

Milena Dutkowska
Fiction film, 9’21”, 2014

30
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Chaczik, niewidomy pasterz, mimo
przeciwności losu założył rodzinę
i każdego dnia wypasa swoje stado
kóz na stromych górskich stokach.
Wiedzie spokojne życie do czasu,
kiedy okazuje się, że musi rozważyć
przeprowadzkę do miasta.

02.

THE SHEPHERD’S
SONG

02.

DZIEŃ DOBRY

Milena Dutkowska
Fabuła, 9’21”, 2014
Możliwe, że za grzech samobójstwa
grozi nic innego, jak to samo
życie. Tyle, że gdzie indziej. W tym
groteskowym i surrealistycznym
filmie poznajemy nieznane dotąd
żadnym wierzeniom miejsce.

A very cheeky animation about
people.

04 .

UNWANTED DESIRES

Ola Szmida
Animacja, 4’00”, 2014
Wyjątkowo bezczelna animacja
o ludziach.
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05 .

KONSTELACJE

05 .

CONSTELLATIONS

Aniela Astrid Gabryel
Fabuła, 29’28”, 2014

Aniela Astrid Gabryel
Fiction film, 29’28”, 2014

Film nasycony obrazami z pogranicza
absurdu i najczystszymi emocjami.
Ustawienia hellingerowskie to
nie tylko silne przeżycia dla
uczestniczących, ale, jak się okazuje,
także intensywne doznania dla
widzów.

A film full of images on the verge
of absurd and the purest emotions.
Hellinger’s Constellations are strong
experiences for the participants and,
as it turns out, intense emotions for
the viewers.

Mikhail Zheleznikov urodził się w Leningradzie w 1972
roku. Tworzył filmy dla ARTE and YLE, Corona Films oraz
Studia Filmów Dokumentalnych w Sankt Petersburgu.
Od 2011 roku organizuje eksperymentalny konkurs filmów
krótkometrażowych In Silico, będący częścią festiwalu
Message To Man. W 2012 roku był współorganizatorem
Kinodot, festiwalu filmów krótkometrażowych
zorganizowanego w sieci.

MIKHAIL ZHELEZNIKOV

Mikhail Zheleznikov was born in Leningrad in 1972. Made
films for ARTE and YLE, Corona Films, and Saint-Petersburg
Documentary Film Studio. Since 2011 he curates the new
experimental short films competition program In Silico, at
Message To Man film festival. In 2012 he co-organized online
short film festival Kinodot.

Pochodzi z Tarnowskich Gór na Śląsku. Przygotowuje pracę
doktorską na temat zjawiska remiksu w kulturze popularnej.
Tłumaczy filmy, czasem pisze o nich i nieustannie o nich
dyskutuje – również z dzieciakami w ramach programów
edukacji filmowej. Współprowadzi Weekendowy Magazyn
Filmowy w TVP. Lubi komiksy, plastikową biżuterię
i... Nicolasa Cage’a,

32 33

KAJA KLIMEK

Comes from Tarnowskie Góry located in Silesia. Her doctoral
dissertation is about the phenomenon of remix in popular
culture. She translates films, sometimes writes about them
and constantly talks about them – also with kids during
programmes of film education. She co-hosts Weekend Film
Magazine in Polish Television (TVP). She likes comic books,
plastic jewellery and... Nicolas Cage.

06 .

GDZIE JA

Arjun Talawar
Dokument, 15’35”, 2014
Przez południowe Indie powoli
wędrują ludowi filozofowie, bardzo
uważni asceci. Oto mamy rzadką
okazję, by przez chwilę towarzyszyć
jednemu z nich.
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06 .

WHERE I CAN’T
BE FOUND

Arjun Talawar
Documentary, 15’35”, 2014
Folk philosophers, highly observant
ascetics, wander through southern
India. We have a chance to
accompany one of them.

Po uzyskaniu stopnia licencjata w dziedzinie filmu oraz
produkcji medialnej i video Fernando ukończył również
dziennikarstwo. Od tego czasu pracuje jako niezależny
dziennikarz oraz krytyk filmowy w Portugalii, Brazylii i
Wielkiej Brytanii. Od 2009 roku współpracuje z festiwalem
FEST – New Directors/New Films, zajmując obecnie
stanowisko producenta i głównego programera. Od trzech
lat stoi na czele działu dyskusji w Nisi Masa – Europejskiej
Sieci Młodego Kina. Jest również redaktorem naczelnym
Nisimazine, magazynu filmowego poświęconego relacjom
z festiwali filmowych.
After completing a BA degree in Film with Media and Video
Production Fernando finished a post-graduation in General
Journalism. Since then he has been working as a freelance
journalist and film critic in different publications in Portugal,
Brazil and the UK. Since 2009 he has been involved with
FEST - New Directors|New Films Festival, currently
occupying the position of Producer and Head Programmer.
For the last 3 years he has also been the Head of the Debate
Department of Nisi Masa - The European Network of Young
Cinema, being also Editor in Chief of Nisimazine, a film
publication dedicated to special Film Festival coverage.

FERNANDO VASQUEZ
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HOMING

Xabier Iriondo
Hiszpania, 2014, 30’
Dziewczyna dorastająca w stadzie
wilków powraca do miasta. Po
drodze spotyka postaci, które
kształtują jej zachowanie. HOMING
przedstawia podróż z dzikiego świata
do życia w społeczeństwie.
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Screendance, videodance, dance
film, cinedance... taniec tworzony
dla kamery. To hybrydyczna forma,
która obejmuje dziś coraz szersze
spektrum możliwości, splatając
różne gatunki filmu, sztuk wizualnych
i mediów. Jej podstawowym językiem
ekspresji pozostaje jednak ruch i
taniec.
„Screendance jest prowokacją.
Zachęca do podróży w nieznane, do
odkrywania możliwości. Zarówno dla
twórcy i dla widza przyjemność tkwi
w przygodzie odkrywania, czym może
stać się połączenie tańca i filmu”*

34

01.

HOMING

Xabier Iriondo
Spain, 2014, 30’
A girl who was brought up by a
pack of wolves returns to the city.
Along her way she comes across
different characters who transform
her behaviour. HOMING represents
a journey from the wild world to a
life in society.
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Screendance, videodance, dance film,
cinedance... dances with camera. This
hybrid form includes today a wider
and wider spectrum of opportunities,
joining together varied genres of
cinema, visual and media arts.
Movement and dance always remain
its basic language of expression.
“Screendance is a provocation. It
encourages exploration into the
unknown and in turn the discovery of
possibility. For both the maker and
audience, the fun is the adventure of
discovering what the coming together
of dance and screen could be.”*
-----------

* Reel Dance International Dance on
Screen Festival, Australia

02.

LET’S SAY

Fuk Pak Jim
Wielka Brytania, 2014, 8’
LET’S SAY koncentruje się na
współczesnych problemach
komunikacyjnych między ludźmi.
Trzy sceny, trzy choreografie, jedno
przesłanie: Stop Phubbing!
(*Phubbing to nowe określenie
nadane znanej nam dobrze
czynności: ignorowaniu osób,
z którymi akurat przebywamy,
poprzez korzystanie w ich obecności
z telefonu lub tabletu).

02.

LET’S SAY

Fuk Pak Jim
United Kingdom, 2014, 8’
LET’S SAY focuses on modern
communication issues between
people. Three scenes, three dances,
one message: Stop Phubbing!
(*Phubbing: the act of snubbing
someone in a social setting by
looking at your phone instead of
paying attention.)
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03.

Frederic Hontschoote
Francja, 2014, 4’45’’

L’ÉPHÉMÈRE

Marta Wódz, Katarzyna Sitarz,
Raphaël Rautureau
Polska, 2014, 1’50’’

03.

Film o ulotnym wrażeniu, które
pojawia się nagle, nie wiadomo skąd
i mimo chwilowej intensywności,
znika równie szybko jak się pojawiło.
Zanim tancerz zdąży się zorientować
co się wokół niego dzieje, jest już
po wszystkim - jakby został porwany
przez falę albo nagły podmuch
wiatru.

Marta Wódz, Katarzyna Sitarz,
Raphaël Rautureau
Poland, 2014, 1’50’’

Taniec: Kurusz Wojeński
Choreografia: Robert Bondara

04 .
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05 .

THE TIME OF
A TANGO

36 37

Film about a faint impression, which
comes out of nowhere and, despite
of temporary intensity, disappears
very quickly. Before the dancer
could realise what is happening
around him, it is already over - as if
he was driven by a wave or a sudden
blow of the wind.

WAY OUT

Co się dzieje, gdy zastygamy w
bezruchu i kwestionujemy nasze
działanie? Poprzez ukazanie
bezcielesnego wymiaru myśli, film
dąży do odsłonięcia wewnętrznego
stanu tancerza i relacji między
strumieniem świadomości
i przepływem ruchu. Przezwyciężając
paraliż wątpliwości, możemy wejść
w stan przepływu, gdy jesteśmy
tak zaangażowani w działania,
że następują one naturalnie, bez
przeszkód, bezrefleksyjnie.

Starszy mężczyzna siedzi samotny
na milondze pełnej młodych par. Jest
znudzony, dopóki nie pojawia się
kobieta w jego wieku...

L’ÉPHÉMÈRE

Dance: Kurusz Wojeński
Choreography: Robert Bondara

Jacopo Landi, Vanessa Michielon
Włochy, 2014, 6’40’’

THE TIME OF
A TANGO

04 .

WAY OUT

Jacopo Landi, Vanessa Michielon
Italy, 2014, 6’40’’
What happens when we suspend
all our actions to question them?
By making visible the immaterial
layer of thoughts, the video aims
at revealing the inner dimension
of the dancer and at investigating
the relationship between stream
of consciousness and flow of
movement. Overcoming the
paralysis of doubt, we can enter
the state of flow, where there is no
need for interruptions to reflect,
because we are so involved in our
actions that they follow each other
in a natural way.

Frederic Hontschoote
France, 2014, 4’45’’

An old man sits lonely in a tango
ball filled with young dancers. He
is bored, until a woman of his age
arrives.

06 .

06 .

BEATING

Kari Sulc
Czechy, 2014, 6’’
Praca kamery i montaż wydobywają
nie tylko piękno intencjonalnego
ruchu, lecz także nadspodziewanie
archaiczny, rytualny wymiar
zwyczajnej sesji treningowej.

BEATING

Kari Sulc
Czech Republic, 2014, 6’
In this observational dance film,
the camera work and editing draw
to the surface not only the beauty
of intentional movement but also
the unexpectedly archaic, ritual
dimension of an ordinary training
session.
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09.

LIVING INSIDE
BODIES

09.

Petra Bučková
Czech Republic, 2013, 8’30’’

L’ÉPHÉMÈRE

07.

CHEST

Nønne Mai Svalholm
Dania, 2013. 10’’
CHEST to opowieść o intymnej
relacji między kobietą a mężczyzną.
Tancerze zderzają się swoimi
piersiami, tańcząc przez cały czas
trwania filmu. Powtarzające się
zderzenia symbolizują nie tylko
ich emocje, lecz również złożone
relacje w społeczności pod silnymi
wpływami kulturowymi i religijnymi.
CHEST był kręcony na dachu
budynku w centrum Kairu w kwietniu
2013 roku. Przypomina o tym
gaz unoszący się nad centrum po
zamieszkach.

08 .

THINGS ARE
LOOKING UP

Alicja Hoppel
Poland / Germany, 2014, 2’45’’’
Even when getting only a partial
image, our brain will add up to it,
based on what we have seen before.
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07.

Documentary about the philosopher,
dancer and choreographer Pierre’a
Nadaud. Pierre looking for answers
to five questions through words,
move and language. Integrity of his
answers arises by film editing, when
audio (word) and video (move) join
together.

38 39

Petra Bučková
Czechy, 2013, 8’30’’’
Dokumentalny portret filmowy
filozofa, tancerza i choreografa
Pierr’a Nadaud. Poszukuje
odpowiedzi na pięć pytań poprzez
słowa, ruch i język. Pełna odpowiedź
powstaje dzięki filmowemu
montażowi, kiedy dźwięk (słowo)
łączy się z obrazem (ruchem).

CHEST

Nønne Mai Svalholm
Denmark, 2013. 10’’

CHEST is about an intimate
relationship between a man and a
woman as it develops. Throughout
the duet the dancers repeatedly
bump their chests together.
The repetitive collision not only
symbolizes their emotional state,
but also the complexity of a
relationship in a society highly
influenced by culture and religion.
CHEST was shot on a rooftop in
Downtown Cairo, April 2013. Tear
gas from riots in the streets below
gave an extreme physical memory
of Cairo.

08 .

THINGS ARE
LOOKING UP

Alicja Hoppel
Polska / Niemcy, 2014, 2’45’’
Nawet gdy widzimy tylko fragment
obrazu, nasz mózg będzie go
uzupełniał, bazując na tym, co
widzieliśmy już wcześniej.

10.

SMALL ROOM
SYNDROME

Natalia Wilk
Polska, 2014, 4’30’’
Small Room Syndrom, czyli polska
ciasnotowa wspólnota mieszkaniowa.
Tańczą w mieszkaniu, gdzie zawsze
ktoś obserwuje. Ktoś jest obok.
Kawy nie można się spokojnie
napić. Wykąpać - nie da się. Marzyć
o chwili samotności. Zapalić
papierosa. Bez słuchania pukania,
stukotów, jęków sąsiadów. Nauczyć
się w tym wszystkim poruszać. Tak
żeby było ergonomicznie. Żeby nie
wadzić resztką prywatności innym
prywatnościom. ‘Our project starts in
the kitchen’, jak projekty Johnatana
Burrowsa. I jest kuchenną historią,
niejednego mieszkania z WK-70.

LIVING INSIDE
BODIES

10.

SMALL ROOM
SYNDROME

Natalia Wilk
Poland, 2014, 4’30’’
Small Room Syndrome – polish
parochialism’s appartment. Dance in
your house – somebody’s watching.
Someone is next to. No peace and
ease with morning coffee. Bath
taking - impossible. Wonder about
intimate moment. Lonely cigarette.
Not hearing neighbour knocking,
yelling, patters... Negotiate your
paths within it. So it’s ergonomic.
Not to bother someone else’s
privacy with yours. Our project
starts in the kitchen, like Jonathan
Burrows ones. It is a kitchen story
of one of many WK-70 flats..
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PAMIĘTAJĄC O
NYX
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Filip Wencki, Joanna Sieradzan
Polska, 2014, 4’45’’
Film powstał jako rezultat projektu
improwizacji na peryferiach... miasta,
tańca, mitologii. Nyks urodziła wiele
dzieci i tym samym wiele potężnych
bóstw. Dwójka z nich zajęta swoją
grą nie zauważa upływającego czasu.
Starożytne bóstwa dawno upadły,
tak jak i cywilizacje oddające im
hołd. Nastała nowoczesność, która
też przemija. Nasi bohaterowie
powoli zdają sobie sprawę, że nie
są już dziećmi, że ich gra przestała
być grą, że świat się zmienił. Nic nie
może być pewne...

12.

WANNABE

Jessica Taylor
USA, 2014, 7’
Adaptacja choreografii solowej
stworzonej przez Jessicę
Taylor, dyrektora artystycznego
DAMAGEDANCE, z oryginalną muzyką
skomponowaną przez Ximenę Borges
(współtwórczynię filmu). Solo gra
z konfliktem „kobiecości” i „męskości”,
obnażając oczekiwania budowane
przez genderową tożsamość. Solo jest
stworzone do wykonywania zamiennie
przez tancerza i tancerkę. Sposób w jaki
widz utożsamia się z bohaterami filmu,
niezależnie od swojej płci, przyciągnął
uwagę Taylor.
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REMEMBERING
NYX

Filip Wencki, Joanna Sieradzan
Poland, 2014, 4’45’’
The video is the result of the
improvisation project run by Joanna
Sieradzan and Filip Wencki on
the peripheries of... city, dance,
mythology. The Nyx gave birth to
many children and many mighty
gods. Two of them, occupied
with their game fail to realize the
passing of time. All the mighty gods
- passed away. All their primordial
siblings - gone. Slowly realizing
they may not be kids any more, their
game may no more be a game, and
their existence... it may not be so
certain any more.

01.

TACTUM - THE
ELEMENTS OF
DANCE

Krzysztof Stasiak
Poland, 2014, 28’
According to Ayurveda, our life is a
dance of the three forces give color
to our existence. „Green“ Kapha is
a combination of the elements of
water and earth, “red” Pitta of fire
and water, and “blue” Vata of air
and ether. The film “Tactum - The
Elements of Dance” is a clash of
masculine and feminine by longing
for simple truths and rules that can
be rediscovered through changes
taking place in nature. A forest,
a city and a desert; touch and
movement. Alternate: balance and
its lack. Connection and separation.
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12.

WANNABE

Jessica Taylor
USA, 2014, 7’’
An adaptation of an original solo
dance work choreographed by Jessica
Taylor, Artistic Director of NYC dance
company DAMAGEDANCE with
original music composition by Ximena
Borges (co-director of the film).
This solo plays upon masculinity vs.
femininity, and exposes expectations
of gender identity. This solo is
designed to be performed by a female
or a male dancer, interchangeably.
The way a viewer connects with the
lead characters, regardless of the
viewer’s gender, sparks the interest
of Taylor.

02.

EMBRACE

Shantala Pèpe
Belgium / United Kingdom
2014, 7’28’’
A woman and a man share a
suspended moment of intimacy
sitting before a vast ocean.
Here they muse on the enigmatic
immensity of their own destiny,
taking us into an ethereal fantasy
that is compelled by ardent love,
outside of time and the constraints
of questioning.

01.

TACTUM ŻYWIOŁY TAŃCA

Krzysztof Stasiak
Polska, 2014, 28’
Według Ajurwedy nasze życie to
taniec trzech sił nadających koloryt
naszej egzystencji. „Zielona“ Kapha
to połączenie żywiołów wody i ziemi.
„Czerwona“ Pitta to połączenie
żywiołów ognia i wody. „Błękitna“
Wata to połączenie żywiołów
powietrza i eteru. Film „Tactum
- Żywioly Tańca“ to zderzenie
pierwiastka męskiego i żeńskiego
poprzez tęsknotę do prostych prawd
i reguł zachodzących w przyrodzie.
To las, miasto i pustynia; dotyk
i ruch. Na przemian: równowaga i jej
brak. Łączenie się i rozdzielanie.

02.

EMBRACE

Shantala Pèpe
Belgia / Wielka Brytania
2014, 7’28’’
Kobieta i mężczyzna dzielą
zawieszony w czasie moment
bliskości, siedząc naprzeciw
szerokiego oceanu. Tu pogrążają się
zadumie nad tajemniczym bezmiarem
ich losu. Wprowadzają nas
w nieuchwytną fantazję, wywołaną
przez płomienną miłość, poza
czasem i ograniczeniami wątpliwości.
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03.

FUTURE

Marta Kosieradzka
Polska, 2014, 8’15’’
Jest to krótka i zwięzła interpretacja
wiersza Szymborskiej „Trzy słowa
najdziwniejsze”. Słowa, które są
bardzo jasno zdefiniowane,
o konkretnym znaczeniu i wielu
z nim związanych konotacjach,
zostały przełożone na abstrakcyjny
język tańca. FUTURE opowiada
o upływie czasu, o przyszłości, na
którą tak bardzo czekamy, a która
nie istnieje, ponieważ momentalnie
przekształca się w przeszłość.
Projekt powstał podczas rezydencji
artystycznej w P.A.R.T.S (Performing
Arts Research and Training Studios)
w Brukseli.
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FUTURE

05 .

CONTORSION

Marta Kosieradzka
Poland, 2014, 8’15’’

Alessandro Carmeci
Makao / Wielka Brytania, 2014, 2’56’’

Creation of a dance film based on
the poem „The three oddest words’’
by Polish nobel-prize winning poet
Wisława Szymborska. The words
that are very definied and have a lot
of conotations are transformed into
an abstract and poetic language
of dance which brings the words
and their meaning into a different
context. ‘’Future’’ is a film about the
passing of time, we impatiently wait
for the future to come and although
it immediatelly turns into past.
It’s a short, strong and compact
visual interpretation of the poem
in a collaborative project between
three art disciplines: dance, film and
music.

“Pokrętny stan ciała”

42 43
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04 .

OFF GROUND

Boudewijn Koole, Jakop Ahlbom
Holandia, 2013, 12’30’’
Jasnoszary pokój. Szczupła kobieta
około 50-tki i 12-letni chłopiec. Złączeni
razem jak ogniwa łańcucha. Zmieniają
pozycje w jednostajnym rytmie. Jeden
stale przepływający ruch. Nigdy nie
tracą kontaktu. Gra matki i jej dziecka.
Swego rodzaju tango. Odgłos stóp.
Oddech. Lekkie uśmiechy. Dopóki
niespodziewanie ręce kobiety nie
rozłączą się.

OFF GROUND

Boudewijn Koole, Jakop Ahlbom
The Netherlands, 2013, 12’30’’
A light grey room. A slender woman of
50 years and a 12-year-old boy. Joined
together like the links of a chain.
Changing positions at a constant rate.
One flowing movement. Never losing
touch with each other. A game played
by a mother and her child. A kind of
tango. Sound of feet. Breathing. Faint
smiles. Until suddenly the woman’s
hands let go of each other.

