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wtorek / tuesday
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#SWF2016

Informacje o dostępności  bi letów:
Ticket s  avai l ibi l i ty :   
w w w.shor twaves.pl

*  Formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie:  
*  Submission form avai lable on:  
w w w.swps.pl/poznan

10:00 WARSZTATY FILMOWANIA 360°
Hotel  Puro 
360 ’

15 :30 STARY CZŁOWIEK I  MOŻE
Kino Rialto 
10  PLN |  86’

17:30 KRAJOWA SIÓDEMKA
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  95’  

18 :00 SHOR T TALK Z UNIWERSYTETEM 
SWP S:  Obl icza miłości
MDK / Klub Dragon  
zapisy*  / enrol lment *  |  90 ’
            
20:00 KINO FUSION:   
Zobacz,  usłysz,  posmakuj
Concordia Design
80 PLN 

22:00 KRÓTKI MELANŻ: 
Demonios Latinos ( l ive act)
Perfex 
wstęp wolny / free entr y

10:00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 
PLAKATU FILMOWEGO
S chool  Of Form
300 ’

10:00 WARSZTATY FILMOWANIA 360°
Hotel  Puro
360 ’

15 :00 POLISH WAVE: Fabularnie
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  105’  

17:00 POZNAŃ INDUSTRY DAYS:  
Fi lm i  reklama -  komercja a sztuka
Nobel  Tower 
wstęp wolny / free entr y |  75’

19 :00 OD MOR ZA DO MOR ZA: 
Fi lmowa Transylwania
Kino Muza 
8 PLN |  88’

20:00 DANCES WITH CAMERA I
Studio Słodownia +3 
8 PLN |  95’  

20:00 RANDOM HOME CINEMA I
pr ywatne mieszkanie 
pr ivate apar tment  
20 PLN

21 :00 POZNAŃ OPEN I
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  85’  

21 :00 OSCAR NOMINATED SHOR TS:  
Animacje
Kino Rialto 
12  PLN |  85’

22:00 KRÓTKI MELANŻ: 
Risky (dj  set)  / War szawa 
+ Jarosław Dani lenko ( l ive paint ing)
Perfex 
wstęp wolny / free entr y

23:00 MIDNIGHT SHOR TS
Meskal ina 
wstęp wolny / free entr y |  108’

17.03.
czwar tek / thur sday

18 .03.
piątek / fr iday

10:00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 
PLAKATU FILMOWEGO 
S chool  Of Form 
300 ’

15 :00 POLISH WAVE:  Dokumentalnie
Nowe Kino Pałacowe
8 PLN |  105’  

17:00 POZNAŃ INDUSTRY DAYS:  
Create your  own brand
Concordia Design 
wstęp wolny / free entr y |  60 ‘

18 :00 SHOR T TALK :  Eco Fashion
S chool  Of Form
wstęp wolny / free entr y |  60 ’

18 :00 POWTÓRKA: POZNAŃ OPEN I
MDK / Klub Dragon
8 PLN  |  85’  

19 :00 OD MOR ZA DO MOR ZA: 
Bułgar skie  narracje
Kino Muza 
8 PLN |  86’

20:00 DANCES WITH CAMERA I I
Studio Słodownia +3 
8 PLN |  1 10 ’  

20:00 RANDOM HOME CINEMA I I
pr ywatne mieszkanie
private apar tment
20 PLN

21 :00 POZNAŃ OPEN I I
Nowe Kino Pałacowe
8 PLN |  95’  

21 :00 OSCAR NOMINATED SHOR TS:  
Fabuły
Kino Rialto
12  PLN |  105’

22:00 POZNAŃ WAVE + KRÓTKI 
MELANŻ:  The Ver y Pol ish Cut  Out s  + 
l ive visuals  B ogumiła Piotrowska ( WIDT )
Projekt  LAB 
10 PLN

10:00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 
PLAKATU FILMOWEGO
S chool  Of Form 
300 ’

15 :00 POLISH WAVE:  Eksper ymentalnie
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  75’

16 :00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 
PLAKATU DLA DZIECI  
Centrum Amarant  
120 ’

17:00 POZNAŃ INDUSTRY DAYS:  
Konsultacje  społeczne na temat strategi i  
rozwoju f i lmowego Poznania cz.  1 .
S cena Nowa CK Zamek 
wstęp wolny / free entr y |  75‘

18 :00 POWTÓRKA: POZNAŃ OPEN I I
MDK / Klub Dragon 
8 PLN |  95’

19 :00 OD MOR ZA DO MOR ZA: 
S ąsiedzkie animacje
Kino Muza 
8 PLN |  82’

20:00 RANDOM HOME CINEMA I I I
pr ywatne mieszkanie 
pr ivate apar tment
20 PLN

21 :00 POZNAŃ OPEN I I I
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  85’

21 :00 FRIDAY NIGHT SHOR TS
Kino Rialto 
12  PLN |  88’

23:00 KRÓTKI MELANŻ:  
Jacek Sienkiewicz ( l ive)  + Feelaz (dj  set)
LAS (Off  Garbar y)
15  PLN
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pokazy konkursowe
competit ion screenings

pokazy pozakonkursowe 
other  screenings

wydarzenia specjalne
special  events

wydarzenia branżowe
industr y events

warsztaty
workshops

klub fest iwalowy
fest ival ’s  c lub

ar t  and sound 
weekend

LEGENDA / LEGEND :

19.03.
sobota / saturday

20.03.
niedziela / sunday

10:00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 
PLAKATU DLA DZIECI  
Centrum Amarant
270 ’

12 :00 SWF FAMILIJNIE:  
Podróże małe i  duże
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  80 ’

17:00 BEST OF SEVEN I
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  60 ’  

18 :30 BEST OF SEVEN I I
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  73’  

19 :00 POWTÓRKA: 
POZNAŃ OPEN I I I
MDK / Klub Dragon
8 PLN |  85’

20:00 RANDOM HOME CINEMA IV
pr ywatne mieszkanie 
pr ivate apar tment 
20 PLN

20:00 AR T SHOR TS
Centrum Amarant  
wstęp wolny / free entr y |  80 ’

21 :30 KRÓTKI MELANŻ: 
Elvira ( l ive)  + Wosk S ound System 
(dj  set)
Centrum Amarant
wstęp wolny / free entr y

22:00 HOT SHOR TS
Kino Rialto
12  PLN |  90 ’

12 :00 POWTÓRKA: 
SWF FAMILIJNIE:  
Podróże małe i  duże
Nowe Kino Pałacowe 
8 PLN |  80 ’

14:00 POWTÓRKA: 
BEST OF SEVEN I
MDK / Klub Dragon 
8 PLN |  60 ’

15 :30 POWTÓRKA: 
BEST OF SEVEN I I
MDK / Klub Dragon
8 PLN |  73’

17:00 SHOR T TALK :  
Videoesej  jako forma recenzj i
MDK / Klub Dragon
wstęp wolny / free entr y |  60 ’

19 :00 POKAZ FILMÓW 
NAGRODZONYCH
Nowe Kino Pałacowe
8 PLN

19 :30 SOUND SHOR TS
Centrum Amarant  
wstęp wolny / free entr y |  70 ’  

21 :00 KRÓTKI MELANŻ: 
Wosk S ound System (dj  set)
Centrum Amarant
wstęp wolny / free entr y

Centrum Kultury Zamek
- Sala Wielka, Nowe Kino Pałacowe, Sala Nowa
Biuro Festiwalowe / Festival’s Office - Tuba 
ul. Św. Marcin 80/82  

Mały Dom Kultury / Klub Dragon
ul. Zamkowa 3

Art Stations Foundation, Stary Browar 
-  Studio Słodownia +3
ul. Półwiejska 42

Kino Rialto
ul. Dąbrowskiego 38

Meskalina
ul. Stary Rynek 6

Kino Muza
ul. Święty Marcin 30

School of Form
ul. Głogowska 18

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3

Projekt LAB
ul. Grochowe Łąki 5

LAS
Off Garbary 
ul. Małe Garbary 7a

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77a

PURO Poznań
ul. Stawna 12

PERFEX 
ul. Głogowska 29

Centrum Amarant
ul. Słowackiego 19/21

6 7



Organizator 

Partnerzy

Patroni medialni

Projekt  dof inansowany przez:  
Miasto Poznań,  S amorząd Województwa Wielkopolskiego,  
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ,  Polski  Instytut  Sztuki  F i lmowej

Dofinansowanie



Otwarty na ludzi, otwarty na świat, 
otwarty na nowe idee. Bez początku 
i bez końca. Taki jest 8. Short Waves 
Festival pod hasłem „we are open”. 
SWF2016 przełamuje klasyczny 
format festiwalu - zrzuca sztywne 
ramy czasowe i  przestrzenne. To nie 
tylko marcowy festiwalowy tydzień 
w Poznaniu, ale też dziesiątki 
wydarzeń w całej Polsce, od 
Krakowa po Gdańsk, przez cały rok. 
 