05 .

CONTORSION

Alessandro Carmeci
Macau / United Kingdom, 2014, 2’56’’
“Twisted state of body”
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06 .

RITE OF PASSAGE

Juliette Yu-Ming
Brazil, 2014, 11’50’’’

06 .

RITE OF PASSAGE

Juliette Yu-Ming
Brazylia, 2014, 11’50’’’
W opuszczonym domu ciało tańczy
swoje wspomnienia. RITE OF
PASSAGE (Rytuał przejścia) to
zmysłowa eksploracja aktu stawania
się, transformacji, i poszukiwania
tożsamości. Film, z udziałem
improwizowanego tańca Butoh,
rzadkich archiwalnych materiałów
i eksperymentalnej ścieżki dźwiękowej,
bada relację między wspomnieniami
i miejscem przemiany. Co dzieje się
podczas procesu „stawania się”? Jak
ciało może wyrazić gwałtowną czasami
naturę zmiany? Jak takie rytuały
przejścia konstruują nas? Słowami
Gillesa Deleuze “the self is only
a threshold, a door, a becoming
between two multiplicities”.

07.

BOOMBOX ERYRI

Eilir Pierce
Wielka Brytania. 2013, 10’25’’
100 ludzi, 100 piosenek, 100 miejsc,
100 tańców. BOOMBOX ERYRI to
film stworzony przez Migrations,
zainspirowany przez “Boombox”
nowojorskiego performera i reżysera Ely
Kim i odtworzony
w Północnej Walii. Migrations sfilmowało
100 osób tańczących do ich ulubionej
muzyki w ich ulubionym miejscu
w wiejskich okolicach Conwy. Ten krótki
film jest celebracją tańca, krajobrazów
Conwy i jego społeczności.
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In an abandoned house, a body
dances its memories... Rite of
Passage is a sensory exploration of
the act of becoming, transformation
and the search for one’s identity.
Featuring improvised Butoh dance,
rare archival footage and an
experimental soundtrack, it explores
the relation to one’s memories
and the place of transformation.
What happens in the process of
“becoming”? How can the body
express the sometimes violent
nature of change? How are we
constructed through these rites
of passage? In the words of
Gilles Deleuze, “the self is only
a threshold, a door, a becoming
between two multiplicities”.

07.

08 .

RÊVERIE
HABITUELLE

44 45

BOOMBOX ERYRI

Eilir Pierce
United Kingdom. 2013, 10’25’’
100 people, 100 songs, 100 places,
100 dances. BOOMBOX ERYRI is a
film produced by Migrations, inspired
by New York based performer and
art director Ely Kim’s Boombox
and recreated with the people of
North Wales. Migrations filmed 100
people dancing to their favourite
music in their favourite place in rural
Conwy. The resulting short film is a
celebration of dancing, rural Conwy
and its communities.

Carlos Dittborn, Alejandra
Maturana
Wielka Brytania, 2014, 10’25’’
RÊVERIE HABITUELLE
odzwierciedla doświadczenie
pomiędzy codzienną monotonią
a ucieczką w marzenia. Poprzez
emocjonalną i kinetyczną dynamikę
kobieta rozpoczyna cielesny dialog
między jej obowiązkami
a wyobraźnią, gdzie zanurza się
w wymiarze uczuć i surrealistycznym
świecie.

09.

VERONICA &
VINCENT

Amy Seiwert
USA, 2013, 6’10’’
Film zainspirowany prawdziwą
historią, z muzyką stworzoną
przez Daniela Bernarda Roumaina.
VERONICA & VINCENT uchwytuje
tęsknotę za związkiem między
ludźmi i nostalgię, która narasta,
gdy bliskiej osoby zabraknie.

08 .

RÊVERIE
HABITUELLE

Carlos Dittborn, Alejandra
Maturana
United Kingdom, 2014, 10’25’’
RÊVERIE HABITUELLE depicts
an experience between daily
monotony and the daydreaming
escape. Through an emotional and
kinetic dynamic a woman embarks
on a corporeal dialogue between
her duties in the academic studies
routine and her imagination where
she gets immersed in a dimension of
feelings and a surreal environment..

09.

VERONICA &
VINCENT

Amy Seiwert
USA, 2013, 6’10’’
Inspired by a true-life relationship
and set to a musical score by Daniel
Bernard Roumain, VERONICA &
VINCENT captures that longing for
connection and the nostalgia that
can arise when that opportunity is
no longer available.
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Po zakończeniu studiów biologicznych na
uniwersytecie w Getyndze Andrea Keiz rozpoczęła
kurs nauczyciela improwizacji tanecznej. Podczas
tego okresu zajęła się różnymi typami improwizacji
(m.in. improwizacją kontaktową), techniką uwalniania
emocji i bodywork (praca z ciałem). Od roku
2000 działa w kierunku wideodokumentacji tańca
współczesnego. Oprócz filmowania, zajmuje się także
montażem, doradctwem dla studentów oraz oferuje
warsztaty tańca, wideo i percepcji.
While finishing her studies as biologist in Göttingen
Andrea Keiz started an education as a teacher
for dance improvisation. Through that she got
involved in Contact Improvisation as well as in other
improvisational work, release based technique and
bodywork. Since 2000 she is working in the field of
video documentation of contemporary dance. Besides
filming, she is also editing, advising students in
documentation, offering workshops in video//dance
and perception.

Julia Hoczyk – teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca,
redaktorka. Doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Teksty
krytyczne publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „Teatrze”,
„Opcjach”, „Dwutygodniku.com” i na portalu nowytaniec.
pl. Obecnie jest redaktorką portalu taniecPOLSKA.
pl (inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca), poświęconego
informacji, promocji, dokumentacji oraz krytyce tańca
artystycznego w Polsce. Współpracuje także z Akademią
Teatralną, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone analizie teatru
tańca i tańca współczesnego
Julia Hoczyk is a theatre and dance critic, an editor and
a graduate student at The Institute of Art of the Polish
Academy of Sciences. Her reviews were published in many
polish review journals (e.g. ‘Didaskalia’, ‘Teatr’, ‘Opcje’,
‘Dwutygodnik.com’) and on the website ‘nowytaniec.pl’.
Currently she is an editor of the website ‘taniecPOSLKA.pl
(on The Institute of Music and Dance initiative), concerning
information, promotion, documentation and artistic dance
commentary in Poland. She gives classes on dance theatre
and modern dance at The Aleksander Zelwerowicz National
Academy of Dramatic Art in Warsaw.
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Agnieszka Obszańska - dziennikarka III Programu Polskiego
Radia. W Trójce jest reporterką i autorką programów.
Prowadzi Teren Kultura i współtworzy Radiowy Dom
Kultury, w których opowiada o wydarzeniach kulturalnych w
Polsce i za granicą. Zawodowo podróżuje po całym świecie
z mikrofonem, prywatnie - tanio i z plecakiem. Zawsze ze
sprzętem do nagrywania. Interesuje się field recordingiem
- nagrywaniem dźwięków terenowych, tworząc subiektywne
dźwiękowe mapy miejsc, które odwiedza.

JULIA HOCZYK

AGNIESZKA OBSZAŃSKA

A journalist of Programme III at Polish Radio. She is a
reporter and an author of diverse programmes. She leads
Teren Kultura and co-organizes Radiowy Dom Kultury in
which she introduces cultural events from Poland and from
abroad. She travels professionally around the world with the
microphone in her hand and privately - on low budget with
the backpack. She’s always with her recording equipment.
She’s interested in field recording - recording the sounds of
the surroundings, creating subjective maps of places that
she visits.

fot. Katarzyna Machniewicz

47

MERA

A
ITH C
W
S
E
DANC ME I
TI
OVER

01.

I PLAY DEAD

Kaveh Akaber
Sweden, 2013, 14’
Kaveh Akaber and Lova Eriksson
have created a challenging mixture
of genres – Dance, Drama, Thriller.
The film evokes a sense of untold
tragedy. A woman visits a deserted
old industrial building. Once there,
she encounters two children. They
lead her deeper inside the building
and closer to their dark secret. What
started as an innocent game has
suddenly become an odd ballet.

03.
01.

Kaveh Akaber
Szwecja, 2013, 14’
Kaveh Akaber i Lova Eriksson
stworzyli niełatwą mieszankę
gatunków - taniec, dramat,
thriller. Film przywołuje nastrój
nieopowiedzianej, tragicznej historii.
Kobieta odwiedza opuszczony,
post-industrialny budynek, w którym
napotyka dwoje dzieci. Prowadzą ją
coraz dalej w głąb budynku i coraz
bliżej ich mrocznego sekretu. To, co
zaczęło się jako niewinna zabawa,
niespodziewanie przemienia się w
dziwny balet.

02.
02.

OD ŚWITU DO
ZMIERZCHU

Olga Matuszewska
Jamajka / Polska, 2014, 5’
Rifical Team to grupa dancehallowych
tancerzy ulicznych z Jamajki. Tancerze
żyją i tańczą na ulicy Lynhorstroad
w getcie Kingston. Film pokazuje czym
jest taniec w ich życiu. Muzyka i taniec
obecne są w ich życiu od wczesnych lat
dziecięcych do dojrzałości, od świtu do
zmierzchu dnia i życia.
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I PLAY DEAD

LOVE-ISM
THINGS THAT MATTER

Paul Sixta
The Netherlands, 2014, 12’
The film, as a product of a
multidisciplinary creation process,
has a hybrid nature. It mixes
documented reality with imagined
narratives and takes a sober, yet
radically romantic look at the ethos
of love of all kinds. LOVE-ISM
| THINGS THAT MATTER is an
invitation to observe the delicate
politics of intimacy that emerges
while meeting significant others in a
physical surrounding.

48 49
04 .

Olga Matuszewska
Jamaica / Poland, 2014, 5’

Rifical Team is a dancehall dancers
crew from Kingston Jamaica.
Dancers live and dance in the
Lynhorstroad street of Kingston
ghetto. The film shows what the
dance means in their lives. Music and
dance are present in their lives from
their childhood until maturity, from
dawn to dusk of the day and life.

LOVE-ISM
THINGS THAT MATTER

Paul Sixta
Holandia, 2014, 12’
Film, jako efekt multidyscyplinarnego
procesu twórczego, ma hybrydyczną
naturę. Łączy udokumentowaną
rzeczywistość z wyobrażonymi historiami
i przyjmuje trzeźwe, a jednocześnie
skrajnie romantyczne spojrzenie na
etos miłości we wszelkich odmianach.
LOVE-ISM | THINGS THAT MATTER
jest zaproszeniem do przyjrzenia się
subtelnej polityce intymności, która
wyłania się ze spotkania bliskich osób
w fizycznym otoczeniu.

UNIVERSE

Katarzyna Olszewska
Polska, 2014, 1’27’’

FROM DAWN TO
DUSK

03.

UNIVERSE to wizualizacja samotności
człowieka. Bohaterka zamknięta
w ograniczonej przestrzeni swojego
umysłu samotnie walczy z problemami
i słabościami. Otoczona jedynie własnym
odbiciem, próbuje wyrwać się z pułapki
samotności, jednak im dłużej walczy,
tym bardziej jej problemy się pogłębiają,
sprawiając, iż gubi się w pętli własnego
cierpienia.

04 .

UNIVERSE

Katarzyna Olszewska
Poland, 2014, 1’27’’
UNIVERSE presents the loneliness
of a human being. Closed in a limited
space of her mind a lonely dancer
struggles against her own problems
and weaknesses. Surrounded only
by her reflection in the mirror, she
fights to escape from the pain, but
the longer she tries the problems
become stronger and loop her in the
circle of suffering.
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05 .

BARN DANCE

John Haptas
USA, 2013, 4’
A passionate pas de deux in a space
of near-abstract light and shadow.

05 .

BARN DANCE

...THE DANCER
FROM THE DANCE

Karen Pearlman
Australia, 2013, 27’’
Skąd bierze się taniec? Do czego
służy? Gdzie się podziewa, gdy
opuszcza ciało tancerza? ...THE
DANCER FROM THE DANCE to
dokumentalny film, poprzez taniec
i wypowiedzi ukazujący ciekawe
historie i filozofie zróżnicowanych
kulturowo i artystycznie tancerzy
w różnym wieku. ...THE DANCER
FROM THE DANCE to na wpół
wspomnienie, na wpół badanie,
które stawia przed tancerzami wielu
generacji pytania: czy taniec jest
tożsamością? Kulturą? Stratą czasu?
To nowatorskie połączenie filmu tańca
i filmu dokumentalnego opowiada
przejmujące, czasem bolesne
a czasem zabawne historie ludzi,
którzy przeżywają życie w tańcu.
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Namiętne pas de deux w przestrzeni
niemal abstrakcyjnego światła
i cienia.

06 .

01.

PERIPHERAL VISION
(Ääreisnäkö)

Antti Ahokoivu
Finlandia, 2013, 16’
Film tańca badający wzajemne
oddziaływania natury i człowieka.
A także brak zaufania pomiędzy ludźmi.
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John Haptas
USA, 2013, 4’

06 .
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...THE DANCER
FROM THE DANCE

Karen Pearlman
Australia, 2013, 27’’

Where does dance come from? What
is it for? Where does it go when it
leaves a dancer’s body?
“...the dancer from the dance” is a
documentary that reveals, through
beautifully danced and spoken
sequences, the compelling stories
and philosophies of culturally
diverse, creative and poetic dancers
of all ages Part memoir, part
investigation, “...the dancer from the
dance” asks multiple generations
of dancers: ‘Is dance an identity?
A culture? A waste of time?’ This
innovative hybrid of dance film and
documentary tells the poignant,
sometimes funny, and always moving
stories of people who live a life in
dance.

02.

DROOL

Jeremiah Kipp
USA, 2013, 4’

A meditation on sexuality, birth and
feminism...layered with meaning
and symbolism on the life-creating
powers of women and the parasitic
nature of men...

03.

KINTSUGI

Antonella Mignone
& Cristiano Panepuccia
Włochy, 2014, 4’30’’
Blizny łączą z wydarzeniami, które je
spowodowały. Bardzo często są to
traumatyczne przeżycia. KINTSUGI (lub
Kintsukuroi), czyli „złote łączenie”, to
japońska technika sklejania potłuczonej
ceramiki laką zmieszaną ze złotem.
Każde naprawione naczynie posiada
unikalny wzór złotych linii, zgodnych
z przypadkowymi pęknięciami. Ta
technika wywodzi się z przekonania,
że przedmiot, który odsłania swoją
historię staje się piękniejszy i bardziej
wartościowy. Ciała także mówią nam
swoją historię. Niektóre z nich mówią
głośno.

01.

PERIPHERAL VISION
(Ääreisnäkö)

Antti Ahokoivu
Finland, 2013, 16’
A dancefilm which examines
interaction between nature and
humans. And also human mistrust
towards each other.

02.

DROOL

Jeremiah Kipp
USA, 2013, 4’
Rozważania na temat seksualności,
narodzin i feminizmu... podbarwione
znaczeniem i symboliką kobiecej siły
tworzenia życia i pasożytniczej męskiej
natury...

03.

KINTSUGI

Antonella Mignone
& Cristiano Panepuccia
Italy, 2014, 4’30’’
Scars are links to the events that
caused them. Very often these
events are traumatic. Kintsugi (or
Kintsukuroi), which means “golden
joinery”, is the japanese technique of
mending broken ceramics with gold
filled resin. Every repaired ceramics
has a unique and irreplicable pattern
of golden lines due to randomness of
the crushing. This technique has its
roots in the belief that the object is
more valuable and beautiful with its
history revealed. Bodies also tell us
their story. Some of them say it loud.
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04

TRACE

Daniel Böhm
Argentyna, 2014, 14’23’’
Kobieta pomiędzy naturą
a cywilizacją. Przemoc tkwiąca
w naszych ciałach poddaje się
formie wyzwolenia. Na obrzeżach
wielkiego miasta kobieta budzi się
z długiego, być może wieloletniego
snu. W powolnym, ale nieustającym
zbliżeniu jej ciało ujawnia ślady
życia naznaczonego samotnością,
szaleństwem, rozmijaniem się
z innymi.

05 .

HYDRA

Florence Freitag
Germany, 2014, 2’53’’
Hydra tries to find a way through the
city, a way out, but she never can
find it.
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04 .

TRACE

06 .

Daniel Böhm
Argentina, 2014, 14’23’’

Meritxell Aumedes
Szwecja, 2014, 6’39’’

A woman, between nature and
civilization. The violence that resides
in our bodies gives way to a form
of liberation. On the margins of a
big city, a woman awakes from a
long sleep, maybe of years. After a
slow but steady advance, her body
shows the marks of a life crossed
by loneliness, madness, and the disencounter with others.

MINDSIGHT to refleksja na temat
sposobu, w jaki postrzegamy
rzeczywistość. Zainspirowany
różnymi pojęciami teorii kwantowej,
takimi jak nielokalność i splątanie
kwantowe, które zostały
zastosowane do ruchu
i obrazu. Otwarcie na możliwość
wielu światów i czasów, i czego
wymagałoby ustanowienie różnego
rodzaju połączeń. Czy możliwe jest
osiągnięcie nowej świadomości,
przekraczającej ograniczenia?

05 .

HYDRA próbuje znaleźć drogę
poprzez miasto, drogę wyjścia, ale
nie może jej odnaleźć.

MINDSIGHT

Meritxell Aumedes
Sweden, 2014, 6’39’’
MINDSIGHT is a reflection on
the way we perceive reality. It is
inspired by different quantum theory
concepts, such as nonlocality or
entanglement, that have been
applied to movement and image.
An opening to the possibility of
multiple worlds and multiple times,
and what it would take to establish
a connection of a different kind. Is it
possible to achieve a new awareness
that allows the limitations of our
conciousness to expand?

07.

ARENA uchwytuje siłę walki w
obrębie społeczności, wewnątrz
starożytnego kamiennego kręgu.
Wieki temu ludzie wznosili
kamienne kręgi, centra mocy.
We współczesnych miastach,
bez tych ścian, wciąż czujemy
skoncentrowaną energię wielu
ludzkich dążeń; różnych miłości,
nadziei i lęków, ścierających
się i składających na miejską
intensywność. Żyjąc w miastach
występujemy z naszej prywatności
na arenę ludzi wspierających się
wzajemnie, walczących ze sobą,
spotykających się, oceniających się
nawzajem.

ARENA

08 .

Natalie Metzger
USA, 2014, 11’

ARENA captures the intense
spiraling of corporate social
combat inside an ancient stone
circle. Eons ago, societies built
stone circles, centers of power.
Centuries later, they built cities
enclosed within large stone walls.
In contemporary cities without
those walls, we still feel the
concentrated energy of many
human wills; the different loves,
hopes, and fears colliding and
creating urban intensity. Living
in cities, we step out of our
privacy into an arena of people
supporting each other, battling
each other, watching each other,
meeting each other, taking the
measure of each other.

ARENA

Natalie Metzger
USA, 2014, 11’
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HYDRA

Florence Freitag
Niemcy, 2014, 2’53’’

06 .

07.

MINDSIGHT

EVOCATION

Juan J. Ochoa
Spain / United Kingdom 8’43’’
This is the story of a pianist in the
intimacy of his piano. With music of
Isaac Albeniz, Evocation reflects the
desire and the inspiration of an artist
in a piece that blurs the boundaries
between music, dance and cinema.
A film full of passion, beauty and
sensitivity.

08 .

EVOCATION

Juan J. Ochoa
Hiszpania / Wielka Brytania, 8’43’’
To opowieść o pianiście w zbliżeniu z
fortepianem. EVOCATION, z muzyką
Izaaka Albeniza, odzwierciedla
pragnienie i inspirację artysty,
w utworze zacierającym granice
między muzyką, tańcem i kinem. Film
pełen pasji, piękna i wrażliwości.
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Miasto łączy. Już dziś co drugi
Ziemianin mieszka w granicach
aglomeracji miejskiej, a szacunki
wskazują na to, że do 2050
aż dwie trzecie ludzkości
będzie zamieszkiwać obszary
zurbanizowane. Bez względu
na położenie na równoleżniku,
większość miast zmaga się
z podobnymi bolączkami –
poczynając od napięć społecznych
spowodowanych różnicami
ekonomicznymi czy etnicznymi,
poprzez brak rozsądnego
planowania, zanieczyszczenia
powietrza, kończąc na zaniedbywaniu
przestrzeni publicznej i braku
poczucia współodpowiedzialności
za zajmowane terytorium. Z takimi
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wyzwaniami mierzą się w równym
stopniu mieszkańcy Sao Paulo,
Hong Kongu, czy Warszawy. Dzięki
wkroczeniu przedstawicieli świata
filmu na dobrze nam znane tereny,
mamy okazję, by przyjrzeć się tkance
miejskiej z bardzo bliska, ocenić
jej kondycję oraz kierunki, w które
zmierza, a my wraz z nią. Jesteśmy
przekonani, że miasto jako fenomen
zasługuję na specjalną uwagę.
Dlatego pierwszy raz
w historii Festiwalu Short Waves
zorganizowaliśmy osobny konkurs
na film krótkometrażowy, dotykający
tematyki architektury, urbanistyki
i designu. Filmy które wyświetlimy
w ramach Urban View, pokazują
architekturę zarówno jako tło do
historii jej użytkowników, jak
i w roli bohatera pierwszoplanowego.
Dzięki Urban View przeniesiemy się
w miejsca, które stawiają kluczowe
pytania o jakość naszego życia
w miejskiej dżungli.
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The city connects. Nowadays, every
second person lives in the area of
a major urban center. The latest
estimates say that even 2⁄3 of the
world population will have lived in
cities until 2050. No matter where
they are located, most of them
deal with the same social problems
caused by economic and ethnic bias,
unreasonable planning, air pollution,
negligence of public space and
occupied territory. These issues are
higly common in places like Sao
Paulo, Hong Kong and Warsaw. That
is why filmmakers, by stepping with a
camera into those well-known sites,
give us the opportunity to examine
the hustle and bustle of a city in
a close-up, its conditions and the
direction it takes, including us. We
believe that a city is a phenomenon
worth noticing. For the first time in
the history of Short Waves Festival,
we decided to start a competition
for a short film that pays attention
to city’s architecture, urban planning

Głowna nagroda w konkursie Urban
View została ufundowana przez
Roosevelta 22.

01.

A PASSENGER
STREAM

Anna Dranitsyna
Russia, 2014, 30’
An average person spends almost a
year in the metro throughout their
life. We are always in a hurry to
notice what is going on over there
in the underground. But the life
which is 60-70 meters deep requires
some special watching: the watcher
in the “glasses”, the people selling
soft toys in the passages, the
homeless, performers, the vendors
of unnecessary goods in carriagesall that shapes a strange world,
a ”socio-“ which exists in parallel to
the down to the earth world.

and design. The films that will be
presented during Urban View portray
architecture as a background of its
users and also as a protagonist.
Thanks to Urban View we will move
to the places which question the
quality of life in a concrete jungle.
Main award at Urban View
competition was found by
Roosevelta 22.
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01.

A PASSENGER
STREAM

Anna Dranitsyna
Rosja, 2014, 30’
Przeciętny człowiek spędza prawie
cały rok w metrze w ciągu całego
swojego życia. Zawsze jesteśmy
w pośpiechu i nie zauważamy co
dzieje się w podziemiu. Życie 6070 metrów w głąb ziemi wymaga
specjalnego obserwowania, noszenia
specjalnych “okularów”. Ludzie
sprzedający zabawki w przejściach,
bezdomni, performerzy, sprzedawcy
niepotrzebnych towarów z wózkami
- wszystko to rzeźbi niezwykły
świat, społeczność, która istnieje
równolegle do przyziemnego świata.
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02.

Andres Grabois
Argentyna, 2013, 10’

DISPLACEMENTS

Manuel Alvarez Diestro
Wielka Brytania / Hong Kong,
2013, 10’
Hong-Kong jest jednym
z najbardziej gęsto zabudowanych
miast na świecie. Ponieważ nie
ma za dużo dostępnej przestrzeni,
nowe miejscowości przylegają do
cmentarzy. W dzisiejszym
Hong-Kongu świat żywych
współistnieje ze światem umarłych.
W międzyczasie mieszkańcy
Hong-Kongu przemieszczają się
z miejsca na miejsce. Czekają na
ostateczne przesiedlenie.

03.

A short documentary film.
A reflection on the experience of
highly qualified immigrants living
and working menial jobs in Exeter,
United Kingdom.
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02.

DISPLACEMENT

Kiedy przestrzeń jest ograniczona,
pamięć również staje się zagrożona.
Po rozbiórce zostają gruzy i duchy
przeszłości. Pozostają ścieżki
widzoczne jedynie dla tych, którzy
wyostrzyli wzrok w poszukiwaniu
przeszłości. W obliczu takiego ryzyka
niektórzy zostają aby bronić tego, co
uważają za własne, przez świadomą
bojowość lub przez codzienne
transakcje. Zostają bohaterami.

04 .
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Hong-Kong is one of the densest
cities in the world. As there is no
much space available, new towns
are adjacent to the cemeteries.
These days in Hong-Kong the world
of the living coexists with the one
of the dead. Meanwhile, Hong Kong
inhabitants move from place to
place. They are waiting for a final
displacement.

03.

DEPARTURE

05 .

ALBERDI’S
HEROES

Andres Grabois
Argentina, 2013, 10’
When a space is compromised,
memory is endangered. After
demolitions, debris and ghosts
of past are left. There are some
visible traces only for those who
sharpen their eyes in search of the
past. Under such risk, some stay
to defend what they know is theirs,
either through concious militancy or
through their daily trades. Heroes,
they become.

Manuel Alvarez Diestro
United Kingdom / Hong Kong
2013, 10’

DEPARTURE

Jack Rawlins
United Kingdom, 2014, 9’

ALBERDI’S
HEROES

A POLITICAL
CARE

Ermela Teli
Albania, 2014, 19’

The force of prejudices and racism
threatens civilization, as the goal
of discrimination means to fight
against the other, rather to meet the
others. A film about Romani people
in nowadays Albania.

Jack Rawlins
Wielka Brytania, 2014, 9’
Krótki film dokumentalny. Refleksja
na temat doświadczenia wysoko
wykwalifikowanych imigrantów
wykonujących niewdzięczne prace
w Exeter w Wielkiej Brytanii.

05 .

A POLITICAL CARE

Ermela Teli
Albania, 2014, 19’
Siła uprzedzeń i rasizm zagrażają
cywilizacji. Dyskryminacja ma
przecież na celu walkę człowieka
z człowiekiem a nie wzajemne
poznanie. “A political Care” to film
o Romach we współczesnej Albanii.
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Natalia Paszkowska- Ukończyła architekturę na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
W 2007 roku, razem z Marcinem Mostafą, otrzymała
pierwszą nagrodę w konkursie na Polski Pawilon
na EXPO 2010 w Szanghaju, co przypieczętowało
powstanie pracowni projektowej WWAA. Natalia
Paszkowska jest współautorką projektów
budynków mieszkalnych: Rebel One, Kamion Cross,
użyteczności publicznej: Służewski Dom Kultury,
biurowych: Centrum Medialne, czasowych: pawilon
Stacja Mercedes, wystawienniczych m.in: Pawilon
Polski na EXPO 2010, ekspozycja czasowa w
Muzeum Chopina, wystawa stała dla Muzeum Historii
Polski, wnętrz: festiwalu Praque Quadriennal,
prywatnej galerii , wnętrza studio telewizyjnego Al
Rayyan TV, restauracji Belvedere, wnętrz w Teatrze
Wielkim Operze Narodowej. Od 2014 zasiada
w Generalnej Komisji Urbanistyki i Architektury
(Ministerstwo Infastruktury i Rozwoju).
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NATALIA PASZKOWSKA

GRZEGORZ PIĄTEK

Grzegorz Piątek is an architect and an architecture historian.
In 2006 he graduated from the Faculty of Architecture at
Warsaw University of Technology. He was an editor of the
monthly magazine ‘Architektura-Murator’ (2005 - 2011).
He has been the co-author of the ‘Centrum Architektury’
Foundation since 2011. Grzegorz Piątek was a curator of
exhibitions and art projects related to architecture incl.
XI Architecture Biennale in Venice and Zachęta - National
Art Gallery, Warsaw Museum of Mondern Art and Royal
Institute of British Architects in London. He was awarded the
2008 Annual Prize of the Ministry of Culture and National
Heritage and the 2009 Diploma of the Polish Minister of
Foreign Affairs for promoting Poland all around the world.

58 59

Natalia Paszkowska majored in architecture at
Warsaw University of Technology. In 2007, together
with Marcin Mofasa, she received her first award
for the project of Poland Pavilion at Expo 2010
in Shanghai which clinched the opening of her
architectural practice WWAA. Natalia Paszkowska
is the co-author of apartment block projects (Rebel
One, Kamion Cross), public utility building projects
(Służewski Dom Kultury), office building projects
(Centrum Medialne), temporary exhibition projects
(The Mercedes Station), exhibition center projects
(Poland Pavilion at Expo 2010, temporary exhibition
at Chopin Museum, permanent exhibition at Polish
History Museum, interior design projects (Prague
Quadriennal Festival, Al Rayyan TV studio, Belvedere
Restaurant, Teatr Wielki). Since 2014, she has been
on the Urban Planning and Architecture Committe
(Ministry of Infrastructure and Development).
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Grzegorz Piątek - architekt i historyk architektury. W
2006 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej. W latach 2005–2011 był redaktorem
miesięcznika „Architektura-Murator”. Od 2011 roku
współtworzy Fundację Centrum Architektury. Był kuratorem
wystaw i projektów artystycznych związanych z architekturą
między innymi podczas XI Biennale Architektury w Wenecji
oraz w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Royal Institute
of British Architects w Londynie. Został nagrodzony doroczną
Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
2008 rok oraz dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za
promocję Polski na świecie w 2009 roku.

Jacek Sobczyński - redaktor, pisarz, dziennikarz filmowy.
Ukończył filmoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Publikował m.in. na łamach Filmu,
Przekroju, Esquire, K MAGa, Exklusiva, Polska Times, Onetu
czy Filmwebu, karierę rozpoczynał w “Głosie Wielkopolskim”.
Stały współpracownik festiwalu filmowego Transatlantyk.
Redaktor książki “Świat żelaznych szmat”, będącej wyborem
tekstów Zygmunta Kałużyńskiego.

JACEK SOBCZYŃSKI

Jacek Sobczyński is an editor, a writer and a film journalist.
He majored in film studies at Adam Mickiewicz University
in Poznań. He started his publishing career while working
for the regional newspaper ‘Głos Wielkopolski’. Sobczyński
published his further works in numerous magazines such
as Film, Przekrój, Esquire, K MAG, Exklusiv, Polska Times,
Onet and Filmweb. He is the collaborator of Transatlantyk
Film Festival in Poznań. He is also the editor of the book
‘Świat Żelaznych Dam’ (a collection of Zygmunt Kałużyński’s
pieces).
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short films, but it’s also a unique
opportunity to find out about people
standing behind all of this. After
the competition screenings the
audience will have a chance to meet
the programmers and talk with them
about the selected films, about
their work and how to make festival
happen.
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Program przygotowali:
Programme created by:
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Best of Seven to nowy prestiżowy
konkurs w katalogu Short Waves
Festival. Siedmiu twórców programu
i dyrektorów najważniejszych
festiwali krótkiego kina zjednoczy
swe siły, by przygotować unikatowy
program filmów krótkometrażowych
- najnowszych, najświeższych,
zaskakujących, wyróżniających się
świetną techniką oraz nieprzeciętną
fabułą. Po prostu najlepszych.
Zwycięzcę konkursu wybierze
natomiast międzynarodowe jury
złożone z najznamienitszych
przedstawicieli świata krótkiego
kina, a wśród nich przedstawiciele
festiwali m.in. w Cannes, Locarno,
czy Clermont. Best of Seven to
nie tylko okazja zobaczenia filmów
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krótkometrażowych najwyższej
próby, ale także unikalna szansa
na pokazanie kto za tym wszystkim
stoi - po pokazach konkursowych
widzowie spotkają się z twórcami
programu, by porozmawiać o filmach,
które wybrali, o tym jak pracuje
twórca programu i jak się robi
festiwal filmowy.
Best of Seven is a new prestigious
competition in Short Waves Festival
catalogue. Seven programmers and
directors of the most important
short cinema festivals have been
working together to create on unique
programme. They have select films
that are new, fresh, surprising, the
one that excel in brilliant technique
aspects and outstanding plot.
Just the best. The winner of the
competition is going to be chosen by
international jury of distinguished
representatives of short cinema
world, including members of Cannes,
Locarno and Clermont jury. Best
of seven is not just a chance to see

John Canciani (International Short Film Festival Winterthur), Philip Ilson
(London Short Film Festival), Olha Reiter (Wiz-Art Festival), Massimiliano
Nardulli (Brest European Short Film Festival), Niclas Gillberg (Uppsala
International Short Film Festival), Heinz Hermanns (Interfilm Festival), Anna
Veilande – Kustikova (Riga International Film Festival).

W jury zasiedli:
Jury members:
Michał Oleszczyk (Festiwal Filmowy w Gdyni), Melissa Bouchard (Regard
International Short Film Festival), Sven Shwarz (Hamburg International Short
Film Festival), Alice Kharoubi (Cannes Festival), Laurent Crouzeix (ClermontFerrand International Short Film Festival) Wouter Jansen (Go Shorts
International Short Film Festival),Gaia Meucci (Encounters Film Festival),
Juan Manuel Gonzalez (Monterrey
International Film Festival), Alessandro Marcionni (Locarno International
Film Festival), Alessandro Beretta (Milano Film Festival), Anna Purkrábková
(Prague Short Film Festival), Jukka-Pekka Laakso (Tampere Film Festival),
Chiara Fiorentini (Ozu Film Festival).
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01.

03.

MAGIC MILES

CAMBODIA 2099

Audrey Lam
Australia, 2014, 15’

Davy Chou
France, 2014, 20’

(Nicolas Gillberg / Upssala
International Film Festival)

(John Canciani / Internationale
Kurzfilmtage Winterthur)

Przenieśmy się na obrzeża miasta,
by złapać oddech. Dwie dziewczyny
wybierają się w zwyczajną i zarazem
cudowną podróż samochodem,
podczas której pełen entuzjazm
jednej przeciwstawiony jest
głębokiemu zaniepokojeniu drugiej.

Phnom Penh, Cambodia. On
Diamond Island, the country’s
pinnacle of modernity, two friends
tell each other about the dreams
they had the night before.

01.

MAGIC MILES

Audrey Lam
Australia, 2014, 15’
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(Nicolas Gillberg / Upssala
International Film Festival)

02.

ALL THE PAIN IN
THE WORLD

Let’s go to the edge of town to
catch our breaths. Two girls go for
a drive, in an ordinary but glorious
car trip where the sunny exuberance
of one is countered by the wistful
disquiet of the other.

Tommaso Pitta
Wielka Brytania, 2014, 12’
(Heinz Hermanns / interfilm
International Short Film Festival
Berlin)
Starszy mężczyzna spędzający
samotnie święta wstępuje do sklepu
zoologicznego, by poinformować
jednego z właścicieli o utknięciu
rybki między rośliną a akwarnianą
szybą. Nieszczęsna rybka za
moment zadusi się na śmierć.
Dlaczego nikogo to nie obchodzi?
Kiedy mężczyzna upiera się o jej
uratowanie, sytuacja powoli wymyka
się spod kontroli...
Film oparty na opowiadaniu
Michele’a Mari pt. “Tutto il dolore
del mondo” by Michele Mari.
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02.

ALL THE PAIN IN
THE WORLD

Tommaso Pitta
United Kingdom, 2014, 12’
(Heinz Hermanns / interfilm
International Short Film Festival
Berlin)
An older man, alone on Christmas,
stops in a pet store to let the owners
know that one of their fishes is stuck
between the glass and a plant. The
ill-fated fish is choking and is clearly
about to die. Does nobody care?! As
the man insists on saving the fish,
the situation slowly spirals out of
control...
Based on the short story “Tutto il
dolore del mondo” by Michele Mari.

04 .

03.

CAMBODIA 2099

Davy Chou
Francja, 2014, 20’
(John Canciani / Internationale
Kurzfilmtage Winterthur)
Phnom Penh, Kambodża. Na
Diamentowej Wyspie, będącej
symbolem nowoczesności kraju,
dwójka przyjaciół opowiada sobie co
przyśniło im się poprzedniej nocy.

PERSEFONE

Grazia Tricarico
Włochy, 2014, 18’

(Massimiliano Narduli / Brest
European Short Film Festival)
W tej mrocznej fabule ukazanej
w formie złotych, pełnych słońca
obrazków, u wybrzeży Adriatyku
na południu Włoch młody nurek
odnajduje swoisty cud natury pośród
bogactw morza: piękną kobietę.
Podczas gdy jego dziwaczna,
romantyczna obsesja narasta, on
staje się jeszcze bardziej wycofany.

BEST

04 .

PERSEFONE

Grazia Tricarico
Italy, 2014, 18’
(Massimiliano Narduli / Brest
European Short Film Festival)
In this dark fable rendered in golden,
sun-kissed images, a young diver on
the coast of the Adriatic in southern
Italy finds another kind of natural
wonder amidst the bounty of the
sea: a beautiful woman. As his
strange romantic obsession grows,
he withdraws ever further into
silence.
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01.

THE SATANIC
THICKET

Willy Hans
Niemcy, 2014, 30’
(Anna Veilande Kustikova /
2ANNAS Film Festival in Latvial)

01.

THE SATANIC
THICKET

Willy Hans
Germany, 2014, 30’
(Anna Veilande Kustikova /
2ANNAS Film Festival in Latvial)

Zabity kurczak, zaśpiewana
piosenka, przemierzone jezioro, a
autostopowiczka nigdy nie wiedziała
dokąd zmierza. Jedna rzecz jest
pewna: niełatwo jest zrozumieć
innych ludzi.
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The chicken is slaughtered, the song
is sung, the lake is crossed and the
female hitchhiker never knew where
she was heading in the first place.
One thing is for certain: It’s no easy
task to try and understand other
people.

02.

GETTING ON

Ewan Stewart
United Kingdom, 2013, 10

A LIVING SOUL

Henry Moor Selder
Szwecja, 2014, 30’
(Olha Reiter / Lviv International
Short Film Festival Wiz-Art)
Skryte ego budzi się w laboratorium.
Stopniowo zaczynamy rozumować,
że to subiektywna perspektywa
Ypslona - ludzkiego mózgu, sztucznie
utrzymywanego przy życiu. Poprzez
czarny humor i skupienie na ludzkich
relacjach, podążamy śladem Ypslona
od zalążka świadomości do rozwoju
osobowości. Film oparty jest na
kontrowersyjnej powieści
P. C. Jersild z 1980 r.
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03.

02.

A LIVING SOUL

Henry Moor Selder
Sweden, 2014, 30’
(Olha Reiter / Lviv International
Short Film Festival Wiz-Art)
A submerged self wakes up in a
laboratory. Gradually we understand
that it’s the subjectiv perspective of
Ypsilon, a human brain being kept
alive artificially. With black humor
and focus on the human relations,
we follow Ypsilon’s path from mere
consciousness to the development
of a personality. Based on P C
Jersild’s controversial novel from
1980.

(Philip Ilson / London Short Film
Festival)
W życiu anonimowej kobiety,
gotującej i sprzątającej po swoim
małomównym mężu i posępnych,
dorosłych dzieciach wstaje nowy
dzień. Późnym popołudniem pojawia
się u niej niespodziewany gość.

BEST

03.

GETTING ON

Ewan Stewart
United Kingdom, 2013, 10
(Philip Ilson / London Short Film
Festival)
Another day unfolds in an
anonymous woman’s life, as
she cooks and cleans for her
uncommunicative husband and
sullen grown-up children. Late in
the afternoon, she has an unusual
visitor.
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John Canciani jest dyrektorem artystycznym
międzynarodowego Kurzfilmtage Winterthur, a także
programistą podczas Filmfoyer Winterthur. Stworzył
wiele projektów związanych z filmami krótko jak
i pełnometrażowymi tj. ‘Moving Art II - O Cinema
where are thou?’, ‘Heavy Metal’, ‘VROOOM!’, ‘Ivan
Ladislav Galeta’, ‘Restrospective’, ‘Wonderland has
transformed into Walt Disney’s nightmare’, Women in
early Japanese Film’, ‘Tattoo in Film’. Był członkiem
zarządu i programistą festiwalu Swiss Youth Film
oraz Kurz und Knapp. Canciani był także krytykiem
filmowymradia Stadtfilter, a jego film ‘Tokyo
Rock ,n’ Roll’ wyświetlony został na osiemnastu
festiwalach. Jest magistrem Zaawansowanych
Studiów Kuratoryjnych Uniwersytetu Artystycznego
w Zurychu. Opublikował 23. wydanie artykułu
zatytułowanego ‘The Future of Short Film’
napisanego dla OnCurating.org

JOHN CANCIANI

Niclas Gillberg was born in 1980 in Uppsala,
Sweden. He has studied Film Studies, Aesthetics and
Art History at Uppsala University and Stockholm
University. He has a degree in Film Curation at
Göteborg University. Since 2001 he has worked with
Uppsala International Short Film Festival and since
2004 he has been the Director of the festival. He is
also a freelance writer, lecturer and curator.
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PHILIP ILSON

Philip Ilson is the Director of the London Short Film
Festival, which he co-founded in 2004. He is also
the short film programmer for the BFI London Film
Festival, and has worked as a freelance programmer,
including at the East End Film Festival, London, Cork
Film Festival, Ireland, and the Branchage Festival,
Jersey, Latitude music festival, and at Curzon Soho
Cinema.
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John Canciani is the artistic director of the Internationale Kurzfilmtage Winterthur and is
programmer at the Filmfoyer Winterthur. He curated several programs with Short and Feature
Length Films like “Moving Art II – O Cinema where are thou?“, “Heavy Metal“, “VROOOM!“,
“Ivan Ladislav Galeta“ Retrospective, “Wonderland has transformed into Walt Disney’s
Nightmare”, “Women in early japanese Film“, “Tattoo im Film“ etc. He was member of the board
and programmer for the Swiss Youth Film Festival and Kurz und Knapp. He was a film critic for
Radio Stadtfilter and his film “Tokyo Rock ‚n’ Roll“ was shown at 18 Festivals. He has a Master
of Advanced Studies in Curating ZHdK and published the Issue No.23 “The Future of Short
Film” for OnCurating.org.
Niclas Gillberg urodził się w roku 1980 w szwedzkiej
Uppsali. Studiował filmoznawstwo, a także historię
sztuki i estetyki na Uniwersytecie w Uppsali
i Uniwersytecie Sztokholmskim. Otrzymał stopień
naukowy kuratora filmowego na Uniwersytecie
w Göteborgu. Od roku 2001 współpracuje przy
organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych w Uppsali, a od 2004 roku
obejmuje stanowisko dyrektora festiwalowego. Niclas
Gillberg jest także pisarzem, wykładowcą i kuratorem
sztuki.