SWF2016 to jedyne w swoim rodzaju 
konkursy: Poznań Open, po raz 
pierwszy otwarty dla zagranicznych 
uczestników; Best of Seven,  
w którym mierzą się najlepsze 
światowe produkcje; Dances with 
Camera poświęcony filmom o tańcu, 
i najnowszy, przemierzający Polskę 
z pokazami – Krajowa Siódemka, 
w którym to publiczność wybierze 
zwycięzcę. 

Wstępniak

Co jeszcze w programie? 
Wyjątkowe Random Home Cinema, 
czyli niepowtarzalne pokazy 
w prywatnych mieszkaniach 
Poznaniaków i Kino Fusion - 
pierwszy taki projekt, łączący ze 
sobą wykwintne kino  
i ambitną kuchnię. Będą kinowe 
wieczory z Midnight Shorts - 
krótkometrażowym kinem nie 
zawsze poważnej grozy. Nie 
zabraknie również pokazów 
filmowych prezentujących produkcje  
z pogranicza eksperymentu  
i video-artu w ramach Art Shorts  
i Poznań Wave. SWF2016 to również 
Poznań Industry Days – cykl 
wydarzeń branżowych, wykładów 
i dyskusji, a także warsztaty – dla 
profesjonalistów, zainteresowanych  
i dzieci – filmowania 360°  
i tworzenia plakatu filmowego. 
Każdy wieczór festiwalowego 
tygodnia to okazja do wzięcia 
udziału w Krótkim Melanżu – co noc 
przy dźwiękach granych przez  
DJ-ską śmietankę z całej Polski.

Krótko, intensywnie, emocjonująco! 
Zapraszamy!

Short Waves Festival 
od 15 do 20 marca 2016  
roku wypełni Poznań 
najciekawszymi krótkimi 
metrażami z całego świata.
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Open to the people, open to the 
world, open to new ideas. With no 
beginning and no end. This is what 
8th Short Waves Festival is all about 
- "we are open". SWF2016 breaks 
classic festival’s format - loses rigid 
frame of time and space. It is not 
only the festival week in March in 
Poznań, but also tenths of events 
all across Poland, from Kraków to 
Gdańsk, all year long.

SWF2016 means one of a kind 
competitions: Poznań Open, 
opened for the first time for foreign 
competitors; Best of Seven in which 
international jury chooses the 
best picture from the competing 
set of seven; Dances with Camera 
dedicated to dance-movies; and 
the latest one - Domestic Seven - 
which travels around Poland with 
its screenings, and in which it is the 
audience that chooses the winner.

Foreword

What else will we find in the 
programme? Random Home Cinema 
- the extraordinary screenings in 
the private apartments of citizens 
of Poznań and Fusion Cinema – the  
first project combining delicious 
cinema with exquisite cuisine. 
There will be movie nights, such as 
Midnight Shorts – short tales of not 
exactly serious horror. Productions 
combining experiment and video-art 
will also be present in two sets - Art 
Shorts and Poznań Wave. SWF2016 
means also Poznań Industry Days – 
specially prepared industry events 
- lectures and discussions, and 
workshops - for professional, non-
professional participants and kids.

Every evening of the festival week 
will bring a new occasion for  
a spree - Short Spree. Each night 
with different yet equally excellent 
DJs.

Briefly, intensively and excitingly!

Briefly, intensively and 
excitingly. From 15 till 20th 
of March 2016 Short Waves 
Festival will fill Poznań with 
the most interesting short 
films from all around the 
world! 
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Krajowa Siódemka
Krajowa Siódemka, czyli Droga Krajowa 
numer 7, przecina całą Polskę, spinając ze 
sobą Bałtyk i Tatry, po drodze zahaczając  
o Kraków, Warszawę i Gdańsk. Short Waves 
Festival zabierze Was na wyprawę przez 
malowniczą krainę polskiego krótkiego 
metrażu, pełną emocji, doznań estetycznych  
i wrażeń wizualnych. W planie podróży 
siedem przystanków, czyli najlepszych  
i najciekawszych krótkich filmów ostatniego 
roku, starannie wybranych przez kuratorkę 
sekcji Kaję Klimek.

The Domestic Seven, or the National Road  
no. 7, crosses the entire country like none 
other. Stringing together the Baltic Sea and 
the Tatra Mountains, visits Kraków, Warszawa 
and Gdańsk. Short Waves Festival will take 
you on a exciting journey through picturesque 
land of Polish short films. Seven stops were 
planned for our journey and they mark the 
finest and the most stimulating short films  
of the past year. 

Obserwujemy dzień z życia 60-letniego 
mieszkańca małej miejscowości na prowincji. 
On i żona w za dużym domu. Codzienne 
zajęcia mężczyzny, takie jak picie kawy czy 
telefonowanie do dzieci, przeplatane są jego 
wspomnieniami i refleksjami. Mężczyzna 
marzy o pięknie, jednak pozostaje boleśnie 
świadomy rzeczywistości. 

We observe a day in life of a 60-year-old 
inhabitant of a small town in the province. 
He and wife dwell in a too big a house. 
Daily activities of this man, such as drinking 
coffee and phone calls to his children, 
are interspersed with his memories and 
reflections. Man dreams of beauty, yet is 
painfully aware of the reality.

Roma, Stach i Chudy pracują nielegalnie na 
terenie podupadającej huty stali. Roma wdaje 
się w płomienny romans i postanawia odejść 
z pracy. Uczucie staje się dla niego pretekstem 
do zmienienia swojego życia, co nie podoba 
się jego kolegom. Tak zawiązuje się jedna  
z wielu wersji opowieści o Kainie i Ablu. 

Roma, Stach and Woody work illegally in an 
ailing steelworks. Roma gets into  
a passionate affair and decides to leave the 
job. His feelings become a pretext for altering 
his life, but that does not suit his colleagues. 
That is how one of a kind version of the Cain 
and Abel’s story uncovers.

Programerka / Programmer: 
Kaja Klimek
Łączny czas / Total time: 95’ 
Język / Language: PL + ENG

DOKUMENT
Marcin Podolec, 2015
animacja / animation / 6’55’’

MOLOCH 
Szymon Kapeniak, 2015
fabuła / fiction / 32’00’’

14 15

Przestrzeń. Chłodne, rześkie powietrze, 
spienione fale obmywają brzeg, w miejscu 
w którym chmury sięgają ziemi cienka linia 
niedosięgalnego horyzontu. Czego szukasz?

Expanse. Cool, crisp air, foaming waves 
washing ashore, a thin line of unattainable 
horizon in the place where clouds reach the 
ground. What are you looking for?

BACK HOME Daniel Spaleniak 
feat. Katarzyna Kowalczyk
Weronika Izdebska, 2016
teledysk / video-clip / 4’33’’

Kreacyjny obraz akcji poszukiwawczej, 
rozgrywającej się w przestrzeni dwóch 
światów – na lodowej pustyni oraz pod wodą. 
Film jest opowiedziany z punktu widzenia 
ekipy ratunkowej, nurka wkraczającego do 
podlodowego świata oraz zwykłych ludzi, 
oczekujących na brzegu.

A creative image of a search action played 
out in two worlds - on an ice desert and under 
water. The film is narrated from the point  
of view of the rescue team, the diver stepping 
into the ice-world and ordinary people 
waiting ashore.

OBIEKT
Paulina Skibińska, 2015
dokument / documentary / 14’25’’



Tomek potrzebuje pieniędzy. Oszukuje starszą 
kobietę metodą „na wnuczka”. Kiedy wydaje 
się, że wszystko idzie zgodnie z planem, ta 
nagle demaskuje oszusta i zamyka go  
w mieszkaniu. Kobieta proponuje mu układ, 
który splata ich losy w nieoczekiwany sposób.

Tom needs money. He decides to cheat an 
elderly woman using the “grandchild” tactic. 
When it seems that everything goes according 
to plan, the woman unmasks the impostor 
and locks him in the apartment. The woman 
proposes a deal that intertwines their lives  
in an unexpected way.

Animacja poklatkowa opowiadająca 
o tradycyjnych oświadczynach we wsi 
Dobrowoda na Podlasiu w latach 50. i 60. 
XX wieku. Scenariusz powstał na podstawie 
fragmentu dziennika Mikołaja Smyka – 
dziadka autorki. „Umowa” jest osobistą 
refleksją na temat pamięci rodzinnej.

This stop-motion tells us a story of  
a traditional wedding proposal in the village 
Dobrowoda in Podlasie, taking place in the 
1950s and 1960s. The scenario was based on  
a portion of a diary belonging to Nicholas 
Smyk - the author ’s grandfather.  
“The agreement” is a personal reflection on 
the memory of the family.