Philip Ilson jest dyrektorem londyńskiego
festiwalu filmów krótkometrażowych, którego to
był współzałożycielem w 2004 roku. Jest także
programistą filmów krótkometrażowych Festiwalu
Filmowego BFI w Londynie. Pracował także jako
niezależny programista podczas festiwalu filmowego
East End, Cork, Ireland, Branchage, Jersey oraz
podczas festiwalu muzycznego Latitude i w kinie
Curzon Soho w Londynie.

Massimiliano Nardulli urodził się w Rzymie w
1976 roku. Czynnie angażuje się w działalność
instytucji kultury na terenie Europy, pracuje nad
rozwojem scenariuszy i uprawia krytykę filmową.
Współpracował z wieloma europejskimi festiwalami
(m.in. Arcipelago, Piemonte Movie, Lakino). Obecnie
dyrektor artystyczny Brest European Short Film
Festival, a także współtwórca programu sekcji filmów
krótkometrażowych na Biarritz Festival. Programer
dla Arcipelago i Timishort. Członek francuskiej
Akademii Sztuki i Techniki Filmowej CESAR.

MASSIMILIANO NARDULLI

NICLAS GILLBERG
Massimiliano Nardulli was born in Rome in 1976. After a degree in Humanities and Arts he
specialized in cinema. Starting from the University he has been a free-lance contributor for the
organization of cultural activities around Europe, script advisor and film-critic. Since 2007 he
worked as short film programmer for festivals as Arcipelago, Piemonte Movie, Lakino, and he
collaborated with several festivals in Europe. He’s actually artistic director of Brest European
Short Film Festival, co-programmer of short section of Biarritz Festival, programmer for
Arcipelago and Timishort and voting member of the french Academy of Arts and Technics of
Cinema, CESAR.
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Heinz Hermanns urodził się w Duisburgu w
Niemczech. Studiował politologię. Przez 9 lat był
dyrektorem kina artystycznego, które sam założył.
Jest dyrektorem międzynarodowego festiwalu
filmów krótkometrażowych Berlin – Interfilm. W
2001 roku stworzył festiwal super szybkiego kina
„Going Underground“, którego pokazy odbywały się
w metrze w Berlinie i Seulu. Związany z Zebra Poetry
Film Festival, aa także ShortVisions – festiwalem
filmowym z Chin. Czynny wykładowca, członek
licznych składów jurorskich, aktywny uczestnik debat
na temat krótkiego metrażu.

HEINZ HERMANNS

Heinz Hermanns was born in Duisburg, Germany. He studied Politics in Germany and Italy. In
1981 he founded the art house cinema Eiszeit in Berlin which he directed during 9 years. From
its beginning in 1982, he directs the international short film festival and distribution Berlin –
Interfilm. He was the director and co-founder since 2001 for 10 years of the super short film
festiwal „Going Underground“ held in the trains of the Berlin and Seoul Subway. He is also
co-founder of the Zebra Poetry Film Festival that since 2002 presents twice a year short films
which interpret poems. In 2014 he founded and directed the ShortVisions short film festival in
Ningbo China. He took part in numerous juries, debates and presentations of short films and
gave seminars on film language in short film for students, experts and also kids and adolescents
all over the world.

Anna Veilande-Kustikova jest kuratorką i badaczem
sztuki filmu, animacji i ruchomych obrazów.
Ukończyła Łotewską Akademię Sztuki na wydziale
Teorii i Historii Sztuki. Jest wykładowczynią na
Estońskiej Akademii Sztuki. Pracowała jako
dyrektor programowy na 2ANNAS. Obecnie jest
dyrektorem artystycznym stowarzyszenia Short Riga,
w ramach którego sprawuje opiekę nad programem
konkursowym sekcji filmów krótkometrażowych na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rydze.
Anna Veilande-Kustikova is a film, animation and
moving image art researcher and curator. She has
graduated from Latvian Academy of Arts, Art History
and Theory Department with thesis dedicated to
animation in contemporary art. Veilande-Kustikova
is a lecturer at the Estonian Academy of Arts,
Animation Department, has been working as
programme director at 2ANNAS and now is the
artistic director of association Short Riga where she
is curating a competition programme for shorts at
Riga International Film Festival and several other
film curation and education projects.
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Olha Reiter jest dyrektorem festiwalu filmów
krótkometrażowych, producentką filmową i
dyrektorem wykonawczym Lwowskiej Komisji
Filmowej. Urodziła się we Lwowie. Jest założycielką
Lwowskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych Wiz-Art (2008). Kuratorka
i menadżerka, inicjatorka Rover Film Festival,
dorocznych branżowych spotkań Lviv Film Meetings i
inicjatywy miejskiej klaster.in.ua.

OLHA REITER

Olha Reiter is a director of short film festival,
film producer and executive director of Lviv Film
Commission. She was born in Lviv, west of Ukraine.
She went to school, graduated from the university
where she developed cinema club, and found Lviv
International Short Film Festival Wiz-Art in 2008.
Curator and manager, she’s an initiator of bicyclelead pedal-generated event Rover Film Festival,
yearly industry meetings Lviv Film Meetings and
urban-initiative klaster.in.ua.

68 69

ANNA VEILANDE-KUSTIKOVA
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Sarah Arnold
Francja / Szwajcaria, 2014, 28’ 37”

ALL THAT IS
SOLID

Louis Henderson
United Kingdom / Ghana
2014, 15’ 30”
A technographic study of
e-recycling and neo-colonial
mining filmed in the Agbogbloshie
electronic waste ground in Akrze
and illegal gold mines of Ghana.
The video constructs a miseen-abyme as critique in order to
dispel the capitalist myth of the
immateriality of new technology thus revealing the mineral weight
with which the Cloud is grounded to
its earthly origins.

02.

BEAT

Aneil Karia
Wielka Brytania, 2014, 12’
„Beat” dokumentuje dzień z
życia mężczyzny, który wydaje się
kroczyć po cienkiej linii między
wszechogarniającą radością a
kompletną desperacją. Jest to film o
narastającym chaosie
i przytłaczającej samotności, które
współegzystują w środowisku
miejskim, a także o mężczyźnie,
który znajduje ucieczkę od świata
zdominowanego przez instynktowną
siłę.
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TOTEMS

01.

ALL THAT IS
SOLID
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Louis Henderson
Wielka Brytania / Ghana
2014, 15’ 30”

Technograficzne studium
e-recyclingu i neokolonialnego
górnictwa sfilmowane na terenie
elektronicznego złomowiska
Agbogbloshie w Accrze oraz w
nielegalnej kopalni złota
w Ghanie. Video wykorzystujące
autotematyzm jako krytykę
obalającą kapitalistyczny mit o
niematerialności nowych technologii,
odkrywające w ten sposób wagę
minerałów, które sprowadzają
Chmurę do jej ziemskich korzeni.

02.

Jak wpływa na nas historia? Po
ukończeniu pracy doktorskiej
na temat Nieznanego Żołnierza
Adèle wraca do swojej rodzinnej
miejscowości, żeby zająć się
dziadkiem. Niczym współczesna
Antygona, jej dziadek jest
buntowniczym pisarzem, który
potajemnie ukrywa pozostałości po
żołnierzu z I Wojny Światowej
w swoim ogródku.

BEAT

04

ADELINE FOR
LEAVES

Jessica Sarah Rinland
United Kingdom, 2014, 14’
Interrogating memory, horticultural,
and philosophical elements through
her endeavors, 11-year-old botanical
prodigy Adeline’s mission is to
propagate the mythical blueflowering Echinopsis Subdenudata.

05 .

SYMPHONY NO. 42

Aneil Karia
United Kingdom, 2014, 12’

Réka Bucsi
Węgry, 2013, 10’

Beat documents a day in the life of
a man who appears to be walking
a paper thin line between profound
joy and complete hopelessness. This
film is about the sprawling chaos
and oppressive loneliness that can
coexist in the city, and a man who
finds his withdrawal from the world
challenged by a visceral force.

Drobne wydarzenia, przeplatane
na zasadzie skojarzeń, wyrażają
irracjonalną spójność naszego
otoczenia. Surrealne sytuacje
stworzone są na podstawie interakcji
między ludźmi a naturą.

TOTEMS

Sarah Arnold
France / Switzerland, 2014, 28’ 37”
How does history affect us ? After
completing her PHD thesis on The
Unknown Soldier, Adèle returns to
her rural hometown to look after
her grandfather. Like a modernday Antigone, her grandfather is a
rebellious writer who has secretly
kept the remains of a soldier from
World War I buried at the bottom of
their garden.

04 .

ADELINE FOR
LEAVES

Jessica Sarah Rinland
Wielka Brytania, 2014, 14’
Badając elementy pamięci,
ogrodnictwa i filozofii, 11-letnia
geniusz biologii Adeline stawia sobie
za cel rozmnożyć mityczną roślinę
o niebiskich kwiatach - Echinopsis
Subdenudata.

05

SYMPHONY NO. 42

Réka Bucsi
Hungary, 2013, 10’
The small events, interlaced by
associations, express the irrational
coherence of our surroundings. The
surreal situations are based on the
interactions between humans and
nature.
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POKAZY
POZAKONKURSOWE

01.

LASHES

Christine Sherwood
Wielka Brytania, 2014, 20’
“Lashes” to spojrzenie na jeden
dzień z życia szesnastolatki, której
prawdziwe ja zderza się z jej
wyobrażeniem o sobie, z dziewczyną,
którą chciałaby być. W filmie śledzimy
poczynania Ashley, która stara
poradzić sobie ze zdradą swojego
chłopaka. Szukając pociechy w nowym
znajomym, bohaterka stawia pod
znakiem zapytania kierunek, w którym
dotychczas zmierzała.

Girls Shorts przedstawiają
zdecydowanie dziewczyński
punkt widzenia. Dojrzewanie,
pierwsze zauroczenia, szukanie
własnej tożsamości na tle grupy
rówieśników - to wszystko nadal
brzmi zaskakująco znajomo. Czy
w każdej z nas nie buntuje się
bowiem rozwydrzona nastolatka,
która czasami tak jak Ashley z
filmu “Lashes” chce cisnąć w okno
kamieniem? Czyż nie bywamy tymi
niepoprawnymi romantyczkami,
które budują sobie świat pełen
iluzji, niczym Kaylee z “Augustiny”?
Dorosłe już reżyserki z pewną
nostalgią, ale i z dużą dozą sympatii
rozprawiają o nastolatkach
i problemach młodzieńczego wieku.
Trochę o sobie samych, ale przecież
I o nas wszystkich.
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01.

LASHES

Christine Sherwood
United Kingdom, 2014, 20’
‘Lashes’ is a glimpse into the one
day where a 16 year old’s true
authentic self collides with the girl
that she’s been trying to be. The
film follows Ashley as she tries to
deal with news that her boyfriend
cheated on her. Seeking solace in a
new friend makes her question the
direction she’s headed in.
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Girls Shorts definitely present a girly
point of view. Coming of age, first
crush, searching for one’s identity
in a group of peers – it all seems
surprisingly familiar. Isn’t there a
rebellious teenager inside each of
us who, just like Ashley in Lashes,
wants to throw stones at a window?
Aren’t we those incurable romantics
who build a world full of illusions
as Kaylee from Augustine does?
Adult directors discuss teenagers
and problems of adolescence
with nostalgia and a large amount
of affection. A little bit about
themselves but also about all of us.

02.
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HEART OF LEAD,

Slava Doytcheva
United Kingdom / Bulgaria, 2014, 21’
A few reflections from a day of a
young woman, where the ancient
Turkish ritual, a battered Bulgarian
night train and a vast beach at the
Atlantic ocean are all united by her
crippling fear.

HEART OF LEAD,

Slava Doytcheva
Wielka Brytania / Bułgaria, 2014, 21’
Impresje z życia dziewczyny, gdzie
starożytny, turecki rytuał, poobijany
bułgarski pociąg i ogromną plażę nad
Atlantykiem łączy jej paraliżujący lęk.
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03.

HIDE AND SEEK

03.

Chloe Weeks
Wielka Brytania, 2013, 2’

Chloe Weeks
United Kingdom, 2013, 2’

Dwuminutowy, pełen napięcia film,
powodujący że wsłuchujemy się
w każdy odgłos dochodzący z ekranu.
Gdy młoda bohaterka wstrzymuje
oddech, my również nieruchomiejemy.
Czy uda się schować tak, by być
pewnym bezpieczeństwa?

04 .

A two minute thrilling film that makes
us listen to every sound coming from
a screen. When a young character
holdes her breath we are paralized
too. Is it possible to hide good
enough to be sure it is safe?

HOLIDAY AT THE
SEASIDE

04 .

Cristina Grosan,
Bosnia i Herzegovina / Romania /
Hungary, 2013, 16’

AUGUSTINA

Isabel Anderton
Wielka Brytania, 2014, 18’
Augustina, to czarująca, złowroga
baśń rozgrywająca się w czasach
współczesnych. W tej opartej na
faktach historii, nastolatka z rozbitej
rodziny ucieka od samotności,
znajdując pociechę w edukacyjnej
lalce-niemowlaku.
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HOLIDAY AT THE
SEASIDE

Cristina Grosan,
Bośnia i Hercegowina / Rumunia /
Węgry, 2013, 16’

Amalia gets her first period one
day before leaving to the seaside
with her parents. Having a strict
and distant mother, Amalia secretly
decides to take the matters into her
own hands. While struggling with the
issue, she doesn’t notice that her
parents are on the verge of giving
up on their family holidays. What
should have been an ordinary holiday
becomes a mother-daughter quest.
To find themselves, and then, each
other.

05 .

HIDE AND SEEK

Dzień przed planowanym rodzinnym
wyjazdem nad morze, Amalia dostaje
swój pierwszy okres. Mając surową
i zimną matkę, Amalia w tajemnicy
postanawia wziąć sprawy w swoje
ręce. Zmagając się z problemem, nie
dostrzega, że jej rodzice są na granicy
rezygnacji ze wspólnych, rodzinnych
wakacji. Co powinno być zwykłymi
wakacjami, staje się poszukiwaniem
matki i córki. Żeby odnaleźć siebie
samemu i siebie nawzajem.

05 .

AUGUSTINA

Isabel Anderton
United Kingdom, 2014, 18’
Augustina is a beguiling, sinister
modern-day fairytale. Based on a
real-life story, a teenager from a
broken family escapes her loneliness
by finding solace in an educational
baby-doll.

Oscary, nagrody Amerykańskiej
Akademii Filmowej to zjawisko,
które w filmowym świecie wywołuje
zawsze największe emocje. Co
roku, kiedy w zimny styczniowy
dzień ogłaszane są nominacje do tej
prestiżowej złotej statuetki, wszyscy
kinomaniacy z błyszczącymi oczami
komentują finałowe piątki wybrane
w poszczególnych filmowych
kategoriach. Zwycięzca w każdym
zestawieniu jest tylko jeden, lecz
zawsze jest to wybór niezwykle
trudny, wszystkie nominowane filmy
reprezentują bowiem najwyższy
światowy poziom. Podczas
tegorocznego Short Waves Festival
z dumą prezentujemy widzom
doborową selekcję, jaką w 2015
roku Akademia wybrała w kategorii
“Najlepszy krótkometrażowy film
aktorski”
The Oscar Awards of the American
Film Academy is the most thrilling
phenomena of the film world. Every
year, on a cold January day, when
nominations for the prestigous
gold statue are announced, every
movie freak, with glimmering eyes,

comments on final fives chosen in
each category. There is only one
winner and the choice is extremely
difficult since all nominated movies
are world-class. During this year’s
edition of the Short Waves Festival,
we proudly present to spectators
the unique selection, chosen by the
Academy in the “Short Film: Live
Action” category in 2015.
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01.

AYA

Hu Wei
France / China. 2013. 15’

Mihal Brezis, Oded Binnun
Izrael / Francja, 2012, 39’
Niespodziewane spotkanie dwojga
nieznajomych na lotnisku. On
przez pomyłkę bierze ją za swojego
kierowcę. Ona, oczarowana
przypadkowym spotkaniem, nie stara
się wyprowadzić go z błędu.

02.

BOOGALOO AND
GRAHAM

Michael Lennox
United Kingdom. 2012. 14’
Jamesy and Malachy are over the moon
when their soft-hearted dad presents
them with two baby chicks to care for.
Raising their tiny charges, declaring
themselves vegetarian and dreaming of
running a chicken farm, the two boys
are in for a shock when their parents
announce that big changes are coming
to the family. Starring Martin McCann,
Charlene McKenna, Riley Hamilton and
Aaron Lynch.

01.

AYA

Two strangers unexpectedly meet at
an airport. He mistakenly assumes
her to be his assigned driver. She,
enchanted by the random encounter,
does not hurry to prove him wrong.

02.

“The idea of the movie was born
when I fell accidentally on Micheal
Bash’s photo, « Warsaw 1046 ». I
wanted to reproduce the device
to photograph characters against
various backgrounds. It is a practice
still very popular in China. I wanted
an uncluttered movie, between
fiction and documentary, reality
and dream, modern civilization and
traditional habits, Chinese ideology
and Tibetans beliefs.” - says the
director Hu Wei
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Mihal Brezis, Oded Binnun
Israel / France, 2012, 39’

BOOGALOO AND
GRAHAM

Michael Lennox
Wielka Brytania. 2012. 14’
Jamesy i Malachy nie posiadają się
z radości, gdy ich ojciec daje im dwa
kurczaki. Wychowując swoich małych
podopiecznych, chłopcy zostają
wegetarianami i marzą o założeniu
kurzej farmy. Przeżywają szok, gdy
rodzice informują ich o wielkich
zmianach w rodzinie. Występują:
Martin McCann, Charlene McKenna,
Riley Hamilton and Aaron Lynch.
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BUTTER LAMP

04 .

PARVANEH

Talkhon Hamzavi
Szwajcaria, 2012, 15’

Parvaneh to afgańska imigrantka,
która niedawno przybyła do punktu
tranzytowego dla uchodźców
szukających azylu w szwajcarskich
Alpach. Jej jedynym zadaniem jest
poznanie tego miejsca
i terenów wokół niego.

05 .

THE PHONE CALL

03.

BUTTER LAMP

Hu Wei
Francja / Chiny. 2013. 15’
“Pomysł filmu zrodził się, gdy autor
natknął się na zdjęcie Michaela Nasha
„Warsaw 1046”. Autor postanowił
wykorzystać reprodukcję, aby
sfotografować bohaterów na różnym
tle. Jego celem było stworzenie filmu
na pograniczu fikcji i dokumentu,
rzeczywistości i snu, nowoczesnej
cywilizacji i tradycyjnych zwyczajów,
chińskiej ideologii i tybetańskich
wierzeń.” - mówi reżyser Hu Wei.

04 .

PARVANEH

Talkhon Hamzavi
Switzerland, 2012, 15’
Parvaneh is a young Afghan
immigrant who recently arrived at a
transit centre for asylum seekers in
the Swiss Alps. The only things she
has got to know yet are the rural
area surrounding the centre and the
centre itself.

05 .

THE PHONE CALL

Mat Kirkby
United Kingdom, 2013, 21’

Mat Kirkby
Wielka Brytania, 2013, 21’

“The Phone Call” follows Heather,
(played by OSCAR® nominee Sally
Hawkins), a shy lady who works
at a helpline call centre. When she
receives a phone call from a mystery
man (played by Oscar winner Jim
Broadbent) she has no idea that
the encounter will change her life
forever.

„The Phone Call” to kontynuacja
„Heather” (w tej roli nominowana
do Oscara Sally Hawkins), filmu o
nieśmiałej kobiecie pracującej
w call centre. Gdy odbiera telefon
od nieznajomego mężczyzny
(granego przez laureata Oscara Jima
Broadbenta), nie ma pojęcia, że to
spotkanie zmieni jej życie.
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life in the post-soviet area from a
new perspective. Next, fragrant
cups of short live-action films will
be consumed. A sweet and sour
drink “From Ukraine with love”,
presenting gems of our closest
neighbours, will be served as a
dessert. A few thousand of children
strolling on a Kremlin square, an
affair of a janitor peeked through
the smoke of autumn leaves being
burnt or a surprisingly difficult life of
a bubblegum are only a few images
from shorts brought to Short Waves
Festival by our eastern brothers.
Programme cooperation:

“NEW
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S
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East Something, czyli trzy
wybuchowe koktajle filmowych
trunków, każdy z wysokim procentem
jedynych w swoim rodzaju smaczków.
Pociąg ze wschodu wiezie ze sobą
zestaw znakomitych krótkich
metraży z nieprzeniknionych terenów
byłego Związku Radzieckiego - m. in.
Kirgistanu, Azerbejdżanu i Armenii.
W ramach aperitifu zaserwowane
zostaną dokumenty ukazujące
w nowym świetle postradzieckie
republiki, następnie do konsumpcji
przeznaczono wypełnione aromatem
kielichy fabularnych krótkich
metraży. Na deser zaś podany
zostanie słodko-kwaśny drink “From
Ukraine with love”, prezentujący
filmowe perełki naszych najbliższych
sąsiadów. Kilka tysięcy dzieci
spacerujących po kremlowskim
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Mikhail Zheleznikov, Evgeniya
Marchenko from Message to Men
International Film Festival,

placu, romans dozorczyni
podglądany poprzez opary palonych
jesienią liści czy zaskakująco ciężki
żywot gumy do żucia, to tylko kilka
obrazów z krótkometrażowego co
nieco przywianego na Short Waves
Fesitival od wschodnich braci.
Współpraca programowa:

Mikhail Zheleznikov, Evgeniya
Marchenko z Message to Men
International Film Festival
Olha Reiter z Lviv International
Short Film Festival Wiz-Art
East Something: three explosive film
cocktails, each of them containing
a high amount of unique goodies.
The eastern train will bring a set of
superb short films from mysterious
areas of the former USSR:
Kyrgyzstan, Azerbaijan and Armenia,
among others. The starter will
include documentaries presenting

Olha Reiter from Lviv International
Short Film Festival Wiz-Art
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01 .

INSIDE A
SQUARE CIRCLE

Valery Shevchenko
Rosja, 2011, 17’
Kreml. Boże Narodzenie i 5 tysięcy
dzieci. Jak odnaleźć rodziców? Wszystko
jest dokładnie przewidziane – dzieci idą
po kręgu, a rodzice mogą tylko wołać po
imieniu i machać rękami.

01.

INSIDE A SQUARE
CIRCLE

Valery Shevchenko
Russia, 2011, 17’
Kremlin. Christmas Eve and five
thousand children. How to find parents?
Everything is well planned – children
walk around and parents can only call
them by names and wave.

02.

ALDONA

Emilija Skarnulyte
Litwa, 2012, 13

ALDONA

Emilija Skarnulyte
Lithuania, 2012, 13
Aldona lives in Druskininkai in
Lithuania. She suddenly lost her
sight in April 1986. The doctor said it
was connected with Chernobyl. We
can see Aldona during her walk in
Grutas Park where stand monuments
dating back to the Lithuanian Soviet
Socialist Republic.

Aldona żyje w Druskienikach na Litwie.
W kwietniu 1986 roku nagle straciła
wzrok. Lekarz twierdzi, że miało to
związek z Czarnobylem. Widzimy
Aldonę podczas spaceru po Grutas
Park, gdzie stoją pomniki pamiętające
czasy Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej.
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03.

LOADING MY LIFE

01.

Haroutyun Shatyan
Armenia, 2011, 35’
Kiedy Harut był w wojsku, postawiono
mu diagnozę – cukrzyca. Ten moment
zmienił całe jego życie. Mimo złego
stanu zdrowia, poważnych problemów
finansowych, Harut, nie traci poczucia
humoru i optymizmu.

Ismail Safarali
Azerbaijan, 2014, 12’

03.

LOADING MY LIFE

In a remote village somewhere in
Azerbaijan lives a lonely boy. His
life revolves around football and a
school with only two students.

Haroutyun Shatyan
Armenia, 2011, 35’

04 .

METAL BREAD

Chingiz Narynov
Kyrgyzstan, 2014, 45’
One day in Tatiana Prokopenko’s
life who lives in a depopulated city
of Mailuusuu in Kyrgyzstan. Every
day Tatiana comes a long way to get
to a mound of broken light bulbs.
She looks for aluminium parts to
supplement her pension with some
extra money.

04 .
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When Harut was serving in the army,
he was diagnosed with diabetes.
This moment has changed his whole
life. Despite bad health and serious
financial difficulties, Harut doesn’t
lose his sense of humour and
optimism.

METAL BREAD

Chingiz Narynov
Kirgistan, 2014, 45’
Jeden dzień z życia Tatiany
Prokopenko, mieszkającej
w wyludnionym mieście Majłuusuu
w Kirgistanie. Tatiana codziennie
przebywa długą drogę na kopiec z
rozbitych żarówek. Wyławia aluminiowe
okucia. Tak dorabia do skromnej
emerytury.
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TEKBETEK

02.

DRAFT

01.

TEKBETEK

Ismail Safarali
Azerbejdżan, 2014, 12’
W odległej wiosce, gdzieś w północnym
Azerbejdżanie żyje samotny chłopiec.
Jego życie toczy się wokół piłki nożnej
i szkoły, która ma tylko dwóch uczniów.

02 .

DRAFT

Timofey Zhalnin
Rosja, 2010, 18’

Timofey Zhalnin
Russia, 2010, 18’

Irina próbuje nagrać wystąpienie na
casting do teatru w Moskwie. Niestety
wciąż jej ktoś przeszkadza. Próbuje więc
na nowo i znów i jeszcze raz...

Irina is trying to record a performance
for a casting in a theatre in Moscow.
Unfortunately, someone is constantly
interrupting her. So she is trying over
and over again....

03 .

PEREGON

03.

PEREGON

Ruslan Akun
Kyrgyzstan, 2014, 23’

Ruslan Akun
Kirgistan, 2014, 23’

A brother and a sister are left alone
in the middle of a steppe. Despite
a promise given to their father, they
decide to go with a herd of sheep to
find their mother. That’s their first adult
decision.

Brat z siostrą zostają sami na środku
stepu. Mimo obietnicy danej ojcu
postanawiają ruszuć do matki wraz ze
stadem owiec. To ich pierwsza dorosła
decyzja.
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04 .

FALLEN LEAVES

04 .

Masha Kondakova
Ukraina, 2014, 21’
40 letnia Valya jest samotną
dozorczynią w Kijowie. Tego dnia
paliła jesienne liście, gdy pojawił się
tajemniczy On. Bardzo szybko znalazł
się w jej domu. I zniknął tak szybko, jak
się pojawił.

05 .

Masha Kondakova
Ukraine, 2014, 21’
40-year-old Valya is a lonely janitor
in Kiev. One day she was burning
autumn leaves when a mysterious He
appeared. Before long, he ended up
in her house. And he disappeared as
fast as he appeared.

01.

A village school is waiting for a
delegation from the Ministry. The
headmaster needs to hide the fact
that the school doesn’t have the
number of students necessary for it
to exist.

THE GUM

Olha Makarchuk
Ukraina, 2013, 10’

Nieustannie zaniedbywana guma
jest zmuszana do dostosowywania
się do swojego otoczenia, jednakże
jej jedynym marzeniem jest latać
beztrosko niczym wolna bańka. To
dzień życia gumy do żucia. A może i z
twojego własnego?

02 .

OBJECTS IN MIRROR
ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR

Maryna Dykukha
Ukraine, 2013, 2’

05 .

NOISEMAKER

Karolis Kaupinis
Litwa / Szwecja, 2014, 15’
Prowincjonalna szkoła czeka na
delegację z Ministerstwa. Dyrektor
musi ukryć fakt, że w szkole nie ma
przepisowej liczby uczniów, konieczniej
do prawnej egzystencji każdej szkoły.

THE GUM

Olha Makarchuk
Ukraine, 2013, 10’
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NOISEMAKER

Karolis Kaupinis
Lithuania / Sweden, 2014, 15’
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01.

FALLEN LEAVES

The Gum is constantly neglected and
forced to fit into the circumstances,
though its only dream is to fly
as careless as a bubble, reveling
in freedom. It’s a day in life of a
bubblegum. Or maybe a day in your
own life?

02.

OBJECTS IN MIRROR
ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR

Maryna Dykukha
Ukraina, 2013, 2’
Przedmioty odbite w lustrze są bliżej niż
mogłoby się wydawać, są głębokie
i żywe. Co z nimi? Wybierz się
w podróż do świata jedynej wrażliwej
rzeczywistości. Rzeczywistości uczuć,
stanów, emocji.

Objects in mirror are closer than they
appear, they are deep and alive. What
about there? What about here? Now?
Let’s take a road way to the world of the
only sensible reality. Reality of feelings,
states, emotions.
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03 .

YELLOW FLOWER
FOR MONSIEUR
BURRILION

Larysa Artyuhina
Ukraine, 2012, 20’

03.

YELLOW FLOWER
FOR MONSIEUR
BURRILION

Larysa Artyuhina
Ukraina, 2012, 20’
Francuski pisarz, przedstawiciel
antyglobalistycznego ruchu przyjeżdża
do Kijowa na premierę swojej książki.
Ale na Ukrainie nic nie dzieje się
w sposób oczekiwany i Jean Bourillon
zostaje „porwany” przez ukraińskiego
policjanta. Obaj mówią swoim własnym
językiem i niezrozumienie prowadzi do
całkowitego paradoksu. Ale w końcu
piłka nożna staje się łączącą ich kulturą.

A French author of anti-globalization
movement arrives in Kiev for the
premiere of his book. But in Ukraine,
nothing ever happens as expected
and Jean Bourillon gets «kidnapped»
by a Ukrainian policeman. They each
speak their own language and not
understanding leads to a total paradox.
But finally football becomes a unifying
culture.

BEARD

Dmytro Sukholytkyi-Sobchuk
Ukraine, 2012, 25’
The old man’s daughter married the
foreigner and moved abroad. Only
his neighbor Gienyk remembers
his name. Others call him “Beard”.
“Beard” feeds hens, smokes cheap
cigarettes, goes fishing as an
ordinary villager. But nobody, even
Gienyk knows what’s on his mind.
His daughter visits him while passing
by. He’s not at home at that moment.
When he comes back, he founds his
daughter on the threshold, ready
to leave. The old man sees off his
daughter with sadness. And then
takes the gun. Everything’s going to
change in a moment... The Beard will
disappear.
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05 .

UKRAINIAN
LESSONS

Ruslan Batytskyi
Ukraina, 2012, 30’

03.

THE ROAD BACK

Oleksandr Ratiy
Ukraine, 2012, 11’
The story of a man who is born in the
past century and millennium. In the
city and state which are not on the
map anymore. The man always comes
back in town in which there are
only two maternity hospitals, two
industrial plants and two cemeteries.
The question is what for and why?.
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03.

THE ROAD BACK

Oleksandr Ratiy
Ukraina, 2012, 11’
Historia człowieka urodzonego w
poprzednim wieku i tysiącleciu. W
mieście i kraju, których nie ma już na
mapie. Mężczyzna zawsze wraca do
miejscowości, w której są tylko dwa
szpitale położnicze i dwa cmentarze.
Pytanie dlaczego i po co?

Pojawienie się młodej nauczycielki
wyrywa z sennego transu
zdegradowane górnicze miasto.
Kiedy iskry uczucia rozpalają serca
dziewczyny i młodego górnika, lokalna
młodzież, napastowana agresją z
każdej strony, reaguje na zaistniałą
sytuację ze zwierzęcą agresją i
wściekłością. W walce przeciwko
inności, zło przybiera wspaniałe,
barokowe formy...

04 .

BEARD

Dmytro Sukholytkyi-Sobchuk
Ukraina, 2012, 25’
Córka starszego mężczyzny poślubia
obcokrajowca i wyjeżdża za granicę.
Jedynie jego sąsiad Gienyk pamięta
jego imię. Inni nazywają go Brodacz.
Brodacz karmi kury, pali tanie
papierosy i łowi ryby jak każdy
zwyczajny mieszkaniec wioski. Lecz
nikt, nawet Gienyk nie wie co siedzi w
jego głowie. Jego córka odwiedza go
będąc w pobliżu. Brodzacza nie ma
wtedy w domu. Kiedy wraca, zastaje
ją u progu drzwi, gotową do wyjścia.
Starszy mężczyzna odprowadza swoją
córkę wzrokiem pełnym smutku. I
wtedy wyciąga broń. Wszystko zmieni
się za moment... Brodacz zniknie.

05 .

UKRAINIAN
LESSONS

Ruslan Batytskyi
Ukraine, 2012, 30’
The appearance of a young teacher
shakes a degraded mining town from
its sleepy trance. When the sparks
of feeling ignite between her and
a young miner, the local youths,
battered by the violence all around
them, respond with animalistic
aggression and rage. In the fight
against otherness, evil takes on
magnificent, baroque forms...
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STRONGER
THAN ARMS
Babylon13
Ukraina, 2013 / 2014, 77’’
“Siłą napędową protestów
obywatelskich jest pokolenie
ukształtowane w czasie niepodległości.
Pokolenie to można nazwać pokoleniem
natychmiastowych akcji, pokoleniem,
które uznaje podstawowe europejskie
wartości za decydujące i dlatego
jest gotowe, aby je chronić. Nowe
społeczeństwo obywatelskie buduje
ważne idee, jednak w tej chwili za mało
jest tych, którzy mogą wprowadzić je
w życie. Ten krąg musi się rozszerzyć
i dopiero wtedy będziemy mogli
przekonać całą Ukrainę, że nastał
czas poważnych reform społecznych.
Dokument to narzędzie, które może
zmienić postrzeganie rzeczywistości.”
Oto cytat z manifestu grupy ukraińskich
filmowców zrzeszonych pod nazwą
Babylon13. Autorzy, aktywiści polityczni
walczący o suwerenność swojego kraju,
po raz pierwszy w Polsce zaprezentują
pełnometrażowy dokument obrazujący,
jak według nich NAPRAWDĘ wygląda
sytuacja na Ukrainie od 2013
roku. Specjalnemu pokazowi filmu
towarzyszyć będzie spotkanie z jedną
z reżyserek, Kseniyą Kosyk.
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STRONGER
THAN ARMS
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Babylon13
Ukraine, 2013 / 2014, 77’

“It is a notable fact, that the driving
power of the civil protest is the
generation formed within the timeframe
of independence. The generation that
may be called the one of immediate
action, and which deems basic European
values as determinant and hence is
ready to protect them. The new civil
society generates meaningful ideas.
But at the moment there are too little
of those, who are ready to fulfil these
ideas. This circle has to grow and then
we’ll get a chance to persuade the
whole Ukraine, that time has come to
begin vast social reforms. And, strictly
speaking, a documentary is a tool that
is able to change people’s perception of
reality.”

This is a quotation from the manifesto
of a group of Ukrainian filmmkers united
under the name Babylon13. Authors,
the political activists fighting for the
independence of their country, for the
first time in Poland will present their
feature documentary picturing how
(according to them) the REAL situation
in Ukraine has been since 2013. This
special screening will be accompanied
by the meeting with one of the directors,
Kseniya Kosyk.
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Starość niejedno ma imię. Mając
lat siedemdziesiąt można zmienić
zawód. Można całkowicie zmienić
życie. Można też nic nie zmieniać,
co wcale nie oznacza nudy.
Neurolog, który porzuca karierę
medyczną na rzecz uprawiania sztuki
jazdy na rolkach w zwolnionym
tempie. Można? Można! Seniorzy
udowadniają, że jesień życia nie
jest czasem straconym i absolutnie
wszystko jest możliwe. Filmy
z inspirującymi historiami dla ludzi
ciekawych świata bez względu na
wiek.
An old age has many different faces.
Having 70 years old you can change
the profession. You can completely
change your life. You can also not
change a thing and still that doesn’t
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indicate boredom. The neurologist
who abandoned his medical career
for the art of rollerskating in slow
motion. One really can! Old people
prove that being old doesn’t mean
wasting time and that absolutely
everything is possible. These are
films with inspiring stories for all
the people interested, regardless of
their age.

01.

SLOMO

Josh Izenberg
USA, 2013, 16’30’’
Przygnębiony i sfrustrowany swoim
życiem doktor John Kitchin rezygnuje
z kariery neurochirurga i przenosi się
na plażę. Tam przechodzi radykalną
transformację w SLOMO, zamieniając
swój fartuch laboratoryjny na rolki w
poszukiwaniu wolności.

01.

02.

Josh Izenberg
USA, 2013, 16’30’’

When young Emma is prohibited
from taking her iPad on holiday,
she asks her grandma Koba to look
after her digital horse farm. The task
proves bigger than Koba expected.

PONY PLACE

EDWARD

Emilia Śniegoska
Polska, 2013, 11’34”’
„Edward” to spotkanie z 72-letnim
człowiekiem, który 22 lata temu zerwał
z dotychczasowym życiem i osiedlił
się na górce w centrum Wrocławia
powstałej na powojennym gruzowisku.
Edward żyje bez prądu, pieniędzy
i bieżącej wody. Od 20 lat kopie w
górce wąwóz. Przenosi setki ton
ziemi powiększając i zabezpieczając
zapadające się zbocze gruzowiska.
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05 .

Joost Reijmers
Holandia, 2013, 10’
Kiedy rodzice nie pozwalają małej
Emmie na zabranie iPada na wakacje,
ta zwraca się z prośbą do swojej babci
Koby, aby zajęła się jej wirtualną farmą
koni. Zadanie okazuje się trudniejsze,
niż przypuszczała Koba.

03 .

PONY PLACE

Joost Reijmers
The Netherlands, 2013, 10’

Depressed and frustrated with his
life, Dr. John Kitchin abandons his
career as a neurologist and moves
to the beach. There, he undergoes a
radical transformation into SLOMO,
trading his lab coat for a pair of
rollerblades seeking for a freedom.

02.

04 .

SLOMO

BATHING MICKY

Frida Kempff
Sweden, 2010, 14’

100 year old Micky has been a
member of the local bathing club
for almost half a decade. Every day,
every season, she swims with her
friends at her beloved bathing club.
The story about how our existence is
but the fruit of coincidence.

MR INVISIBLE

04 .

EDWARD

Emilia Śniegoska
Poland, 2013, 11’34”’
“Edward” is a meeting with
72-year-old men who 22 years ago
abandoned his current life and
resettled on a hillock in the city
centre of Wrocław. Edward lives
without electricity, money and
running water. He has been digging a
gorge in the hillock for 20 years. He
carries hundreds of tons of ground
to protect the collapsing slope of
the rubble.

05 .

BATHING MICKY

Frida Kempff
Szwecja, 2010, 14’

Greg Ash
Ireland / United Kingdom. 2013, 13’30’’

03.

A lonely old man seems invisible to the
world around him. But when he journeys
to the heart of London, being ‘invisible’
proves to be his greatest weapon.

Greg Ash
Irlandia / Wielka Brytania. 2013, 13’30’’

MR INVISIBLE

Stuletnia Micky jest członkinią
lokalnego klubu pływackiego od prawie
pół dekady. Każdego dnia, o każdej
porze roku, pływa z przyjaciółmi w
swoim ukochanym klubie. Historia
o tym, że nasze życie jest niczym innym
jak owocem przypadku.

Samotny, starszy mężczyzna wydaje się
być niewidzialny dla otaczającego go
świata. Jednak kiedy dociera do serca
Londynu, bycie “niewidzialnym” staje się
jego największą bronią.
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Owen Trevor
Australia / United Kingdom, 2010, 5’
Val and Pete have been swimming
together every morning for the past
seventeen years. Once a year they
have a race, two laps up and back.
The competition in which cheating is
one of the very greatest options.

TWO LAPS

Owen Trevor
Australia / Wielka Brytania, 2010, 5’

92 93

Val i Pete pływają razem każdego ranka
od przeszło siedemnastu lat. Raz w
roku organizują wyścig - dwa okrążenia
tam i z powrotem. Zawody, podczas
których oszukiwanie to jedna
z najlepszych opcji.

07 .

TWO LAPS
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L ATE
Zabawnie. Niewinnie. Czasem jednak
strasznie. Bywa, że na poważnie,
choć raczej rzadko. O seksie. O
miłości. O pożądaniu. O dmuchanych
lalkach. O sprężystych pośladkach.
Filmy o tym, czego pragną kobiety, a
co robią mężczyźni. Animacje
i fabuły o tematyce mocno
erotycznej. Zaspokojenie potrzeb
najbardziej nienasyconego
kinomana.

A SIMPLER LIFE

Gunhild Enger
Sweden, 2013, 15’
Ing-Marie and Carl are very busy. She
with training, he with gardening. They
surround themselves with gadgets
designed to make their lives simpler,
but all they really do is cause more
problems.

07.

A SIMPLER LIFE

Gunhild Enger
Szwecja, 2013, 15’
Ing-Marie i Carl są bardzo zajęci.
Ona trenuje, on zajmuje się
ogrodem. Otaczają się gadżetami
zaprojektowanymi specjalnie po to, aby
uczynić życie łatwiejszym, jednak w
rzeczywistości stwarzają tylko więcej
problemów.
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Humourously. Innocently. Although
sometimes dreadfully. Ocassionally
getting serious but not often. About
sex. About love. About desire.
About blow up dolls. About bouncy
butt. We present films showing
what women want and what men
do. Animations and fiction films
with strongly erotical theme. Full
satisfaction for all the unsated
cinephiles.

01.

PETIT BONHOMME

Victor Rodenbach
France, 2013, 13’
Henri is 9 years old and not quite
nine and a half. During an afternoon
at the pool, he decides to follow the
advice of his father to seduce the
little Rachel with whom he is madly
in love.