DZIEŃ BABCI 
Miłosz Sakowski, 2015
fabuła / fiction / 30’00’’

UMOWA 
Ewa Smyk, 2015
animacja / animation / 4’29’’

„Drifting” to wyprawa do miejsca, gdzie 
muzyka wprawia ludzi w ekstatyczny trans, 
gdzie nikt nie przejmuje się rzeczywistością. 
Klip jest częścią pełnometrażowego filmu 
„Wszystkie nieprzespane noce” Michała 
Marczaka, który został nagrodzony  
w Sundance za najlepszą reżyserię.

“Drifting” is a trip to a place where music 
puts souls in an ecstatic trance, where 
nobody cares about the reality. The clip is 
a part of Michal Marczak’s feature film “All 
the sleepless nights”, which was awarded at 
Sundance festival for best direction of  
a documentary film.

Drifting Jacek Sienkiewicz
Michał Marczak, 2015
teledysk / video-clip / 4’54'' 

Best of Seven
Metoda jest prosta, a efekt niezawodny. 
Siedmiu reprezentantów siedmiu 
najważniejszych festiwali krótkiego kina 
wybiera siedem filmów spośród tych, 
które w bieżącym sezonie odbywały swoją 
festiwalową wędrówkę po świecie. W ten 
sposób powstaje program wyjątkowego 
konkursu, w skondensowanej formie 
prezentujący to, co najlepsze do zaoferowania 
ma dziś kino krótkometrażowe. Żadnych 
ograniczeń gatunku, techniki i tematu - po 
prostu najciekawsze, najmocniejsze  
i najbardziej ekscytujące filmy  
w jednym starannie wyselekcjonowanym 
zestawie. Zwycięzcę konkursu wybierze 
międzynarodowe jury.

The method is simple and the effects 
unfailing. Seven representatives of seven 
most valid short film festivals choose seven 
films amongst those which made their way 
across the world. That is how the programme 
of a unique competition arises. In a condensed 
form it presents this season’s bests of the 
short cinema. There are no limitations with 
regards to genre, technique or theme – simply 
the brightest, most powerful and exciting 
films in a one carefully assembled set. The 
contest’s winner will be revealed by an 
international jury.

Fabularna fantazja na temat owianego 
mgiełką tajemnicy i niedopowiedzenia 
życia XIX-wiecznego czeskiego dramaturga 
Ladislava Stroupežnický’ego, nie przystaje do 
wyobrażeń o biografii autora lektur szkolnych. 
Film Ondřeja Hudečka, określany przez 
twórców jako „pokręcony queerowy romans” 
to zadziorna stylistycznie opowieść  
o inicjacji seksualnej, wtajemniczeniu 
w sztukę oraz w zło. Celebrowaniem 
ekscentryzmu bohatera i ostentacyjnym 
przekraczaniem granicy między sceną a 
widownią „Peacock” przypomina raczej 
twórczość Petera Greenawaya.

A creative story on life of 19th century Czech 
playwright Ladislav Stroupežnický, secretive 
and full of mysteries, is nothing like what you 
could expect of an author of books marked 
for reading lists in schools. Ondřej Hudečk’s 
short called “a twisted queer romance” by its 
creators is a stylistically contentious story of 
introduction into the world of sex, art and evil. 
“Peacock” resembles some works by Peter 
Greenaway in the way it celebrates the hero’s 
eccentricity and breaks the fourth wall.

PEACOCK
Ondřej Hudeček, 2015
fabuła / fiction / 26’00’’
Czechy / Czech Republic

Anna Purkrábková
Karlovy Vary International Film 
Festival / Prague Shorts

BEST OF SEVEN I

Łączny czas / Total time: 60’
Język / Language: PL + ENG
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Niezwykła wizja życia w powojennym 
Bejrucie lat 90. nagrodzona Złotą Palmą 
dla krótkiego filmu na festiwalu w Cannes. 
Ely Dagher opowiada o relacji swojego 
nastoletniego bohatera z jego rodzinnym 
miastem, które potrafi być jednocześnie 
bliskie i odległe, przyjazne i wrogie, ponure  
i pełne fantastycznych tajemnic. Dzięki 
łączącej różne techniki animacji do 
rysowanego świata wkrada się momentami 
przerażający realizm, co wywołuje 
skojarzenia z nurtem animowanego 
dokumentu spod znaku „Walca z Bashirem”.

An incredible image of life in Beirut in the late 
1990s, awarded the Short Film Palme d’Or in 
Cannes. Ely Dagher tells a story of  
a relationship between the protagonist and 
his home town, which is simultaneously 
close and distant, friendly and hostile, bleak 
but also full of fantastic secrets. Combining 
various animation techniques results in  
a sort of brutal realism, resembling animated 
documentaries such as “Waltz with Bashir ”.

Film o niepowstrzymanej sile życia działającej 
wbrew woli tych, którzy zostali „skazani” 
na przetrwanie. Po śmierci męża dojrzała 
bohaterka zaczyna przygotowywać się do 
odejścia. Uporządkowane życie rozpada 
się na kawałki, ale śmierć nie chce nadejść. 
Starannie skomponowane nieruchome kadry 
i wizualny humor przypominają czasem filmy 
szwedzkiego mistrza Roya Anderssona, ale 
duński krótki metraż jest bardziej empatyczny, 
wsłuchany w bohaterów i przemawia 
własnym, wyrazistym głosem.

A movie about the absolutely uncontrollable 
life force, working against the will of those 
sentenced to survive. After her husband’s 
death, a mature woman readies herself for 
her own end. Her well-ordered life falls apart 
but the death is nowhere in sight. Carefully 
crafted motionless frames and visual humor 
resemble at times movies of Swedish master 
Roy Anderssone. However, the Danish short 
film is more emphatic and focused on  
the characters and therefore has its own say 
in the matter.

Materiały prasowe określają ten film jako 
„spektakularną muzyczno-wizualną podróż 
przez fantastyczne tradycje pogrzebowe 
południowego Wietnamu”, ale jego 
intensywność i efektowność proszą się raczej 
o słowo „jazda”. Dzieło The Propeller Group 
to wizualna torpeda, która nikogo nie naucza 
i niczego nie objaśnia, wciągając widza w 
trans dzięki uniwersalnemu językowi muzyki  
i obrazu. Rytualne śpiewy, płacze i tańce, 
dzięki płynnemu ruchowi kamery zostają 
połączone w jedną hipnotyzującą sekwencję, 
która równie dobrze mogła zostać 
zrealizowana na odleglej planecie.

The press calls this film “a spectacular 
audiovisual journey through fascinating 
burial traditions of Southern Vietnam”, but 
its intensity and brilliance evoke the word 
“ride”. The Propeller Group’s short is a visual 
torpedo, which teaches and explains nothing, 
entrancing the audience with the universal 
language of images and music. Fluent camera 
movement turns ritual songs, cries and dances 
into one hypnotizing sequence, seemingly 
from another planet altogether. 

Nagrodzony na festiwalu Sundance za 
„wizualną poezję” polski film to opowieść  
o niebezpiecznej i niedostępnej dla większości 
ludzi rzeczywistości, która ukryta jest pod 
twardą taflą lodu. Bohaterem jest nurek, 
członek ekipy ratunkowej, zanurzający się 
w wodną głębię z ponurą misją wyłowienia 
ludzkich zwłok. Ale twórców nie interesuje 
sensacja, podążają raczej za bardziej 
abstrakcyjną siłą obrazu. Spokojne i wnikliwe 
oko kamery wyławia z dokumentalnego 
materiału uniwersalną opowieść  
o doświadczeniu przekroczenia granicy, 
zawieszenia między światami.

Awarded  Short Film Special Jury Prize for 
“Visual Poetry” at Sundance Film Festival, 
the Polish short tells a story of dangerous 
and inaccessible world hidden under thick 
ice. The protagonist is a diver, a member of 
a rescue team recovering bodies during the 
underwater search. The creators do not care 
much about the thrill, they rather focus on 
the abstract imagery. The soothing and at 
the same time intrusive camera turns this 
documentary into a universal tale of crossing 
the borders and being stuck in a suspense 
between worlds. 

WAVES' 98
Ely Dagher, 2015
animacja / animation / 14’50’’
Liban / Lebanon

Alice Kharoubi & Oliver Chantriaux
Cannes

OBIEKT
Paulina Skibińska, 2015
dokument / documentary / 14’40’’
Polska / Poland

Wouter Jansen
Go Shorts International Short Film 
Festival

ENKEBAL
Zara Zern, 2015
fabuła / fiction / 22’00’’
Dania / Denmark

Mick Hannigan & Úna Feely
Indie Cork

THE LIVING NEED LIGHT,  
THE DEAD NEED MUSIC
The Propeller Group, 2014
eksperyment / experiment / 20’00’’
Wietnam / Vietnam

Jukka-Pekka Laakso
Tampere Film Festival

BEST OF SEVEN II

Łączny czas / Total time: 73’
Język / Language: PL + ENG
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Hipnotyzujący film Petera Tscherkassky’ego 
korzysta z surrealistycznej metody łączenia 
różnych materiałów, by tchnąć nowe życie  
w leciwą pornografię. Tscherkassky znęca się 
nad taśmą ze starymi filmami erotycznymi, 
nakłada na siebie sceny, ujęcia, ciała aktorów, 
nadając kształtowanemu w ten sposób 
materiałowi niepokojący kształt i własny puls. 
Efekt przypomina VJ-ski pojedynek Ingmara 
Bergmana z Guyem Maddinem, a filmowy 
mechanizm pożądania staje przed widzami 
nagi, niczym bohaterowie „The Exqusite 
Corpus”.