01.

PETIT
BONHOMME

Victor Rodenbach
Francja, 2013, 13’
Henri ma niecałe lat dziewięć
i pół. Wolne popołudnie spędza na
basenie. Podczas kąpieli próbuje
wyrazić swoje uczucia wobec
małej Rachel pilnie podążając za
wskazówkami taty.
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02.

DEFINE BEAUTY
CREME CARAMEL

Canada / Nowness
Spain, 2014, 4’
When you are obsessed with
someone, it’s not just with that
someone—it’s with the shape of the
hips, the color of the nipples, or the
shade of her hair when she comes
out of the shower. The film describes
love as strong but sweet (as creme
caramel) obsession.

02.

DEFINE BEAUTY
CREME CARAMEL

Canada / Nowness
Spain, 2014, 4’
Kiedy szaleje się na czyimś punkcie,
pożądanie nie ogranicza się do tej
osoby - chodzi też o kształt bioder,
kolor sutków czy o odcień włosów,
kiedy ona wychodzi spod prysznica.
Film opisuje miłość jako silną, choć
słodką (niczym karmelowy deser),
obsesję.

02.

DRŻĄCE TRĄBY

Natalia Brożyńska
Polska, 2010, 3’
Pafnucy, futrzany stwór z lateksową
trąbą, nie jest zbyt zadowolony ze
swojego wyglądu. Znajduje zdjęcie
Kalasantego, postaci
o twarzy tryskającej zdrowiem
i pogodą ducha. Wpada w szał,
który doprowadza go na spotkanie
z Kalasantym. Tam dokonuje
zaskakującego odkrycia.
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CHOCOLATE HEART

Harrison Atkins
USA, 2014, 6’
Owen never learned about sex or
relationships from his parents, since
they turned into cats. But today,
with the help of a human girl, Owen
is going to learn a lot.

04 .

94 95

THE SHADOW OF
YOUR SMILE

Alexei Dmitriev
Rosja, 2014, 3’

DRŻĄCE TRĄBY

Natalia Brożyńska
Poland, 2010, 3’

02.

03.

Pafnucy, leather creature with latex
trunk, is not really happy about
his look. He finds the photo of
Kalasanty, the figure blooming with
health and being in good humour.
He ran amok that leads him to
meet Kalasanty. There he made a
surprising discovery.
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Kobieta uśmiecha się uwodzicielsko
w filmie, jakby na coś czekając.
Nagle film zostaje uszkodzony, a
obraz częściowo rozmyty. Autor
filmu odkrywa kobiece piękno w
pornograficznym otoczeniu. Jest to
parodia cenzury, w której celowo
użyto nagrania video niskiej jakości.

05 .

GUMMI

Andre Albrecht
Germany, 2013, 4’
A young couple is making love to
each other. As the heat grows,
they forget the world around
them. But their love is ill-fated. An
accident overshadows their intimate
togetherness of plastic connection.

03.

CHOCOLATE
HEART

Harrison Atkins
USA, 2014, 6’
Owen nigdy nie rozmawiał o seksie
czy związkach ze swoimi rodzicami,
zwłaszcza kiedy zamienili się
w koty. Ale dziś, z pomocą
napotkanej dziewczyny, Owen dowie
się sporo.

04 .

THE SHADOW OF
YOUR SMILE

Alexei Dmitriev
Russia, 2014, 3’
A woman smiles seductively in a
video, as if awaiting something.
Suddenly, the video is damaged
and the image partly blurred.
The film explores female beauty
in a pornographic environment
and creates a low-fi parody of
censorship.

05 .

GUMMI

Andre Albrecht
Niemcy, 2013, 4’
Młoda para kocha się namiętnie.
Kiedy temperatura ciał wzrasta,
zapominają o całym świecie.
Niestety ich miłosć jest skazana
na porażkę. Wypadek przekreśla
ich intymne chwile plastikowego
połączenia.
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06 .

LA BETE

Vladimir Mavounia-Kouka
France, 2013, 8’

06 .

LA BETE

Vladimir Mavounia-Kouka
Francja, 2013, 8’

COUNTERPART

Adrian Sitaru
United Kingdom, 2014, 20’
31 year old real-estate agent Alex
lives with his 20 year old girlfriend
Lily. They live in a new building with
all the mod-cons just around the
corner from the council estates
they grew up in. They spend most of
their time together working out and
sunbathing. But someone is watching
them from across the street and the
day they meet is the day their lives
are about to change.

I’M NOT SORRY

96 97
Russel Costanzo
USA, 2014, 16’

07.

COUNTERPART

Adrian Sitaru
Wielka Brytania, 2014, 20’

31-letni agent nieruchomości
Alex mieszka ze swoją 20-letnią
dziewczyną Lily. Żyją w
nowoczesnym budynku ze wszystkimi
udogodnieniami zaraz za rogiem
osiedla domków komunalnych, w
którym kiedyś dorastali. Większość
czasu spędzają razem trenując
i opalając się. Jednak ktoś z
naprzeciwka ich obserwuje. Dzień,
w którym się spotykają, jest dniem,
kiedy ich życie ulegnie zmianie.

I’M NOT SORRY

Russel Costanzo
USA, 2014, 16’

08 .

Młoda kobieta dotyka się. Z jej
włosów łonowych rodzi się olbrzymia
bestia, której ciało jednocześnie ją
zniewala i scala. Taniec seksualności
kruchej i dzikiej zarazem.

07.

08 .

A young woman touches herself.
From her pubic hair, a huge beast is
born, whose body both merges with
and abuses her own. The dance of
both fragile and wild sexuality.

A lonely and disturbed man wants
nothing more than to fit in and find
a partner but his self-loathing and
violent tendencies prevent that from
becoming a reality.

09.

DELAY

Tomas Leach
Niemcy / Wielka Brytania, 2014, 8’
Jeden z ostatnich sekretów, który
mężczyźni zachowują tylko dla
siebie. Opóźnianie tego magicznego
momentu. Ośmiu mężczyzn w
różnym wieku, o różnej budowie
ciała, opowiada przed kamerą o
czym myślą, żeby opóźnić moment
wytrysku.

Samotny i sponiewierany mężczyzna
nie chce w życiu niczego więcej, niż
znalezienia sobie partnerki. Niestety
jego nienawiść do samego siebie i
skłonności do agresji nie pozwalają
tej wizji stać się rzeczywistością.

09.

DELAY

Tomas Leach
Germany / United Kingdom, 2014, 8’
One of the last remaining secrets
that men still hold on to. Delaying
that magic moment. 8 men of all
ages and body types talk directly to
camera and describe in detail what
it is they think about to put-off their
ejaculations.
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KUKI

01.

I
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THE LITTLE BIRD
AND THE LEAF

Lena von Döhren
Switzerland, 2012, 4’
It is winter and the little bird now
has to face the dangers of the
forest without the help of his friend
the leaf. It masters the situation
marvellously and hilariously!

ECI
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D
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Organizowany przez renomowany
berliński Międzynarodowy Festiwal
Filmów Krótkometrażowych
interfilm, KUKI & TEENSCREEN
to coroczne tygodniowe wydarzenie
prezentujące najlepsze filmy
krótkometrażowe dla młodego
widza. Co roku podczas KUKI
pokazywane jest ponad 100
filmów dedykowanych widzom
w wieku 3-18 lat. Poprzez
prezentację 6 konkursów i 5
programów specjalnych, festiwal
ma na celu inspirować i bawić
młodą widownię eklektycznym
miksem obrazów z całego świata
zawartych w formie animacji, filmów
fabularnych, dokumentalnych
oraz eksperymentów. W tym roku
specjalnie dla festiwalu Short
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02.

Waves i najmłodszych kinomanów
z Poznania, berlińscy programerzy
przygotowali 2 wyśmienite zestawy
najlepszych animacji spośród kilku
ostatnich edycji KUKI.

Organised by the renowned interfilm
International Short Film Festival
Berlin, the KUKI and TEENSCREEN
Festival is the yearly week-long
event presenting the best short films
for young viewers. Each year, KUKI
shows approximately 100 short films
for young people aged 3 – 18 and
beyond. Presenting 6 competition
and 5 special focus programmes, the
festival aims to inspire and entertain
young audiences with an eclectic
mix of images from around the world
closed in animation, live-action,
documentary and experimental film
forms. This year especially for Short
Waves and the youngest filmfans
from Poznan, programmers from
Berlin designed 2 exquisite sets
of the best animations of the last
editions of the festival.

THE LITTLE BIRD
AND THE LEAF

Lena von Döhren
Szwajcaria, 2012, 4’
Jest zima i mały ptaszek musi sprostać
niebezpieczeństwom lasu bez pomocy
swojego przyjaciela liścia. Radzi
sobie jednak z sytuacją w sposób
fenomenalny i przekomiczny!

HIDDEN TALENT

Miran Miosic
Chorwacja, 2013, 6’

Młody kot Bjelobrk kocha śpiewać,
ale nikt nie jest w stanie słuchać jego
niemelodyjnych miauków! Odmawiając
rezygnacji ze swojej miłości do muzyki,
Bjelobrk wyrusza odkrywać swój
muzyczny potencjał.

03.

01.

LICHT AUS - IM
SCHNECKENHAUS!

Verena Fels
Germany, 2012, 3’30”
A thunderstorm can be really scary,
so the best thing to do is cuddle up
together inside the snail shell and
wait until it’s all over...

02.

HIDDEN TALENT

Miran Miosic
Croatia, 2013, 6’
The young cat Bjelobrk loves to sing,
but no one can stand to hear his offkey meows! Refusing to give up his
love for music, Bjelobrk sets off to
explore his musical potential.

03.

LICHT AUS - IM
SCHNECKENHAUS!

Verena Fels
Niemcy, 2012, 3’30”
Burza z piorunami może być naprawdę
przerażająca, więc najlepiej jest wtulić
się razem wewnątrz skorupki ślimaka
i czekać, aż będzie po wszystkim...
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04 .

CATERPILLAR
AND HEN

Michela Donini, Katya Rinaldi
Włochy, 2013, 10’12”
Najlepsi przyjaciele, gąsienica i kura
wiedzą, że czas wielkiej przemiany
jest przed nimi. Czy ich przyjaźń
przetrwa niesamowitą przemianę
gąsienicy?

04 .

CATERPILLAR AND
HEN

Michela Donini, Katya Rinaldi
Italy, 2013, 10’12”

05 .

07.
ZEBRA

Po przypadkowym wpadnięciu na
drzewo, zebra nigdy nie będzie już
wyglądała tak samo!

ZEBRA

Julia Ocker
Germany, 2013, 3’
After accidently bumping into a tree,
a zebra will never look the same
again!

06 .

5 METERS

Nicolas Deveaux
Francja, 2013, 5’30”

06 .

5 METERS

MONSTERBOX

Ludovic Gavillet, Lucas Hudson,
Colin Jean Saunier, Derya Kocaurlu
France, 2012, 7’30”

W tej wyjątkowej kwiaciarni, jeśli
tylko naprawdę ładnie poprosisz
możesz znaleźć nowy dom dla
swojego ulubionego potworka.

In this special flower shop, if you ask
really nicely, you might just find a
new home for your pet monster.

KUKI
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01.

THE
SMORTLYBACKS

Wouter Dierickx, Ted Sieger.
Switzerland, 2013, 5’ 30”
The world is full of amazing
creatures and fantastic journeys, if
you know where to look...

Nicolas Deveaux
France, 2013, 5’30”
Who said giraffes couldn’t master
high diving?And gracefully, too!

MONSTERBOX

Ludovic Gavillet, Lucas Hudson,
Colin Jean Saunier, Derya Kocaurlu
Francja, 2012, 7’30”

100 101

Julia Ocker
Niemcy, 2013, 3’

05 .

07.

The best of friends, caterpillar
and hen know that a time of great
change is upon them. Will their
friendship withstand caterpillar’s
incredible transformation?

01.

THE
SMORTLYBACKS

Wouter Dierickx, Ted Sieger.
Szwajcaria, 2013, 5’ 30”
Świat jest pełen wspaniałych
stworzeń i fantastycznych wypraw,
jeśli wiesz gdzie szukać...

Kto powiedział, że żyrafy nie mogą
po mistrzowsku opanować skoków
do wody? I to z jakim wdziękiem!
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02.

WOMBO

05 .

Daniel Acht
Germany, 2013, 8’

02.

WOMBO

Daniel Acht
Niemcy, 2013, 8’
Kosmita Wombo musi awaryjnie
lądować na Ziemi. Z powodu swojego
charakterystycznego wyglądu
wkrótce wdaje się w pasmo pełnych
wyzwań sytuacji...

Wombo the alien has to make an
emergency crash-landing on Earth.
Due to his outward appearance, he
soon gets involved in a sequence of
challenging situations...

03.

ELECTRIC SOUL

03.

ELECTRIC SOUL

Joni Männistö
Finland, 2013, 5’
An electrifying view of a buzzing
micropolis.

04 .

THE CHANGE

Fabian Ribezzo
Mozambik, 2011, 15:00
Będąca pozornie nie do zatrzymania
fabryka pojawia się w sielskiej
wiosce i gwałtownie zakłóca życie
ludzi i przyrody. Ale wioska nie daje
za wygraną!

Elektryzujący widok brzęczącego
mikropolis.

04 .

Elise Auffray
Francja, 2014, 2’ 30”

05 .

ILLUSTRATION:
COMPOSTING

Elise Auffray
France, 2014, 2’ 30”
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Joni Männistö
Finlandia, 2013, 5’

THE CHANGE

Fabian Ribezzo
Mozambique, 2011, 15:00
A seemingly unstoppable factory
appears in an idyllic village and
radically disrupts the lives of people
and nature. But the village fights
back!

ILLUSTRATION:
COMPOSTING

How does our left-over food get
turned into soil? This stop-motion
animation shows us a fascinating sixmonth process in high-speed.

06 .

THE NEW SPECIES

Katerina Karhánková
Czechy, 2013, 6’

Trójka dzieci znajduje ogromną,
dziwną kość w parku. Od jakiego
stworzenia może ona pochodzić?
Żaden z ekspertów zdaje się nie
wiedzieć, ale dzieci rozwijają własne
pomysły.

07.

SNOWFLAKE

Natalia Chernysheva
Russia, 2012, 6:00

Jak resztki naszego jedzenia
zmieniają się w glebę? Ta animacja
poklatkowa pokazuje nam
fascynujący sześciomiesięczny
proces w przyspieszeniu.

06 .

THE NEW SPECIES

Katerina Karhánková
Czech Republic, 2013, 6’
Three children find an enormous
strange bone in a park. What
creature could it possibly come from?
None of the experts they ask seem
to know, but the children develop
their own ideas.

07.

SNOWFLAKE

Natalia Chernysheva
Rosja, 2012, 6:00
Kiedy mały afrykański chłopiec
otrzymuje papierowy płatek śniegu
w liście, tęskni za tym żeby zobaczyć
jaki jest prawdziwy śnieg.

When a little African boy receives a
paper snowflake in a letter, he longs
to see what real snow would be like.
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01.

AFRO

Ninja Thyberg
Sweden, 2012, 13’
Ninja Thyberg’s filmmaking focuses
on power. Her films touch on
sensitive and tabooed subjects
and dissect how the moving
images reproduce stereotypes and
hierarchies. For tonight’s African
dance course, two “real” Africans in
their traditional clothing have been
invited to play drums.

FEST to ponad dziesięcioletni
festiwal filmowy z okolic Porto,
który stawia przed sobą niełatwe,
lecz jakże potrzebne zadanie
odkrywania filmowych talentów
z całego świata. Poniższy zestaw
prezentuje najlepsze krótkie
metraże, które na przestrzeni
lat gościły na festiwalowych,
FESTowych ekranach. Fernando
Vasquez, producent wykonawczy
festiwalu, a w tym roku również
jeden z członków Jury konkursu
Poznań Open, gorąco zaprasza
nas do odkrycia wyłowionych
na portugalskim wybrzeżu
krótkometrażowych pereł.
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FEST is over ten years old film
festival from the region of Porto,
which faces difficult, but needful task
– to discover film talents from around
the world. The following set presents
the best short productions that over
the years have visited FEST festival’s
screens. Fernando Vasquez, who is
the executive producer of FEST, this
year is also one of the members of
the Jury of Poznań Open and warmly
invites us to discover short pearls
taken from the Portuguese coast.
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02.

THE GIANT

01.

AFRO

Ninja Thyberg
Szwecja, 2012, 13’
Twórczość Ninji Thyberg skupia się
na pojęciu władzy. Jej filmy poruszają
trudne tematy tabu, wnikliwie
analizując, jak obrazy filmowe
reprodukują stereotypy
i zastane hierarchie. Na wieczorny kurs
afrykańskiego tańca zaproszono do
gry na bębnach dwóch „prawdziwych”
Afrykańczyków w tradycyjnych
strojach. Zdarzenie to będzie punktem
wyjścia do zaciętej dyskusji pełnej
niespodziewanych zwrotów akcji.

David Raboy
USA, 2012, 20’

Surrealistyczna opowieść o walce
17-letniej dziewczynki, która ucieka
z grabionego miasta. W przeciągu
dwóch dni, Charlotte pożegna swoje
rodzinne miasto Georgia i rozpocznie
życie w nowym miejscu. Ale dziś,
ostatniego dnia lata, napotykając
znajomych i nieznajomych, będzie
zmuszona stawić czoła wypartym
traumom tego upalnego sezonu i,
być może, czemuś o wiele bardziej
złowieszczemu.

02.

THE GIANT

David Raboy
USA, 2012, 20’
A surreal coming-of-age tale about
a girl’s struggle to escape the
throes of a predatory town. In two
days, 17-year-old Charlotte will say
goodbye to her small Georgia town
and begin life in a new place. But
tonight, on the last night of summer,
in encounters with people familiar
and not, she will be forced to face
up to the repressed traumas of that
sweltering season and, perhaps,
something far more sinister.
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03.

03.

DOWNHERE

TENNIS GIRL

Daniel Barosa
Brazylia, 2013, 15’
Ju spóźnia się na swe drogie prywatne
lekcje. Wykończona maratonem chaosu
rodzinnego życia, wysyłaniem SMSów
i burzą hormonów, dojrzewająca
tenisistka ucieka przed tajemnicą.
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THIEVES

Lauro Cress
Germany, 2013, 7’

To dziś jest ta noc, kiedy Emily
postanowia przestać się modlić. Słowa
to nie wszystko, więc Emily decyduje
udać się do wszechświata, którego
dotychczas nie znała.

Benny and Franz are thieves. The
brothers steal jeans in shopping
centers and boutiques stores. Their
routine involves a scam in which Benny
the younger of the two, has to play
the grateful role of the decoy. When
they encounter an over strung shop
assistant, it becomes clear to Franz
that Benny’s not going to let himself
be pushed around very much longer.

04 .

106 107

TENNIS GIRL

Daniel Barosa
Brazil, 2013, 15’

04 .

05 .

Diogo Costa Amarante
USA / Portugalia, 2012, 11

Diogo Costa Amarante
USA / Portugal, 2012, 11
Tonight was the night when Emily
quits praying. Words are not enough
so Emily decides to go to a universe
unknown to her until now.

DOWNHERE

Ju is late for her pricey private
lessons. Consumed in a marathon
of family chaos, SMS texting and
hormones, the improbable pubescent
tennis player runs from a secret.

06 .

REINO

Paulo Castilho
Portugalia, 2012, 15

05 .

THIEVES

Lauro Cress
Niemcy, 2013, 7’
Benny i Franz są złodziejami.
Bracia kradną jeansy w centrach
handlowych i eleganckich butikach.
W ramach rutynowego oszustwa,
młodszy z dwójki, Benny, odgrywa
wdzięczną rolę wabika. Kiedy bracia
napotkają przypadkiem niezwykle
wrażliwego sprzedawcę, do Franza
dotrze, że Benny nie chce już być
jego popychadłem.

Spacerując po ukrytych granicach
królestwa, nasz bohater staje twarzą
w twarz ze swym najgorszym wrogiem.
Historyczna opowieść
o ponadczasowym przesłaniu.

06 .

REINO

Paulo Castilho
Portugal, 2012, 15
Walking along the hidden borders of
the kingdom our hero stands face-toface with his worst enemy. A period
story with a timeless perspective

107

SJA
YSKU
D
I
L
, CZ Y
R
L ARP URZE GIE
T
L
O KU
NYCH
R
A
L
FABU

108 109

Filmowe potwory i dziwadła, czyli MIDNIGHT SHORTS stały się już tradycją naszego festiwalu
Nawiązując do legendarnych nowojorskich pokazów kina niezależnego, selekcjonerzy festiwalu
ŻubrOFFka przygotowali blisko dwugodzinny program, złożony ze współczesnych obrazów,
przywołujących dawny kult midnight movies! W tym roku pokażemy m.in. film, od kilku lat będący
hitem festiwali, w którym Jezus będzie musiał zmierzyć się z... atakiem zombie („Fist of Jesus”).
Zombies są ostatnio na topie, dlatego pewien amator tenisa spróbuje być lepszy w tej grze niż
jego dość nieświeży przeciwnik („Zombie tennis”). Pewne amerykańskie miasto zostanie zaś
nawiedzone przez zabójczego kruka („Crow Hand”)! To tylko krótka zapowiedź zwariowanego
zestawu, który Was czeka i być może zawładnie Waszymi umysłami na długie tygodnie.
MIDNIGHT SHORTS gwarantuje powrót do korzeni kina niezależnego i doskonałą zabawę przy
filmach w starym stylu.

LARP (ang. live action role-playing)
– aktywność na pograniczu gry
i sztuki, podczas której uczestnicy
wspólnie tworzą i przeżywają
opowieść, odgrywając role podobnie
do improwizowanego teatru.
Definicja LARPa jest szeroko
dostępna ale jak szerokie jest
to zjawisko Polsce? Czy można
w ciągu jednego dnia być licealistą
i elfem? O tym przekonamy się
oglądając film Kordiana Kądzieli
i dyskutując z ekspertami o świecie
gier fabularnych.

Film monsters and freaks, or in other words MIDNIGHT SHORTS, have become a tradition in
our festival. Referring to the legendary New York independent film screenings, ŻubrOFFka Film
Festival selectors had prepared an almost two-hour program, consisting of contemporary films,
reminiscent of cult classics! This year we will show you a hit of many festivals „Fist of Jesus”
in which Jesus has to deal with zombie onslaught. As zombies are really trendy these days,
one tennis lover tries to beat his rather stale opponent („Zombie Tennis”). In „Crow Hand”
one American city is haunted by a deadly raven This is just a short preview of a crazy set that
may capture your minds for weeks. MIDNIGHT SHORTS guarantee a return to the roots of
independent film and good old style entertainment.
La Bifle - Jean Baptiste Saurel, Francja / France, 2012, 25’
Crow Hand - Brian Lonano, Stany Zjednoczone / USA 2014, 3’
Fist of Jesus - David Muñoz & Adrián Cardona, Hiszpania / Spain 2011, 14’
The Transsition - Brian Lonano, Stany Zjednoczone / USA 2012, 7’
Brutal Relax - David Muñoz & Adrián Cardona, Hiszpania / Spain 2012, 15’
Zombie Tennis - Citizen Arcade, Stany Zjednoczone / USA 2011, 3’
Torturous - Angus Swantee, Kanada / Canada 2012, 6’
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Kordian Kądziela
Poland, 2014, 28’

S

LARP

A seventeen-year-old Sergiusz feels
completely misunderstood in his
closest environment. Some aunties
confuse him with his cousin, his
older brother Remigiusz doesn’t even
speak to him, while his father would
really like to turn him into
a world-class boxer. The boy escapes
into the world of fantasy, which is
his biggest passion. During one of
the fantasy field games Sergiusz
becomes a hero which brings some
unexpected consequences.

LARP (live action role-playing)
is an activity on the borderline of
game and art, during which the
participants create and experience
the story together, playing the roles
similar to an improvised theatre.
The definition of LARP is widely
known but how wide is the
occurrence in Poland? Is it possible
to be both a high school student
and an elf on the same day? We will
find out watching the film by Kordian
Kądziela and discussing the world of
role-playing games with experts.
Kordian Kądziela
Polska, 2014, 28

LARP

Siedemnastoletni Sergiusz czuje
się zupełnie nierozumiany w swym
najbliższym środowisku. Niektóre
ciocie mylą go z jego kuzynem, starszy
brat Remigiusz nawet nie otwiera ust
w jego stronę, zaś ojciec bardzo
chciałby zrobić z niego światowej sławy
boksera. Chłopiec ucieka w świat
fantastyki, która jest największą z jego
pasji. Podczas jednej z terenowych
rozgrywek fantasy Sergiusz zostaje
bohaterem, co niesie za sobą
nieoczekiwane konsekwencje.
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Teresa Czapiec
Polska, 2014, 20’

Teresa Czapiec
Polska, 2014, 20’
Superjednostka to ogromny blok
mieszkalny zaprojektowany zgodnie
z ideą Le Corbusiera jako “maszyna
do mieszkania”. Na 15 kondygnacjach
budynku może mieszkać nawet 3
tysiące ludzi. Winda zatrzymuje
się co 3. piętro, więc aby dojść
do swoich mieszkań, lokatorzy
muszą pokonać prawdziwy labirynt
korytarzy i schodów. Głównymi
bohaterami filmu dokumentalnego
są ludzie zamieszkujący wnętrze
Superjednostki i przeżywający w
niej ważne chwile swojego życia.
Tu pulsują ich emocje, rodzą się
oczekiwania i spełniają się - lub nie
spełniają - ich pragnienia.

110

Superjednostka is a huge block
of flats created according to Le
Corbusier’s idea of a house as a
‘machine for living in”. 15-story
builiding can accommodate even 3
thousand people. An elevator stops
every 3 floors, so if the tenants want
to enter their apartments, they have
to wander through a real maze of
corridors and stairs. People who live in
Superjednostka are the protagonists
of the documentary, experiencing
many groundbreaking moments of their
lives. This is the place where their
emotions pulse, their expectations
are aroused and their desires become
reality or are left unfulfilled.

Projekcja filmu “Superjednostka”
w reżyserii Teresy Czepiec,
połączona z dyskusją o modernizmie
w polskiej architekturze. W rozmowie
udział wezmą Grzegorz Piątek członek jury konkursu Urban View
oraz Piotr Marciniak - autor książki
“Doświadczenia modernizmu.
Architektura i urbanistyka Poznania
w czasach PRL”.

A screening of the documentary
‘Superjednostka’ directed by
Teresa Czepiec combined with a
discussion regarding modernism
in Polish architecture. Meeting
will be attended by Grzegorz
Piątek - a member of the Urban
View Competition Jury and Piotr
Marciniak - author of the book
“The experience of modernism.
Architecture and urban planning in
Poznan in communist times.”
The event will mark the unveiling
of the mock-up of Roosevelta 22
complex.

Podczas spotkania nastąpi
premierowa prezentacja makiety
kompleksu Roosevelta 22.
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JESPER KYD

Maciej Thiem, Dimitri Kiełbasiewicz
Poland, 2013, 2’31
A state agent Jesper Kyd chases a
citizen Astrid Lindgren in a dystopian
town of Tunneville where music
is not played any more. The place
where the citizen is found will
change the reason of his mission.
Jesper Kyd is an extended version
of a film promoting the 2013/2014
concert season of SQ, a Poznań
club.

To już druga odsłona pokazu
Poznań Wave prezentującego filmy
młodych, poznańskich artystów.
Zobaczycie dziesięć produkcji
skompilowanych w dynamiczny
set animacji, eksperymentów i
teledysków. Akcja, ulica, prędkość,
reakcja. Poznań Wave sygnujemy
nazwiskami, których twórczość
zdobi to miasto. Poprowadzimy was
przez ekscytujące i hiponotyzujące
doświadczenie na styku kina i
galerii. To i jeszcze więcej podczas
specjalnego wieczoru
PARK_IN’ CINEMA.
kurator programu: Dawid Lesiak

112 113
02.

It’s the second edition of Poznań
Wave which presents films of young
artists from Poznań. You will see ten
productions compiled in a dynamic set
of animations, experiments and video
clips. Action, street, speed, reaction.
Poznań Wave is signed by names whose
works beautify the city. We’re going
to guide you through an exciting and
hypnotizing experience on the verge of
cinema and gallery. You will be able to
experience this and much more during a
special evening PARK_IN’ CINEMA..

JESPER KYD

Maciej Thiem, Dimitri Kiełbasiewicz
Polska, 2013, 2’31
Państwowy agent Jesper Kyd ściga
obywatelkę Astrid Lindgren w
dystopijnym miescie Tunneville, tam
gdzie muzyka już nie gra. Miejsce
odnalezienia obywatelki zmieni
powód jego misji. Jesper Kyd stanowi
rozszerzoną wersję filmu promujacego
sezon koncertowy 2013/2014
poznańskiego klubu SQ.

POP RIOT

Marcin Ptaszyński
Polska, 2013. 2’43”

Ilu z nich walnie w stół, zerwie rękawy?
Chciałbym, aby każdy mógł założyć
kominiarkę swoich nienawiści, by mógł
wyjść przed swój dom i czekać, czekać
na nieuniknione, gdyż nieuniknione
nadejdzie. POP RIOT sprzedaje strach
jakim emanują media, pokazuje jaką
popularnością cieszy się zagrożenie
społeczne. To czego się boimy nas też
pociąga.

the programme’s curator: Dawid Lesiak
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POP RIOT

Marcin Ptaszyński
Poland, 2013. 2’43”
How many of them will smash the
table or rip up the sleeves? I would
like everyone to be able to wear a
balaclava of their hatred, to leave
their house and wait for what is
inevitable because it will come. POP
RIOT sells fear with which media
beam. It shows the popularity of
social threat. What we are afraid of
attracts us too.
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PARTY HARD

Anna Chrzanowska
Polska, 2014, 0’59’

PARTY HARD

Krótka historia o szybkiej imprezie.

A short story about a fast party.

ESC

Tomek Pilarski
Polska, 2013, 2’28”
ESC: Czy używając wyobraźni można
uciec przed systemem?

05 .
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04 .

CHERRY

A lonely man. A man in loneliness.
Loneliness in a man. A Cherry
video clip by Chromatics created
in the found footage technique on
the basis of fragments: Laurence
Anyways, 2012, director Xavier
Dolan and 2001: A Space Odyssey,
1968, director. Stanley Kubrick

The Dumplings – Concrete Forest
The plot takes place in an unreal
reality and colourful interiors.
Modernistic architecture is an
excuse for geometric arrangements,
systems of planes and rhythms
into which the protagonists are
implicated. The climate of the video
clip is a combination of something
funny and sad, a kind of emotional
torpor – a Relanium dream.

Arek Nowakowski
Polska, 2015, 3’28”

ESC

ESC: Can using imagination enable
one to escape the system?

05 .

CHERRY

Kamila Kotynia
Polska, 2014, 3’51
Samotny człowiek. Człowiek w
samotności. Samotność w człowieku.
Klip do utworu Cherry autorstwa
Chromatics zrealizowany w technice
found footage na podstawie
fragmentów Laurence Anyways, 2012,
reż. Xavier Dolan oraz 2001: A Space
Odyssey, 1968, reż. Stanley Kubrick

07.

07 .

AN OBSERVER

Ola Szmida
Polska, 2014, 1’40”

AN OBSERVER

An Observer to jedna z animacji
regularnie przygotowywanych dla
amerykańskiego magazynu Rookie.
An Observer pokazuje doświadczenie
życia w kraju, którego języka się
nie zna. Filmik pokazuje, jak ‘dzięki’
nieznajomości języka zmienia się
percpecja i jak drobne gesty czy
szczegóły potrafią przykuwać uwagę.

Ola Szmida
Poland, 2014, 1’40”

An Observer is one of animations
regularly prepared for an American
magazine Rookie. An Observer
presents experience of living in
country without knowing the local
language. The film shows how
perception changes due to not
knowing a language and how small
gestures and details can attract
one’s attention.

C PR
“UCIE

CONCRETE FOREST

Arek Nowakowski
Poland, 2015, 3’28

BETONOWY LAS

114 115

Tomek Pilarski
Poland, 2013, 2’28”

Kamila Kotynia
Poland, 2014, 3’51

06 .

The Dumplings - Betonowy Las
Akcja dzieje się w odrealnionym
mieście i kolorowych wnętrzach.
Modernistyczna architektura jest
pretekstem dla geometrycznych
kompozycji, układów płaszczyzn
i rytmów, w które wpleceni są
bohaterowie. Klimat klipu to połączenie
czegoś wesołego i smutnego, rodzaj
emocjonalnego otępienia – sen na
Relanium.

Anna Chrzanowska
Poland, 2014, 0’59’
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DO NOGI

Adrian Kolarczyk
Polska, 2014, 1’07

08 .

Film został zainspirowany ludźmi
błąkającymi się wraz ze swoimi
psami w okolicach poznańskiej hali
Arena. Użycie walkmanów pozwoliło
na wykorzystanie zarejestrowanych
tam dźwięków, które są odtwarzane
podczas wciągania taśmy przez
urządzenia.

HEEL

Adrian Kolarczyk
Poland, 2014, 1’07
The film was inspired by people
roaming with their dogs around
the Arena Hall in Poznań. Using
walkmans enabled one to use
recorded sounds, which are replayed
when the tape gets stuck in the
device.

09.

Maria Ornaf
Poland, 2014, 6’52”
Benighted means surprised by night.
It’s a poetic term for a trap that is
set for us by time and it may also be
related to a broader of being
suprised by something that is
inevitable. Benighted reaches to
childhood and
closeness to nature connected with
this period but it also claims it is the
time of setting boundaries and
loneliness that is born out of them.
Everything that happens after this
blurred beginning is a reflex, a
reflection,
particles forming various
configurations of the same field.

10 .

ODDALANIE

Wojciech Ulman
Polska, 2014, 4’50

Maria Ornaf
Polska, 2014, 6’52”

116

BENIGHTED

116 117

BENIGHTED

Benighted oznacza zaskoczony przez
noc. To poetyckie określenie pułapki
jaką zastawia na nas czas, można
odnieść do szerszego kontekstu
zaskoczenia przez nieuchronne.
Benighted sięga korzeniami
dzieciństwa i tkwiącej w nim bliskości
z naturą, a jednocześnie sytuuje je,
jako początek wytyczania nam granic
i rodzącej się w nich samotności.
Wszystko, co następuje po tym
zacierającym się w naszej pamięci
początku, jest refleksem, odbiciem,
cząsteczkami przybierającymi inne
konfiguracje tego samego pola.

09.

SIĘ”
TURY
“KON ZTAŁCA JĄ
S
ZNIEK

Praca dotyka problemu komunikacji
międzyludzkiej i zakłóceń, które
są z tym związane. Poszukiwanie
kontaktu z drugą osobą, to
wyrażone z nostalgią za dawnymi
czasami, symboliczne regulowanie
sygnału telewizyjnego i próba
dostrojenia siły do właściwej fali.
Postać za powierzchnią starego
kineskopowego ekranu, jak duch w
szklanej kuli, pojawia się i zanika,
a jej kontury zniekształcają się i
rozmazują. Można odnieść wrażenie,
że kontakt staje się coraz bardziej
wirtualny,
a osoba na której nam zależy
wymyka się i oddala coraz bardziej.
Film to próba zwizualizowania tego
bezradnego stanu.

10.

DRIFTING AWAY

Wojciech Ulman
Poland, 2014, 4’50
The film tackles the problem of
interpersonal communication and
disruptions connected with it.
Seeking contact with another person
is a symbolic regulation of TV signal
expressed with nostalgia for good
old times and an attempt to tune
up and adjust to the right wave. The
character behind an old CRT screen,
like a ghost in a glass bowl, appears
and disappears and its shape
becomes distorted and blurred. One
may have the impression that the
contact becomes more and more
virtual and the person we care about
drifts more and more away. The film
is an attempt to visualize such a
hopeless state.
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PARK_IN’ CINEMA to multiartystyczne wydarzenie, którego
punktem wyjścia jest estetyka
kina i „podziemnego parkingu”.
Publiczność, która przybędzie do
Starego Browaru, doświadczy
zupełnie nowej formuły interakcji
ze sztuką na żywo. Wchodząc na
teren parkingu, goście naturalnie
zanurzą się w przestrzeń działań
zaproszonych artystów, dla których
materią pracy będzie odwołanie do
poetyki filmowej. Widzowie znajdą
się w niecodziennych sytuacjach,
które będą przypominać zarówno
plan filmowy, jak i – przez referencje
do określonej estetyki – także

120

-3

konkretne sceny z popularnych
filmów oraz cytaty z bogatej
ikonosfery kina. Przestrzeń
interakcji artystycznej będzie
złożona z kilku stref, które połączą
wspólne motywy. W happeningowej
czasoprzestrzeni w Starym Browarze
pojawią się projekcje filmów,
bezpośrednie i pośrednie odniesienia
do kina, galerie samochodowe,
muzyka na żywo i sztuka wideo.
Te wszystkie elementy
audiowizualne, wyreżyserowane i
złożone w jedną kompilację, mają za
zadanie przypominać
o najważniejszym doświadczeniu
psychologii kina: przeżyciu własnych
indywidualnych emocji i wspomnień
w grupie pozornie przypadkowych
osób. Partycypacyjny charakter
takiego doświadczenia, jak i
specyfika prezentacji sztuki
współczesnej w kontekście mocno
pozagaleryjnym, będą także okazją
do połączenia różnych praktyk
kulturalnych: tych przynależnych
tak zwanej kulturze wysokiej, przez
te pochodzące z subkulturalnego
zanegowania pewnych standardów,
aż do cytatów z kultury popularnej.

120 121

PARK IN’ CINEMA is a multiartistic event which starting point
is the aesthetics of cinema and an
“underground parking”. The audience
coming to Stary Browar will experience
a new form of interaction with live
art. After having entered the parking,
guests will be inundated in activities
of invited artists, for whom referring
to film poetics will be the material to
work on. Viewers will find themselves
in extraordinary situations which will
resemble both a film set and, due
to referring to particular aesthetics,
specific scenes from popular films and
quotes from rich cinema iconosphere.
The area of artistic interaction will
include several spheres which will be
combined by common motifs. There will
be film screenings, direct and indirect
cinema references, car galleries, live

Artists:
Projects-surprises created by invited
artists will have their premiere
during PARK_IN’ CINEMA.
All the projects will be specially
created for this event. A number
of renowned artists will take part
in this endeavour, for whom the
referrals to the poetics of cinema
will be simultaneously an adventure
and a challenge.

music and video art in the happening
space-time of Stary Browar. All the
audiovisual elements, directed and
put together in one compilation,
are to remind one about the most
important experience of cinema
psychology: experiencing one’s
individual emotions and memories in
a group of seemingly random people.
Participatory character of such an
experience as well as peculiarity of
presenting contemporary art in a
highly outside - gallery context will
give one the opportunity to combine
various cultural practices: from the
ones belonging to the so-called high
culture through the ones emerging
from a subcultural negation of
certain standards to quotations from
popular culture.

Artyści:
Projekty-niespodzianki, tworzone
przez zaproszonych artystów, będą
miały swoją premierę podczas
PARK_IN’ CINEMA.
Wszystkie projekty powstaną
specjalnie dla tego wydarzenia.
W przedsięwzięciu weźmie udział
spore grono utytułowanych artystów,
dla których odwołanie do poetyki
kina będzie zarówno przygodą, jak i
wyzwaniem.
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Młoda sztuka wideo z Poznania w odniesieniu do kina.

Random Home Cinema is a unique
event: exclusive film screenings in
private flats of Poznań citizens. It’s the
first project of such kind in the capital
of Greater Poland. Each screening
will take place in a different scenery
and the repertoire will be shrouded in
mystery until the day of the event. Four
theme screenings directed towards
fans of unconventional events with
adventures. For the young and the old,
for cinema lovers and novices in the
world of short cinema.

Pokaz prac absolwentów i studentów unikatowej Katedry Intermediów Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, który bierze na warsztat odwołanie do kina i epicką narrację.
Wybrane prace młodych artystów mierzą się z tradycjami warsztatu operatorskiego, poetyką
kina i udowadniają, jak rożne mogą być sposoby opowiadania historii w nawiązaniu do scen
filmowych. W przeciwieństwie do klasycznego filmu krótkometrażowego, czy dłuższych
obrazów kina, sztuka wideo jedynie korzysta z doświadczeń podobnych estetyce filmu, ale
jest znacznie mniej linearna czy przyczynowo-skutkowa, niż tradycyjne kino.
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Random Home Cinema to nietypowe
wydarzenie: ekskluzywne seanse
filmowe w prywatnych mieszkaniach
poznaniaków. To pierwszy taki
projekt w stolicy Wielkopolski.
Każdy z pokazów odbędzie się
w zupełnie innej scenerii, a repertuar
pozostanie owiany tajemnicą
aż do dnia wydarzenia. Cztery
projekcje tematyczne, skierowane
do miłośników niekonwencjonalnych
imprez z przygodami. Dla młodszych
i dla starszych, dla sympatyków kina
i dla nowicjuszy w świecie krótkiego
metrażu.