Peter Tscherkassky’s hypnotizing film 
uses the surreal method of combining 
different materials to breathe life into aged 
pornography. Tscherkassky tampers with 
tapes with old erotic movies - he overlaps 
scenes, takes, the actors’ bodies, creating  
in this way a material of disturbing quality.  
The result of this experiment reminds one  
of a VJ battle between Ingmar Bergman and 
Guy Maddin, and the cinematic mechanism  
of desire becomes as bare and naked as  
the characters of “The Exquisite Corpus”.

W lipcową noc 2014 roku ktoś wdarł się 
na dwie wieże nowojorskiego Manhattan 
Bridge, zawieszając białe flagi w miejsce 
wiszących tam zwykle flag amerykańskich. 
Zdarzenie, początkowo niezauważone,  
z czasem wywołało falę gwałtownych reakcji 
i interpretacji – jak odczytywać intencje 
sprawców – jako wrogi akt terroru, głupi żart, 
czy może prowokację artystyczną? „Symbolic 
Threats” łamie barierę między dokumentem 
a prowokacją. W projekt zaangażowani 
są Matthias Wermke i Mischa Leinkauf 
- artystyczny duet, którego lokowana w 
miejskiej przestrzeni twórczość, określana 
jest przez niektórych krytyków jako post-
graffiti.

A night in July 2014, someone climbs onto 
two towers of Manhattan Bridge and 
hangs two white flags in place of American 
flags. The event, at first missed, caused 
an overdue wave of intense reactions and 
interpretations how to read into this action – 
was it an act of terror, a dumb joke or maybe 
an artistic provocation? “Symbolic Threats” 
breaks the barrier between a documentary 
and a provocation. Matthias Wermke and 
Mischa Leinkauf, an artistic duo, whose 
works sometimes are called “post-graffiti”, 
are responsible for the project.

John Canciani 
(Internationale Kurzfilmtage Winterthur)

Philip Ilson 
(London Short Film Festival)

Olha Reiter 
(Wiz-Art Festival)

Niclas Gillberg 
(Uppsala International Short Film Festival)

Heinz Hermanns 
(Interfilm Berlin)

Anna Veilande - Kustikova 
(Riga Interntional Film Festival 2ANNAS)

Sven Shwarz 
(Hamburg International Short Film Festival)

Laurence Boyce 
(Sleepwalkers International Short Film Festival)

Alessandro Marcionni 
(Festival del Film Locarno)

Matt Lloyd 
(Glasgow Film Festival)

Mikhail Zheleznikov 
(M2M)

Kornel Miglus 
(Polnisches Institut Berlin)

Katrin Küchler 
(Filmfest Dresden)

Maarten Alexander
(Internationaal Kortfilmfestival)

THE EXQUISITE CORPUS
Peter Tscherkassky, 2015
eksperyment / experiment / 19’00’’
Austria / Austria

Mário Micaelo
Curtas Vila do Conde ISFF

SYMBOLIC THREATS
Misha Leinkauf, Lutz Henke  
& Matthias Wermke, 2014
dokument / documentary / 17’20’’
Niemcy / Germany

Enrico Vannucci
La Biennale di Venezia

Best of Seven Jury
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Poznań Open
Poznań Open się zmienia – w tym roku 
po raz pierwszy otwiera się na kino 
krótkometrażowe z całego świata. Będziemy 
mogli obejrzeć produkcje m.in. z Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Mołdawii, Rosji, Kanady czy 
Japonii. Niezmieniony natomiast pozostaje 
wysoki poziom artystyczny prezentowanych 
dzieł i olbrzymi ładunek emocjonalny  
jaki ze sobą niosą. Również jak co roku, 
z uwagi na różnorodność rodzajów - będą 
fabuły, dokumenty i animacje - i gatunków 
- zobaczymy dramaty, komedie, thrillery, 
kryminały, a także eksperymenty - każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
Wzruszeniom, śmiechom, wstrzymanym 
oddechom i przyspieszonemu biciu serc nie 
będzie końca!

Poznań Open is changing - this year, for  
the first time it is opened for the short movies 
from all over the world. We will see works 
from United Kingdom, Belgium, Moldova, 
Russia, Canada and Japan. What doesn’t 
change is high artistic level of the movies and 
their enormous emotional power.  
Also like every year, thanks to the variety of 
types - features, documentary, animations 
- and genres - dramas, comedies, thrillers, 
crime stories and experiments - everyone 
will for sure find something that suits their 
needs. There will be no end to the emotions, 
laughter, rapid heartbeat and moments of 
thrilled silence!!

MAKU
Yoriko Mizushiri, 2015
animacja / animation / 5’00’’
Japonia / Japan

OUT OF THE VILLAGE
Jonathan Stein, 2015
fabuła / fiction / 16’37’’
Stany Zjednoczone / USA

THE REFLECTION OF POWER
Mihai Grecu, 2015
eksperyment / experiment / 9’00’’
Francja / France

YOU ARE BORING!
Vika Kirchenbauer, 2015
eksperyment / experiment / 15’00’’
Niemcy / Germany

KONIEC ŚWIATA
Monika Pawluczuk, 2015
dokument / documentary / 40’00’’
Polska / Poland
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POZNAŃ OPEN I
Łączny czas / Total time: 85’
Język / Language: PL + ENG

Koordynatorka konkursu / 
Competition coordinator:
Paulina Wieczorek



THE RETURN OF ERKIN
Maria Guskova, 2015
fabuła / fiction / 29’20’’
Rosja / Russia

DERNIÈRE PORTE AU SUD
Sacha Feiner, 2015
animacja / animation / 14’22’’
Belgia / Belgium

RÉPLIQUE
Antoine Giorgini, 2015
fabuła / fiction / 18’48’’
Francja / France

SHE STOOPS TO CONQUER
Zack Russell, 2015
fabuła / fiction / 15’35’’
Kanada / Canada

EDMOND
Nina Gantz, 2015
animacja / animation / 10’00’’
Wielka Brytania / United Kingdom

NUESTRO MAR
Eileen Hofer, 2015
dokument / documentary / 15’00’’
Szwajcaria / Switzerland

MORE HATE THAN FEAR
Billy Boyd Cape, 2015
fabuła / fiction / 15’00’’
Wielka Brytania / United Kingdom

RAISA
Pavel Cuzuoic,  2015
fabuła / fiction / 15’00’’
Mołdawia / Moldova

BLOOD BELOW THE SKIN
Jennifer Reeder, 2015
fabuła / fiction / 30’00’’
Stany Zjednoczone / USA
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POZNAŃ OPEN III
Łączny czas / Total time: 85’
Język / Language: PL + ENG

OVER
Jorn Threlfall, 2015
eksperyment / experiment / 14’00’’ 
Wielka Brytania / United Kingdom

POZNAŃ OPEN II
Łączny czas / Total time: 95’
Język/Language: PL + ENG
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Poznań Open Jury

Patrycja Wanat 
Ogląda, czyta, słucha i rozmawia. Jest 
przekonana, że kultura to integralna część 
życia każdego człowieka oraz społeczeństwa. 
Szefowa redakcji kulturalnej Radia TOK 
FM. Prowadzi codzienną audycję „Kultura 
Osobista” oraz sobotni magazyn filmowy 
„Do zobaczenia”. Wydaje również informacje 
kulturalne. Współpracuje z Dzień Dobry TVN, 
gdzie prowadzi przeglądy prasy. Prowadzi 
program kulturalny #dziejesienazywo 
na portalu wp.pl. Z Internetem łączy ją 
też projekt „Prześwietlenie”, czyli krótkie 
wywiady z najważniejszymi osobowościami 
świata kultury. Projekt ten został nominowany 
do tegorocznej Grand Video Awards. 

A viewer, reader, listener and interlocutor. 
Quite certain that culture is an integral part 
of both personal and social life. Thanks to 
it we think in abstract terms and are able to 
create. The chief cultural editor in TOK FM 
radio. Runs the everyday “Kultura Osobista” 
broadcast and the Saturday movie bulletin 
“Do zobaczenia”. Publishes culture-related 
info. Collaborates with Dzień Dobry TVN, 
where she reviews press. Runs the program 
#dziejesienazywo on wp.pl on an hourly 
basis. Her project “Prześwietlenie” is another 
Internet connection – short interviews with 
important personas in the world of culture. 
The project was  nominated to Grand Video 
Awards this year. She also works with HBO 
and Next Film.

Samir Karahoda
Programer filmów krótkometrażowych, 
fotograf i operator. Ukończył fotografię na 
Mimar Sinan University w Stambule, gdzie 
aktualnie jest na studiach podyplomowych. 
Przez dwa lata wykładał w Instytucie 
Fotografii i Filmu „Gjon Mili” w Prisztinie. 
Jego prace były publikowane w wielu 
międzynarodowych mediach, pokazywane  
w galeriach sztuki oraz na festiwalach. 
Od 2003 roku jest członkiem Dokufest 
Documentary and Short Film Festival 
w Prizren w Kosowie, gdzie od 2007 
jest programerem sekcji filmów 
krótkometrażowych. 

He is a short film programmer, photographer 
and cinematographer. Completed his studies 
in Photography at Mimar Sinan University in 
Istanbul where he is currently a postgraduate 
candidate. For two years he lectured at  
the Institute of Photography and Film “Gjon 
Mili” in Pristina. His works have been 
published in many international media, 
galleries and festivals. Since 2003 he’s a part 
of Dokufest, Documentary and Short Film 
Festival, Prizren in Kosovo and since 2007 
he’s a programmer of short film program at 
Dokufest, which is the largest cultural event 
in Kosovo and one of the main film festivals in 
the region.

Massimiliano 
Nardulli
Urodził się w Rzymie w 1976 roku. Znawca 
kina z wykształceniem w dziedzinie 
nauk humanistycznych i sztuki. Jeszcze 
podczas studiów zaczął współorganizować 
wydarzenia kulturalne we Włoszech, 
Hiszpanii i Francji, a także zajmował się 
krytyką filmową. Od 2007 roku doradza i jest 
programerem filmów krótkometrażowych 
wielu festiwali, w tym m.in. Festival Européen 
du Film Court de Brest (Francja), Arcipelago, 
Festival Internazionale di cinema e nuove 
immagini (Włochy), Piemonte Movie (Włochy), 
Lakino - Latin American Short Film Festival 
Berlin (Niemcy), Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur. Był członkiem komisji selekcyjnej 
Cesarów dla Filmów Krótkmetrażowych. 
Jest dyrektorem artystycznym rumuńskiego 
festiwalu Timishort i programerem festiwali 
Festival Amérique Latine Biarritz (Francja), 
NEXT (Rumunia), Tirana International Film 
Festival i DocuTIFF (Albania).

He 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 in Italy, Spain and 
France and film-critic. Since 2007 he works 
as short film programmer and advisor for 
several festivals as Festival Européen du Film 
Court de Brest (France), Arcipelago, Festival 
Internazionale di cinema e nuove immagini 
(Rome, Italy), Piemonte Movie (Torino, Italy), 
Lakino - Latin American Short Film Festival 
Berlin (Germany), Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur. He's member of the selection 
commitee for the Cesar of Short Movies, He's 
an artistic director of Timishort in Romania 
and programmer  for Festival Amérique 
Latine Biarritz,France, NEXT, Romania, Tirana 
International Film Festival and DocuTIFF  
in Albania.



Dances with Camera
Dances with Camera to międzynarodowy 
konkurs filmów tańca, który w tym roku 
gości w Starym Browarze już po raz trzeci. 
Podczas dwóch dni zaprezentujemy dwa 
zestawy wyselekcjonowanych filmów, 
których wspólnym językiem jest taniec, ruch, 
szeroko pojęta fizyczna ekspresja. Film tańca, 
screendance, videodance – to nie tylko taniec 
tworzony dla kamery; to artystyczna forma,  
w której splatają się różne gatunki filmu, sztuk 
wizualnych i mediów; formy tradycyjne  
i eksperymentalne; fabularne opowieści  
i całkowicie abstrakcyjne obrazy.

Dances with Camera is an international dance 
film competition, which will be taking place  
in Stary Browar for the third time. The two-
day showcase will include carefully selected 
films that are linked with the notions of dance, 
movement and physical expression. Dance 
film, screendance, videodance – these are  
the performances that are not created for  
the camera alone. It is an art form, where 
various film genres, visual arts and media, 
traditional and experimental forms, feature 
films and abstract motion pictures intertwine. 

Programerka / Programmer:
Regina Lissowska-Postaremczak

DANCES WITH  
CAMERA I

HEAVEN IS A PLACE
Kayla Parker / 2014 / 16’30”
Wielka Brytania / United Kingdom 

LAY ME LOW
Marlene Millar / 2015 / 8’00”
Kanada / Canada

IMAGO EP.I: ORIENTATION
Dani Joss / 2015 / 12’16”
Grecja / Greece

SU MISURA (TAILORED)
Augenblick / 2014 / 1’20”
Włochy / Italy

HONEYMOON
Marta Renzi / 2015 / 6’08” 
Stany Zjednoczone / USA 

DANCES WITH  
CAMERA II

SARMAD 
Ali Saadi / 2015 / 6’30”
Jordania / Jordan

GONE
Helena Jónsdóttir, Vera 
Sölvadóttir / 2015 / 15’58”
Islandia / Iceland 

LIGHT
Patryk Kizny / 2015 / 6’00”
Polska / Poland

WURZEL
Meli Kuhn / 2015 / 28’00”
Holandia / Netherlands 

TARGETED ADVERTISING
Mitchell Rose / 2015 / 3’54”
Stany Zjednoczone / USA

APPROACHING THE PUDDLE
Sebastian Gimmel / 2015 / 8’33”
Niemcy / Germany

EVERY-ONE
Willi Dorner / 2015 / 9’53”
Austria  / Austria 

KONTAKT
Jana M. Keuchel / 2015 / 8’50”
Niemcy / Germany

FAMILY HONOUR (SECRETS)
Omari Carter / 2015 / 7’42”
Wielka Brytania / United Kingdom 

THE BIRCH GROVE
Gabrielle Lansner / 2015 / 20’11”
Stany Zjednoczone / USA

5 MINUT
Aleksandra Wysocka, Aleksandra 
Wysocka, Barbara Bielecka 
2015 / 7’40”
Polska / Poland

LOLA
Florence Freitag, Johannes Plank, 
Alexandre Munz / 2015 / 4’12”
Niemcy / Germany 

MIGRATION
Daphna Mero / 2015 / 13’31”
Stany Zjednoczone / USA

SON DU SERPENT
Tami Ravid / 2015 / 11’5”
Holandia / Netherlands

UATH LOCHANS
Simon Fildes / 2015 / 6’30”
Wielka Brytania / United Kingdom 

ECHO
Nicola Balhuizen Hepp / 2014 / 1’21”
Holandia / Netherlands 

HOME ALONE
Adi Halfin / 2013 / 2’00”
Izrael /Israel
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Łączny czas / Total time: 110’
Język / Language: PL + ENG

Sarmad - Ali Saadi
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Dances with Camera Jury

Jadwiga Majewska  
Krytyk, teoretyk, kurator. Od 2009 roku 
gościnnie wykłada w Katedrze Teatru  
i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pisze o tańcu, a także o teatrze, sztukach 
plastycznych m.in. dla miesięcznika Teatr, Res 
Publica Nowa, Miesięcznik ZNAK i Didaskalia 
Gazeta Teatralna. Ekspertka MKiDN. Autorka 
i kuratorka MAKT – Mobilnej Akademii 
Krytyki Tańca.

She is a critic, a theoretician, and a curator. 
Since 2009 she is a guest lecturer at  
the Department of Theater and Drama  
of Jagiellonian University. She writes about 
dance, theater and plastic arts. Her articles 
are published in such magazines as ‘Teatr ’, 
‘Res Publica Nowa’, ‘Miesięcznik ZNAK’  
and ‘Didaskalia’. She is one of the experts  
of the Ministry of Culture and National 
Heritage. Author and curator of MAKT - 
Mobile Academy of the Dance Critique.

Ewa Krasucka
Od 15 lat specjalizuje się w filmowaniu 
i fotografowaniu tańca. Stypendystka 
Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) na 
kierunkach komunikacji audiowizualnej oraz 
tłumaczeń. Od 2009 roku główna fotograf 
i autorka materiałów audiowizualnych dla 
Polskiego Baletu Narodowego i dla Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej. W tym okresie 
zrealizowała kilkadziesiąt spotów, trailerów  
i krótkich reportaży, które stały się wizytówką 
Polskiego Baletu Narodowego o zasięgu 
międzynarodowym. Jej prace fotograficzne 
były publikowane w The New York Times, The 
Washington Post, The Guardian czy Dance 
Europe. Autorka multimediów do licznych 
spektakli tanecznych i operowych.