Przedstawiciele tradycyjnego środowiska filmowego niejednokrotnie niepochlebnie i ze
“specyficznym uśmiechem” wyrażający się o tak zwanych “pracach artystów wideo”, mogliby
poczuć się zaskoczeni, jak nieoczekiwane mogą być od czasu do czasu rezultaty uwolnienia
się z tradycji i kanonów, zastąpionych swobodną reinterpretacją klasycznych scen filmowych,
elastycznym cytowaniem i luźnym nawiązaniem do pewnych poznanych estetyk.
Wystawa w Katedrze Intermediów potrwa od poniedziałku 23go marca do niedzieli 29go
marca.
An exhibition of works created by graduates and students of the unique Intermedia
department at the University of Arts in Poznań. The exhibition focuses on references
to cinema and epic narrative. Selected works of young artists grapple with traditional
cinematographic tools and cinema poetics. Moreover, they also prove that different ways of
storytelling in relation to film scenes can be very different. Contrary to a typical short film
or longer cinema images, video art uses experiences similar to film aesthetics but is much
less linear or causal than traditional cinema.
Representatives of traditional film environment, who repeatedly express unflattering
opinions about the so-called “works of video artists” and look at them with a “characteristic
smile”, might feel surprised how unexpected the results of freeing oneself from traditions
and standards may be, especially if the aforementioned traditions and standards are
replaced with a reinterpretation of classic film scenes, flexible quotations and loose
references to certain aesthetics that one has already got to meet.
The exhibition in the Intermedia department will take place from Monday 24 March until
Sunday 29 March.
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WTOREK 24.03.2015 [DZIEŃ KRÓTKIEGO METRAŻU]
TUESDAY 24.03.2015 (SHORT FILM DAY)
18.00 / 6 P.M.
Wprowadzenie do filmów krótkometrażowych przygotowane przez Szymona Stemplewskiego,
dyrektora festiwalu.
An introduction to short films presented by Szymon Stemplewski, festival’s director.
20.00 / 8 P.M.
ELVIRA DJ SET - Znany jest przede wszystkim z bezgranicznej miłości do winylowych płyt, choć
od niedawna zaczął eksperymentować z prostym, surowym brzmieniem analogowych syntezatorów
i automatów perkusyjnych. Interesuje się przede wszystkim szeroko pojętą muzyką współczesną,
badając przede wszystkim rozwój muzyki elektronicznej. Ma swoją muzyczną wizję, którą będzie
można usłyszeć - po raz pierwszy live. / Known primarily for boundless love for vinyl, but recently
began experimenting with a simple, rough sound of analog synthesizers and drum machines. Primarily
interested in the widely understood contemporary music, investigating in particular the development
of electronics. He has his musical vision, which will be heard - for the first time live.

Co roku wieczory w klubie
festiwalowym cieszą się ogromną
popularnością, zarówno wśród
widzów, jak i gości Short Waves
Festival. Po dniu wypełnionym
seansami krótkometrażowych
filmów organizatorzy zapraszają
na tematyczne wykłady, Live Acty,
DJ i VJ sety oraz otwarty jam
taneczny do Klubogalerii PTAPTY,
mieszczącej się w Teatrze Polskim.
Klub festiwalowy będzie idealnym
miejscem do spotkania i wymiany
odczuć dotyczących festiwalowych
wydarzeń. Każdego dnia oprawę
audiowizualną zapewnią zaproszeni
przez organizatorów przedstawiciele
poznańskiej i ogólnopolskiej sceny
muzycznej oraz twórcy wizualni.
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GODZINY OTWARCIA
KLUBU FESTIWALOWEGO:

WTOREK - CZWARTEK: 16:00 - 02:00
PIĄTEK - SOBOTA: 16:00 - 03:00
Every year, our festival club evenings
attract a lot of attention from Short
Waves Festival audience. After a
day full of short film screenings,
we would like to invite you to join
numerous thematic lectures, live
acts, DJ and VJ sets and the open
dance jam session at PTAPTY,
located In Teatr Polski. Short Waves
Festival club will be a perfect place
to meet and express your feelings
towards festival events. Moreover,
the audiovisual setting of the event
will be provided by many talented
Polish artists.

ŚRODA 25.03.2015 [DZIEŃ DANCES WITH CAMERA]
WEDNESDAY 25.03.2015 (DANCES WITH CAMERA DAY)

18.00 / 6 P.M.

Wprowadzenie do filmów konkursowych DANCES WITH CAMERA.
An introducion to DANCES WITH CAMERA competion films.
20.00 / 8 P.M.
DISORDERED DJ SET
Disordered – producent/ DJ mieszkający w Poznaniu. Przedstawiciel nurtu muzycznego, łączącego w
sobie gatunki new beats, UK funk, garage, house oraz techno. W swoim dorobku posiada dwa albumy,
wydane przez lokalny netlabel Soul Asylum Records. / is a producer and a DJ living in Poznań. He
combines new beats, UK funk, garage,house and techno into an original music genre. He released two
albums.with label Soul Asylum Records.
21.30 / 9.30 P.M.
Otwarty jam taneczny, zorganizowany przez kolektyw KINESTREFA. Kinestrefa – kolektyw
artystyczny, inicjujący działania ruchowo-taneczne, zorganizowane wokół improwizacji, kontakt
improwizacji i szeroko pojmowanego tańca. / an Open Dance Jam, organised by KINESTREFA
KINESTREFA is an artist collective, initiating dance and movement actions driven by impovisation,
contact improvisation and dance.
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CZWARTEK 26.03.2015 [DZIEŃ URBAN VIEW]
THURSDAY 26.03.2015 (URBAN VIEW DAY)
18.00 / 6 P.M.
Wprowadzenie do filmów konkursowych Urban View, przygotowane przez Franciszka Sterczewskiego
– kuratora programu.
An introduction to Urban View competition films organised by the curator of the event - Franciszek
Sterczewski.
20.00 / 8 P.M.
SELVY DJ SET
Selvy – to 22-letni reprezentant poznańskiej sceny muzycznej, który pomimo młodego wieku
może pochwalić się wydawnictwami w takich labelach jak S1 Warsaw, The Very Polish Cut Outs
czy Legendary Sound Research. Najnowsza płyta artysty ukazła się w marcu nakładem wytwórni
Transatlantyk. W swojej muzyce łączy elementy tropikalnego disco i klasykę lat 90 z najnowszymi
trendami. / Selvy is a 22-years-old representative of Poznan music scene who - despite his young
age released albums via S1 Warsaw, The Very Polish Cut Outs and Legendary Sound Research. His
newest album, recorded for Transatlantyk Records, went on sale this month. Selvy mixes tropical
disco and 90s music with the newest trends.

SOBOTA 28.03.2015
SATURDAY 28.03.2015
20.00 / 8 P.M.
TEIELTE, BUSZKERS, VJ SAMSARA
Teielte - producent, którego brzmienie jest wypadkową pierwotnej fascynacji hip-hopem i
współczesną elektroniką. Jego muzyka charakteryzuje się strukturą pełną mrocznych elementów.
W 2010 roku otworzył katalog wytwórni U KNOW ME płytą „Homeworkz”, a jego kolejne
wydawnictwa „Wooden Love” i „Crystalline” zebrały bardzo dobre recenzje. Swoje live acty
prezentował w klubach polskich i zagranicznych oraz m.in. na festiwalu Tauron Nowa Muzyka,
Boogie Brain i Open’er. / Teielte is a producer whose music originates from his fascination
towards hip-hop and modern electronic music. His musical style is full of dark elements. In 2010
Teielte released his first album ‘Homeworkz’ and his further releases entitled ‘Wooden Love’ and
‘Crystalline’ were critically acclaimed. He performed his live acts in Polish and foreign clubs as
well as at Tauron Nowa Muzyka, Boogie Brain or Open’er festivals.
Buszkers - Członek kolektywu didżejskiego JuNouMi Crew, powiązanego z wytwórniami
UKnowMeRecords, Funky Mamas & Papas i Koh-I-Noor. Prezentowane przez niego sety
muzyczne są mieszanką nu beats, hiphopu, disco, house, techno i juke. Występował w
najlepszych, polskich klubach, grając z wieloma zagranicznymi gwiazdami, takimi jak James
Blake, Kidkanevil, Fulgeance, Blawan, Teebs, Deadbeat & Tikiman, a także na festiwalach
Selector, Sitkko, Bialystok Up To Date, Burnin Snow oraz Coke Live. / Buszkers is a member
of the DJ collective JuNouMi Crew, associated with UKnow MeRecords, Funky Mamas &
Papas and Koh-I-Noor. His music sets are a mixture of nu beats, hip hop, disco, house, techno
and juke. Buszkers performed in the best Polish clubs with many foreign artists like James
Blake, Kidkanevil, Fulgeance, Blawan, Teebs, Deadbeat & Tikiman and also at Selector, Sitkko,
Bialystok Up to Date, Burnin Snow and Coke Live festivals.
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20.00 / 8 P.M.
ZORZA STRASSE LIVEACT DJ SET, VJ QUANTUM
Quantum - kolektyw którego początki sięgają roku 2012; później przekształcił się w solowy projekt
jednego z członków - Michała Berusa. Artysta projektując skomplikowane konstrukcje tworzy
wrażenie geometrycznej głębi i przestrzeni oraz uwydatnia dynamikę i charakter muzyki. Jego prace
można było dotychczas oglądać w takich miejscach jak berliński Spirograph, Dziedziniec CK Zamek,
czy sopocki Sfinks. / QUANTUM is a collective established in 2012. Later, it turned into a solo
project of one of its members – Michał Berus. The artist creates complex musical constructions,
which gives us the impression of geometrical depth, space and highlights the dynamics and character
of music. His works were presented, in Spirograph Berlin, CK Zamek and Sfinks Sopot.
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Samsara – duet Samia Grabowska&Sara Grolewska, tworzący analogowe wizualizacje,
wykonywane na żywo, przy użyciu cieczy o różnym składzie chemicznym, barwie i konsystencji.
/ Samsara is a collaboration between Samia Grabowska and Sara Grolewska. Girls create
analogue visualisations, performed live with liquids of different chemical composition, tint and
texture.

fot. Aleksander Warski
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To seria wyjątkowych wieczorów z muzyką klubową, które będą stanowiły
rozwinięcie i uzupełnienie propozycji programowych przygotowanych przez
organizatorów w Klubie Festiwalowym. Dla widzów i gości Short Waves Festival
2015 zagrają DJ-e, tworząc serię muzycznych performansów, składających się
na niepowtarzalną atmosferę Festiwalu. / WOSK NIGHTS is a series of special
evenings with club music. It is an addition to the events prepared an extra
surprise by organisers in Festival Club. DJs will perform their music live for the
Short Waves Festival audience, creating an unforgettable atmosphere.

Noc z The Very Polish Cut Outs : Kacper Kapsa, Old Spice, Chłopak z Sąsiedztwa. Idea
projektu jest bardzo prosta – przedstawienie muzycznych perełek z lat 70’ i 80’ w nowej
odsłonie, nowej formie, głównie dla młodszej, często nie znającej ich publiczności. / The
Very Polish Cut Outs Night with Kacper Kapsa, Old Spice and Chłopak z Sąsiedztwa. The
idea of the project is very simple – playing 70s and 80s musical gems for young audience
in a completely new form.
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fot. K Pictures
SOBOTA 28.03.2015
SATURDAY 28.03.2015

fot. K Pictures
CZWARTEK 26.03.2015
THURSDAY 26.03.2015
LOCAL ONLY @ WOSK
Muzyczny wieczór przygotowany przez przedstawicieli lokalnej sceny muzycznej
– młodych DJ-ów, którzy zapewnią nie tylko taneczną atmosferę, ale stworzą
w przestrzeni poznańskiego klubu Wosk wyjątkowy klimat, zachęcający
do wymiany festiwalowych doświadczeń. / Night of music prepared by
representatives of the local music scene - young DJs who will not only provide
with dance atmosphere, but will also create a unique atmosphere encouraging
exchange of festival’s experiences.
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Chino LIVE i Chrono Bros.
Specjalna propozycja kolektywu didżejsko-producenckiego, działającego na terenie
Krakowa, tworzącego głównie muzykę techno, acid i house. Fascynacje minimalistyczną,
surową grafiką jednego z członków kolektywu znalazły odzwierciedlenie w ich muzyce,
opartej w dużej mierze na najprostszych, a zarazem najintensywniejszych środkach. / Chino
Live and Chrono Bros. A special proposal of the Cracovian DJ/Producer collective creating
mainly techno, acid and house music. The fascination of minimalistic and rough graphics
of one of its members is reflected in their music, based on the most simple and the most
intensive structures.
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POZNAŃ
INDUSTRY DAYS

The second discussion, in two parts,
entitled ‘ Kamera na ławę’ is about
Education and Film Production in
Poznań’. The first part concerns the
possibility of creating a teaching
structure for young filmmakers in
Poznań i.e. a film school. The second
part is devoted to finding an answer
to a following question: What should
be done to make Poznań interesting
in terms of film production? Invited
guest will try to figure out how to
attract filmmakers to the capital of
Greater Poland.

Industry Days to projekt stworzony
w ramach SHORT WAVES FESTIVAL
przy współpracy z POZNAN FILM
COMMISSION. Powstał po to, aby
pobudzić lokalne środowisko filmowe
i zainicjować dialog o rozwoju sztuki
audiowizualnej w Poznaniu. Zależy nam
na rozmowie, wymianie myśli, konfrontacji
przeciwstawnych punktów widzenia, na
działaniu. Właśnie dlatego w ramach
projektu Poznan Industry Days odbędą
się trzy panele dyskusyjne otwarte dla
publiczności.

The title of the first discussion is
‘Education Without a Diploma i.e.
Alternative Methods of Filmmaking
Education’. Invited guests will present
various forms of filmmaking education
available (film schools as one of the
alternatives) and unconventional stages
of film progress.

134

134 135

Industry Days is a project created
within Short Waves Festival, in line
with Poznan Film Commission. Its
main aim is to awaken local film
community and open a dialogue about
the development of audiovisual arts
in Poznań. We would like you to talk,
exchange your thoughts, confront
different points of view and act. That
is why within Poznan Industry Days
there would be three open discussions
for the audience.

Tytuł pierwszego z paneli to Edukacja
bez dyplomu, czyli ALTERNATYWNE
METODY KSZTAŁCENIA
FILMOWCÓW. Zaproszeni goście
zaprezentują różnorodne formy
edukacji dostępne początkującym
filmowcom. Wskazywać będą
niekonwencjonalne ścieżki filmowego
rozwoju. Pokażą alternatywę dla
wyższych uczelni filmowych.

The third discussion poses a question:
How to produce a good movie? It is
about the realities of producer’s job.
Professionals will share their experiences
with the audience. It is a perfect
opportunity for all the people interested in
film production, who see their future in this
field, but who do not know how to take the
first step. People working in the movies
are also invited to the debate as they can
exchange their points of view on various
aspects of film production in Poland.

Zależy nam na aktywnej działalności
lokalnej społeczności filmowej,
dlatego codziennie
w ramach projektu Poznan Industry
Days zorganizujemy spotkania
networkingowe. Będziemy
jednoczyć, poznawać, debatować,
tworzyć. Podczas tych spotkań
chcemy poznać ze sobą ludzi
odpowiedzialnych za powstawanie
filmu na różnych jego etapach
i tym samym zainicjować dalszą ich
współpracę.

Drugi panel ma nazwę Kamera
na ławę, czyli O EDUKACJI I
PRODUKCJI FILMOWEJ W
POZNANIU. Podzielony jest na dwie
części. Pierwsza dotyczyć będzie
możliwości stworzenia struktury
odpowiedzialnej za edukację młodych
filmowców w Poznaniu, w tym
przede wszystkim szkoły filmowej.
Druga część dedykowana będzie
szukaniu odpowiedzi na pytanie: Co
zrobić, żeby Poznań zyskał miano
miasta atrakcyjnego pod względem
lokalizacji produkcji filmowej?
Zaproszeni goście opowiedzą w jaki
sposób należy przyciągnąć filmowców
do stolicy Wielkopolski.

Trzeci panel zawiera się w pytaniu:
JAK WYPRODUKOWAĆ DOBRY
FILM? - czyli o realiach pracy
producenta. Profesjonaliści z branży
podzielą się swoim doświadczeniem
z publicznością. Będzie to okazja
do pogłębienia swojej wiedzy o tym
zawodzie dla wszystkich, którzy
chcieliby związać swoją przyszłość
z produkcją filmową, choć nie do
końca wiedzą, jak się do tego zabrać.
Będzie to także spotkanie dla ludzi
z branży, którzy podczas wspólnej
debaty będą mogli wymienić
się spostrzeżeniami na temat
różnorodnych aspektów produkcji
filmów w Polsce.

We care about the activity of our local
film community. That is why every single
day during Poznań Industry Days we
organise networking meetings. We want
to unite, get to know, debate and create.
During these events we want to introduce
filmmakers to each other and initiate their
further cooperation.
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Najlepsze animacje i efekty
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Best animations and special
effects are not self-created in short
films. They not only require huge
imagination of their authors, but
also the ability of proper use of an
advanced graphic design program. It
is not possibile to learn everything
during a one-day workshop, but just
a few hours under the watchful eyes
of professionals are enough to make
your visions come alive.
The main purpose of DRIMAGINE
is quality education for future
specialists in 3D Graphics and
VFX Visual Effects by giving them
access to the latest technological
advances and providing them with
well-qualified and experienced
group of Polish and foreign-trained
professionals. Drimagine is the first
school in Poland which lives up
to the expectations of Polish film
industry. The workshops during
Short Waves Festival will be hosted
by Dawid Januszek – CEO and
program director of Drimagine.

Dawid Januszek is a commercial
artist and lecturer on on FX
Dynamics and Simulations. He
worked for CGI in Poland and
abroad, which brought him a couple
of awards. Autodesk Certified
Instructor.
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powstają same z siebie. Wymagają
nie tylko ogromnej wyobraźni
autora, lecz także umiejętności
właściwego wykorzystywania
zaawansowanego oprogramowania
graficznego. Podczas jednodniowych
warsztatów nie sposób nauczyć się
wszystkiego, ale kilka godzin pod
okiem profesjonalistów może być
pierwszym krokiem do ożywienia
obrazów, które chodzą nam po
głowie.

A
WANI
O
T
K
E
OJ
T Y PR WYCH
A
T
Z
S
WAR ÓW FILMO CZNYM
AT
FI
PL AK DIEM GRA
U
ZE ST ADNESS
M
MOOD
Oglądać - tworzyć - reinterpretować.
Przed uczestnikami warsztatów stoi
wyzwanie stworzenia plakatów do
filmów pokazywanych widzom na
całym świecie podczas pokazów
Grand Prix Tour. Młodzi graficy
nadadzą nową szatę graficzną
najlepszym polskim shortom. Miejcie
oczy szeroko otwarte!
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Szkoła DRIMAGINE ma na celu
kształcenie na najwyższym poziomie
specjalistów w dziedzinie grafiki
3D oraz efektów wizualnych VFX
poprzez zapewnienie dostępu
do najlepszych rozwiązań
technologicznych oraz współpracę
z wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrą składającą się z wybitnych
profesjonalistów, zarówno z Polski
jak i z zagranicy. Jako pierwsza
szkoła w Polsce, DRIMAGINE
wychodzi naprzeciw potrzebom i
wymaganiom polskiego przemysłu
filmowego. Warsztat podczas Short
Waves Festival poprowadzi dyrektor
zarządzający i programowy szkoły,
Dawid Januszek.

Dawid Januszek- wykładowca
przedmiotu Dynamika i Symulacje
FX. Pracował w branży CGI w kraju
i za granicą. Zdobywca kilku nagród
w tej dziedzinie. Z wykształcenia
twórca reklamy. Autodesk Certified
Instructor.

Watching - creating - reinterpreting.
There’s a challenge for all the
workshop participants to create
posters for the films shown all
around the world during screenings
of Grand Prix Tour. Young graphic
designers will form new artwork for
the best polish shorts. Keep your
eyes widely open!

STUDIO MOONMADNESS:

Duet MOONMADNESS to Dagny
i Daniel Szwed. Oboje ukończyli
Akademię Sztuk Pięknych
w Poznaniu, gdzie mieszkają
i pracują. Ich studio istnieje od
2009 roku. Zajmują się eksploracją
przestrzeni pomiedzy sztuką
a projektowaniem graficznym.
Włączając w swoje działania różne
środki wyrazu nie ograniczają się
jedynie do form drukowanych. Poza
codzienną pracą, MNDSS realizują
także projekty autorskie.

MOONMADNESS WORKSHOP
MOONMADNESS is a duet made by
Dagny and Daniel Szwed. They both
graduated from Poznań Academy
of Fine Arts. They live and work in
Poznań where they own a studio,
created in 2009. Dagny and Daniel
explore the space between art and
graphic design.That is why different
ways of expression are represented
in their work. They don’t limit
themselves solely to printed forms
but besides their everyday work,
MNDSS also does independent
projects.
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Włoski klimat
w centrum miasta
ul. Fredry 7
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Rezerwacje tel. +61 670 60 88

LONDON
SHORT FILM
FESTIVAL
13th Edition
8-17th January 2016

International submissions deadline:
1st September 2015
shortfilms.org.uk | @LSFF

ZESPÓŁ:

Fundacja Edukacji
Kulturalnej Ad Arte
ul. Hawelańska 1
61-625 Poznań
www.adarte.pl
shortwaves.pl

Katalog:
branding
Uniforma
projekt / skład
Adam Romel
Marcin Achtabowski

Marcin Achtabowski
Anna Adamczyk
Łukasz Adamowicz
Roksana Adamowska
Marta Balcerek
Maria Durska
Piotr Drela
Weronika Drzewińska
Ewa Gielniak
Adam Jodko
Joanna Komorowska
Klaudia Kornacka
Kajetan Kurkiewicz
Maksymilina Laskowski
Dawid Lesiak
Regina Lissowska
Grzegorz Luft
Paula Łukaszewicz
Krzysztof Łukomski
Emilia Mankowska
Łukasz Matysiak
Emilia Mazik
Joanna Pyka
Aleksander Rudawski
Adam Romel
Patrycja Rup
Oskar Staroń
Szymon Stemplewski
Franciszek Sterczewski
Julia Szczepaniak
Katarzyna Wawrzyniak
Laura Więch-Przerwa
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