A photographer and video producer. 
Since 2009, the main photographer and 
author of audiovisual materials for Polski 
Balet Narodowy and Teatr Wielki - Opera 
Narodowa. Her photographic works have 
been published in The New York Times,  
The Guardian and Dance Europe. An author  
of multitude of dance and opera shows. 

Angela Deutch
Doktor historii sztuki Uniwersytetu Humboldta 
w Berlinie i magister psychologii Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. W 2014 roku, po latach badań 
interdyscyplinarnych i z dziedziny historii 
sztuki, i zorganizowaniu wielu wystaw  
w Wiedniu, Budapeszcie i Berlinie, 
postanowiła poświęcić się swojej pasji - 
tańcowi. W swojej działalności zawodowej 
skupia się na tańcu współczesnym. Członkini 
Tanzscout Berlin, gdzie, pośród innych, 
rozwija projekt TanzScout Senior.

She did a PhD in Art History at Humboldt 
University of Berlin and an M.A. in Psychology 
at University of Vienna. In 2014, after years  
of art historian and interdisciplinary research, 
of curating and organising exhibitions in 
Vienna, Budapest and Berlin, she decided to 
follow her ongoing passion for the dancefield. 
Thus, she chose mediation of contemporary 
dance art as her new professional focus, 
joined Tanzscout Berlin, developing at present 
among other ideas the format TanzScout 
Senior.
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Stary człowiek i może
The Old Man Who Can

Od morza do morza
From Sea to Sea

Starość niejedno ma imię. Wbrew temu, jakby 
się mogło wydawać, starość wcale nie musi 
być nudna. Wie o tym pani Krystyna, która 
niemal codziennie notuje w zeszycie swoją 
poetycką wizję świata, którego prawie  
w ogóle nie widzi. Jesień życia nie jest 
czasem straconym i nawet wtedy można 
poznać fascynującą osobę. Starość to 
również ten moment, kiedy przeszłość 
potrafi powrócić, a bagaż doświadczeń ciąży 
bardziej niż powinien. Ale nawet jeśli ma się 
nie wydarzyć już nic ciekawego, nie wolno 
dać się pozbawić możliwości wykrzyczenia 
swoich praw do czucia się młodym i wolnym. 
Bez względu na to ile ma się lat.

Despite the commonly held belief, the autumn 
of our lives does not always come with ennui. 
Mrs. Krystyna is a prime example of that, 
constantly recording her vivid vision of the 
world, a world she can barely see, in  
a notebook. This period of our lives is a 
waste of time for even then there is a chance 
of meeting someone fascinating. Old age is 
also the moment when the past might make 
a comeback, while the variety and amount of 
experiences might be too much to bare.  
But even with the lack of prospects for 
excitement one should not be denied the 
feelings of youthfulness and freedom, no 
matter how old they are.

Od Morza Bałtyckiego po Morze 
Czarne – w cyklu „Od morza do morza” 
przemierzymy kina krótkometrażowe Europy 
Środkowej. Rozpoczynając podróż na 
południu zobaczymy przejmujące historie, 
podejmowane przez rumuńskie kino, 
przeżywające teraz swój wielki rozkwit. 
Pozostając przy brzegu Morza Czarnego, 
po sąsiedzku zawitamy do Bułgarii, gdzie 
zapoznamy się z najlepszymi fabułami 
z ostatnich kilku lat. Podążając dalej na 
północ, obejrzymy animacje z Węgier, Czech 
i Słowacji, aby zakończyć wyprawę nad 
polskim morzem. Ta trzydniowa podróż 
zapewni najlepszy ogląd na kino Europy 
Środkowej.

Filmowa Transylwania 
Kino rumuńskie, zarówno krótko- jak i  
pełnometrażowe, od ostatnich piętnastu  
lat przeżywa renesans. Filmy, które 
zaprezentujemy podczas tego pokazu, zostały 
stworzone przez nowe pokolenie reżyserów, 
na których ogromny wpływ miała rumuńska 
nowa fala i jej mistrzowie. Pomimo wyraźnych 
inspiracji, rozwijają oni jednak bardzo 
osobisty filmowy styl, który jest połączeniem 
tradycji kina rumuńskiego, własnego 
postrzegania świata i współczesnego 
poczucia estetyki.

NIEWIDZIALNE
Zofia Pręgowska, 2014
dokument / documentary / 22'00'' 
Polska / Poland

CHAMPION
Mans Berthas, 2015
fabuła / fiction / 19'00''
Szwecja / Sweden

I SCREAM YOUR NAME 
Oskar Rosetti, 2015
fabuła / fiction / 26'00''
Szwajcaria / Switzerland

THE TIME OF 
A TANGO 
Frederic Hontschoote, 2014
fabuła / fiction / 5'00''
Francja / France

NORTHERN GREAT 
MOUNTAIN
Amanda Kernell, 2015
fabuła / fiction / 5'00''
Szwajcaria / Switzerland

From the Baltic to the Black Sea - in the series 
"From Sea to Sea" we will traverse the short 
film cinemas in the Central Europe. Starting 
with a trip to the south to the poignant stories 
accumulated by the Romanian cinema, now 
experiencing its big boom. Staying at the 
shores of the Black Sea, we will visit Bulgaria, 
where we will look at the best stories and 
plots of the past few years.  
Going further north, we will watch animations 
from Hungary, Slovakia and the Czech 
Republic, to whole the journey at the Polish 
seaside. This three-day trip will provide 
the best possible overview of the Central 
Europe’s cinema.

Film Transylvania
Romania is one of the countries where cinema 
seems to be in a quite good moment. In the 
last 15 years we have seen the incredible 
success of romanian cinema in the festival 
circuit worldwide, both in short films and 
features. This very new generation of 
directors that you are going to discover  
in this programme is of course paying tribute 
to the masters of the romanian nouvelle 
vague, but I would like to think that they are 
also developping a more personal universe 
where they can mix this influence with their 
personal cinematographic taste.
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Niewidzialne - Zofia Pręgowska

Dumneavoastra, tu - B. T. Olteanu



ZEUS
Pavel G. Vesnakov, 2015
fabuła / fiction / 30’00”

ENEMIES
Hristo Simeonov, 2015
fabuła / fiction / 21’00”

THE DAY OF THE 
BLEEDING GUMS
Dimitar Dimitrov, 2014
fabuła / fiction / 5’20”

PRIDE
Pavel G. Vesnakov, 2013
fabuła / fiction / 30’00”

NINA
Ové Pictures, 2014
animacja / animation / 17'02''
Słowacja / Slovakia

DUCH MESTA
Veronika Kocourková, 2015
animacja / animation / 3'38''
Słowacja / Slovakia 

IN LINE
Kamila Kucikova, 2015
animacja / animation / 3'57''
Słowacja / Slovakia

DO SERCA TWEGO
Ewa Borysewicz, 2013
animacja / animation / 10'0''
Polska / Poland

RABBIT AND DEER
Péter Vácz, 2012
animacja / animation / 18'00''
Węgry / Hungary

HEARTH
Bálint Gelley, 2013
animacja / animation / 6'00''
Węgry / Hungary

ANATOMIE PAVOUKA
Vojtech Kiss, 2014
animacja / animation / 27'29''
Czechy / Czech Republic

Sąiedzkie animacje
Kraje Grupy Wyszehradzkiej łączy 
wieloletnia przyjaźń, będąca bardzo 
ważnym elementem prezentowanych  
w tym zestawieniu animacji. Przyjaźń 
królika i jelenia w „Rabit and Deer ” 
napotyka wiele trudności, a dla głównego 
bohatera „Niny” stanowi kluczowy element 
w odkrywaniu świata, pełnego zagrożeń  
i obaw. Tematem prezentowanych filmów 
będzie nie tylko sama przyjaźń, ale też jej 
brak, doskwierający bohaterom „Anatomie 
Pavouka” czy „Do serca Twego”. 

Animations next door
The countries of the Visegrad Group are 
bound by many years of friendship, which is 
the crucial element presented in this set  
of animations. Friendship of the animals  
in the '’Rabbit and Deer" is faced with many 
difficulties, and for the main character 
of "Nina", it stands as a key element in 
uncovering our fearful world. The theme of 
the presented films is not only the friendship, 
but also its absence, as it occurs in "Pavouk’s 
Anathomy" and "To Your Heart".

Bugarskie narracje
Autorzy filmów znajdujących się w zestawie 
należą do nowego pokolenia bułgarskich 
reżyserów, którzy nie boją się stawić czoła 
zmianom obecnie zachodzącym  
w społeczeństwie, korzystając często 
 z minimalistycznego podejścia i silnego 
ładunku emocjonalnego przekazywanych treści. 
Odnoszą się bezpośrednio do traumatycznych 
wydarzeń z historii kraju, rodzinnych dramatów 
rozgrywających się na ich tle i problemów  
i rozterek jednostki, która próbuje odnaleźć się  
w nowym świecie. 

Bulgarian narratives
The four Bulgarian films included in  
the programme were created by a new 
generation of directors who are not afraid to 
assume the challenges of our times, often with  
a minimalistic approach and a powerful emotional 
charge. Zeus and Pride of the promising director 
Pavel Vesnakov represent differently  
the loneliness of the individual in two worlds who 
crash because of a peripety in life order.  
Enemies by Hristo Simeonov exceed its own 
subject through the ideas of humanism. In the 
animation short film The Day of the Bleeding 
Gums directed by Dimitar Dimitrov, drawn entirely 
on a smartphone the audience follows the visual 
story of an artist who invents an absurd way to 
survive through his creativity.
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BLACK FRIDAY
Roxana Stroe, 2015 
fabuła / fiction / 20’47"

DUMNEAVOASTRA, TU
Bogdan Theodor Olteanu, 2015
fabuła / fiction / 14’52”

IN ATAS
Mircea Bobina, 2015
fabuła / fiction / 17’58”

BLUE SPRING
Andreea Bortun
fabuła / fiction / 15’32”

OCUPAT
Octav Chelaru, 2015
fabuła / fiction / 20’17”

Pride - Pavel G. Vesnakov

Hearth - Bálint Gelley



Polish Wave
Polish Wave – krótkometrażowa 
reprezentacja Polski. Podzielony na trzy 
sekcje przegląd twórczości polskich 
filmowców, pokazuje szerokie spektrum 
artystycznych technik, powracających 
tematów i niepowtarzalnych, indywidualnych 
wrażliwości. Najlepsze z wybranych filmów 
zaprezentujemy naszej publiczności w trzech 
programach: fabularnym, dokumentalnym 
 i eksperymentalnym. Programy uzupełniają 
się, tworząc prawdziwie wybuchową 
mieszankę artystyczną, przy okazji 
pomagając każdemu widzowi znaleźć to,  
co dla niego w kinie najważniejsze.

ŁAŃCUCHY POKARMOWE 
TERENÓW ZALESIONYCH
Maciej Gajewski
2015 / 6’00"

KAC
Maciej Buchwald
2015 / 16’00"
 
RWETES
Kuba Czekaj
2015 / 17’00" 

LUNA
Filip Gieldon
2015 / 35’00"
 
AMERYKA
Aleksandra Terpińska
2015 / 30’00”

PUNKT WYJŚCIA
Michał Szcześniak
2015 / 26’00"

MIEJSCE
Julia Popławska
2015 / 14’00"

#SZCZĘŚCIE 
#CHWILOWAILUZJA
Justyna Mytnik
2015 / 20’00"

MÓW DO MNIE
Marta Prus
2015 / 44’00”

ONIRONAUTA
Krystian Daszkowski / 2015 / 19’40’’

NIEWIDZENIE RZECZY
Mikołaj Tkacz / 2015 / 9’17’’

PO CIEMKU
Tobiasz Jankowiak / 2015 / 3’38’’

FILM O RZECZYWISTOŚCI
Marta Stachowska / 2015 / 6’06’’

UNTITLED
Karolina Belter / 2016 / 6’02’’

THE LIFE ASTRAL
Jakub Matuszczak / 2016 / 4’18’’

UNTITLED
Maciej Rudzin / 2014 / 4’18’’

SEVDALIZA - THAT OTHER GIRL 
PussyKrew / 2015 / 3’02’’

BEANS
Katarzyna Borelowska /  2016 / 4’05’’

UNTITLED
Wojciech Didkowski / 2015 / 1’09’’

20 WAYS OUT TO A CLEARING
Alan Willmann / 2015 / 3’46’’

STRES
Mateusz Sadowski / 2015 / 3’13’’

RETAIL AESTHETIC
Piotr Urbaniec / 2015 / 2’54’’

RESTRAINT
Grzegorz Stefański / 2016 / 1’34’’

Polish Wave – Poland represented in a short 
film form. The selection of motion pictures 
created by Polish filmmakers presents 
a variety of techniques, subjects and 
unique perspectives. The best of selected 
films will be presented to our audience in 
three sections: feature, documentary, and 
experimental. The sections are designed 
to complement each other, creating a truly 
exciting mix, while also aiding viewers 
in matching the festival picks with their 
interests.

Polish Wave: Fabularnie
Polish Wave: Fictions

Polish Wave: Dokumentalnie
Polish Wave: Documentaries

Polish Wave: 
Eksperymentalnie
Polish Wave: Experiments
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Ameryka - Aleksandra Terpińska



Poznań Wave Midnight Shorts
To już trzecia odsłona Poznań Wave, czyli 
najlepszych produkcji krótkometrażowych 
poznańskich filmowców. Pokażemy panoramę 
krótkiego kina ze stolicy Wielkopolski - filmy 
zarówno uznanych autorów jaki i młodych, 
dopiero przez nas odkrytych talentów.
Fabuły, teledyski, eksperymenty i animacje 
skomponowaliśmy w set, którym wyrażamy 
uznanie festiwalu dla kreatywności 
poznańskich twórców. To i więcej w klubowej 
atmosferze Projektu Lab, który specjalnie 
na ten wieczór zamienimy w zjawiskową 
przestrzeń kinową.
Po pokazie zapraszamy na wyjątkowy 
audiowizualny live-act wytwórni The Very 
Polish Cut Outs, do którego wizualizację 
stworzy Bogumiła Piotrowska.

Projekcja kolejnego kultowego zestawu 
Midnight Shorts prosto z Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
ŻUBROFFKA może mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy miasto smacznie śpi, a na sali 
znajdują się wytrawni koneserzy, z miłości 
do kina potrafiący zarwać pół nocy! Będzie 
to spotkanie z kinem pełnym krwawych, 
śmiesznych, przerażających, surrealistycznych, 
pulsujących seksem, humorem i aurą 
szaleństwa scen!

SYRENADA
Krystyna Szydłowska, Zofia Tomczyk
2016 / 7’57

KINGDOM
Mateusz Łukasz Fabiś
2015 / 14'30

CZARNA WOŁGA
Marta Wiktorowicz
2015 / 3'58
 
OBECNOŚĆ
Marcin Ptaszyński
2015 / 9'17

FIGURA
Katarzyna Gondek
2015 / 8'51

STOMACH
Ben Steiner
2014 / 15'00''
Wielka  Brytania / United Kingdom

KILLER KART
James Feeney
2012 / 16’00”
Stany  Zjednoczone / USA

HUHU ATTACK
Patrick Gillies
2010 / 15’00"
Nowa Zelandia / New Zealand 

EAT MY SHIT
Eduardo Casanova
2014 / 3'35''
Hiszpania / Spain

PRZEMYTNIK
Marta Węglińska
2015 / 25'20

FURIA
Paulina Wyrt
2015 / 3'27

ROSKUN
Alicja Leszczyńska
2014 / 1'53

GET ENOUGH
Arek Nowakowski
2015 / 3’48

TIMOTHY
Marc Martínez
2013 / 9'35''
Hiszpania / Spain

JACK ATTACK
Brayan Norton, Antonio Padovan
2013 / 9'00''
Stany Zjednoczone / USA

FLEA
Ben Steiner
2008 / 8'30''
Wielka Brytania / United Kingdom 

WATERBORNE
Ryan Coonan
2014 / 9'33''
Australia, Wielka Brytania / 
Australia, United Kingdom 

It's a third edition of Poznań Wave - 
panorama of the best short films made by 
artists from Poznań, both those already well 
recognized, and those freshly discovered by 
Short Waves Festival experts. Feature films, 
music videos, experiments and animations. 
All combined into one, unique set, created 
as a tribute to artists from Poznań and their 
creativity. This, Project LAB's club atmosphere 
and its space changed for this one evening 
only into movie theater. After the screening 
we would like to invite you to experience 
a special audio-visual live act by The Very 
Polish Cut Outs label, with visuals created by 
a VJ Bogumiła Piotrowska.

The screening of legendary Midnight Shorts 
set, straight from International Short Film 
Festival ŻUBROFFKA may only take place 
while the city sleeps and only cinematic 
connoiseurs are left willing to lose sleep.  
It will be a presentation full of gory, funny, 
scary, surreal, sexy, and insane scenes!
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Oscar® Nominated Short Films

Oscary®, czyli nagrody Amerykańskiej 
Akademii Filmowej,  to zjawisko, które  
w filmowym świecie wywołuje 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, a wybór niezwykle trudny, gdyż 
wszystkie nominowane filmy reprezentują 
najwyższy światowy poziom. Z dumą 
prezentujemy widzom doborową selekcję, 
jaką w 2016 roku Akademia wybrała  
w kategoriach „Najlepszy krótkometrażowy 
film fabularny” oraz „Najlepsza 
krótkometrażowa animacja”.

SANJAY'S SUPER TEAM
Sanjay Patel
2015 / 7'00''
Stany Zjednoczone / USA

WE CAN’T LIVE  
WITHOUT COSMOS
Konstantin Bronzit
2014 / 16'00''
Rosja / Russia

WORLD OF TOMORROW
Don Hertzfeldt
2015 / 17'00''
Stany Zjednoczone / USA

BEAR STORY 
Gabriel Osorio
2014 / 11'00''
Chile / Chile

PROLOGUE
Richard Williams
2015 / 6'00''
Wielka Brytania / United Kingdom

AVE MARIA
Basil Khalil
2015 / 15’00”
Palestyna, Francja, Niemcy / Palestine, 
France, Germany

SHOK
Jamie Donoughue
2015 / 21’00” 
Kosowo, Wielka Brytania / Kosovo, 
United Kingdom

ALLES WIRD GUT
Patrick Vollrath
2015 / 30’00”
Niemcy, Austria / Germany, Austria

IF I WAS GOD
Cordell Baker
2014 / 9'00''
Kanada / Canada 

THE SHORT STORY OF  
A FOX AND A MOUSE
Hugo Jean, Juliette Jourdan, Kévin Roger
Marie Pillier, Camille Chaix
2015 / 7'00
Francja / France

THE LONELIEST SPOTLIGHT
Bill Plympton
2015 / 6'00''
Stany Zjednoczone / USA

CATCH IT
Paul Bar, Marion Demaret, Nadège 
Forner, Pierre-Baptiste Marty, Julien 
Robyn, Jordan Soler
2015 / 5'00
Francja / France

STUTTERER
Benjamin Cleary
2015 / 12’00”
Wielka Brytania, Irlandia / United 
Kingdom, Ireland 

DAY ONE
Henry Hughes
2014 / 25’00”
Stany Zjednoczone / USA

The Oscars®, or the Academy Awards,  
are undoubtedly one of the most exciting 
events in the world of cinematography.  
Every year, when the nominees are 
announced on a cold January day, the film 
aficionados gather to discuss the Academy’s 
choices in each category. There is only 
one winner in each set of five world-class 
nominees making the decision extremely hard. 
We proudly present the 2016 Oscar® picks in 
Best Short Film - Live Action and Best Short 
Animation.

Oscar® Nominated Short 
Films: Fabuły
Oscar® Nominated Short
Films: Live Action

Oscar® Nominated Short 
Films: Animacje
Oscar® Nominated Short
Films: Animations
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Bear Story - Gabriel Osorio



Hot Shorts Friday Night Shorts

Najbardziej gorący zestaw Short Waves 
Festival 2016. Hot Shorts to nie tylko filmy 
o seksie w wielkim lub mniejszym mieście. 
To historie o pragnieniach i fascynacjach 
urzeczywistnianych w różnoraki sposób. 
Filmowa selekcja udowodni, że nie każdy 
stosunek kończy się tak, jak byśmy tego 
chcieli, a niektóre erotyczne fantazje lepiej 
pozostawić w sferze wyobraźni. Dzięki Hot 
Shorts odkryjemy również okrutną prawdę 
o produkcji filmów porno, dowiemy się 
dlaczego najgorętsze są kobiety po 40-tce, 
a także wyruszymy w miasto z dwiema 
nastolatkami, które bardzo chciałyby przeżyć 
swój pierwszy raz.

Co może się zdarzyć w piątkowy wieczór? 
Nieudana randka, spotkanie z przyjaciółmi, 
a może wieczorny napad na stację 
benzynową? W ramach rozgrzewki przed 
ekscytującym festiwalowym weekendem, 
prezentujemy nowość w katalogu Short 
Waves Festival: imprezowo-komediowy 
zestaw filmów, ukazujący kalejdoskop 
nocnego życia Wielkiej Brytanii. W planach 
między innymi: impreza w jaskini, bijatyka 
po zbyt dużej ilości ponczu, fatalne 
zauroczenie i całonocne rozmowy  
z nastoletnią włamywaczką. Program 
powstał we współpracy z London Short Film 
Festival. T.G.I.F.!

FABRIZIO'S INITIATION
Mariano Biasin, 2015
fabuła / fiction / 17’00”
Argentyna / Argentina

SEND
Peter Vack, 2015 
fabuła / fiction / 13'00''
Stany Zjednoczone / USA 

OEDIPUSSY
Grace Campbell, 2015
fabuła / fiction / 5'00''
Wielka Brytania / United Kingdom 

WE'RE HAVING SEX
Michael Callahan, 2013
fabuła / fiction / 13’00”
Stany Zjednoczone / USA

UNLEADED
Luke Davies
2014 / 7'00''
fabuła / fiction

JUST DESSERTS
Michael Yanny
2015 / 15'00”
fabuła / fiction

FAN GIRL
Kate Herron
2015 / 16'00
fabuła / fiction

GUY AND DOLL
Ben Mallaby
2016 / 11'00”
fabuła / fiction

CHICK
Michał Socha, 2009
animacja / animation / 5'00''
Polska / Poland 

GOOD NIGHT
Muriel d’Ansembourg, 2012
fabuła / fiction / 27'00''
Wielka Brytania / United Kingdom

PLUG & PLAY
Michael Frei, 2013 
animacja / animation / 6'00''
Szwajcaria / Switzerland

PALEONTOLOGY
Pablo Callisaya, 2015
fabuła / fiction / 13'00''
Szwajcaria / Switzerland

SLAVES OF THE RAVE
William Garrett
2016 / 3'00”
animacja / animation 

NIGHT OWLS
Sophie Black
2015 / 13'00”
fabuła / fiction

JESTER 
Conor Woodman 
2015 / 6'00”
fabuła / fiction

STEW AND PUNCH 
Simon Ellis
2013 / 17'00”
fabuła / fiction

The hottest set of films during Short Waves 
Festival 2016. Hot Shorts pictures are not just 
about sex and the city (or town). It shows 
the stories about desires and fascinations 
becoming  reality in different forms.  
The selection of films shows that not every 
sexual encounter ends the way we expect, 
while some fantasies should remain solely 
in our heads. Thanks to Hot Shorts, we’ll 
discover the ugly truth about porn industry, 
find out why the hottest women are above 
40, and hit the town with two teenage girls 
seeking opportunity to pop the cherry.

What could happen on a Friday night? Date 
night gone wrong, party with some friends or 
maybe evening robbery of a gas station?
As a warm up before the exciting festival 
weekend we present you the latest addition 
to the Short Waves Festival programme: 
movie set that focuses on United Kingdom's 
night live. There will be a party in a cave, 
fighting after overdosing punch, a fatal 
attraction and some night-long conversations 
with a teenage burglar. Programme was 
composed in cooperation with London Short 
Film Festival. T.G.I.F.!
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Short Talk SWF Familijnie
SWF Family

SHORT TALK Z UNIWERSYTETEM 
SWPS: OBLICZA MIŁOŚCI

Czy miłość pyta o wiek? W jaki sposób 
podtrzymywać miłość w związku? Czy 
zawsze powinniśmy akceptować miłosne 
wybory dzieci i rodziców? O różnych 
obliczach miłości: partnerskim, małżeńskim, 
matczynym, namiętnym, będziemy 
rozmawiać podczas kolejnego spotkania 
Short Talk z Uniwersytetem SWPS.  
W przedświątecznej atmosferze zapraszamy 
na projekcję filmu „Mazurek” w reżyserii 
Julii Kolberger. W rozmowie o miłości 
weźmie udział psycholożka i seksuolożka 
Izabela Jąderek oraz psycholożka Marta 
Boczkowska. Program powstał jako efekt 
współpracy Short Waves Festival  
z Uniwersytetem SWPS.

Goście / Guests:  Izabela Jąderek, Marta 
Boczkowska
Łączny czas / Total time: 90’ 
Język / Language: PL

Podróże małe i duże

Dla najbardziej wymagających widzów 
Festiwalu wyselekcjonowaliśmy 
najciekawsze międzynarodowe produkcje 
krótkometrażowe, ukazujące świat 
najmłodszych z perspektywy różnych kultur. 
Animacje, fabuły, dokumenty – wszystkie 
dla dzieci! Program filmowy prezentowany 
podczas Festiwalu pobudzi dziecięcą 
wyobraźnię, pouczy, poruszy, zainspiruje 
i rozbawi. Nawet rodziców. Dodatkową 
atrakcją jest to, że filmy będą czytane na 
żywo przez lektora dziecięcego.

SHORT TALK: ECO FASHION

Co ma wspólnego moda z ekologią?  
Wbrew pozorom znacznie więcej niż by 
się mogło wydawać. Coraz więcej marek 
modowych inwestuje w ekologiczne 
rozwiązania, a słowo recykling stało się 
trendy nawet na wybiegach high fashion. 
Również klienci zwracają znacznie większą 
uwagę na to, co kupują, a rzeczy z metką 
eco i fair trade rozchodzą się jak świeże 
bułeczki. Czy to tylko komercyjny zabieg 
służący zwiększeniu sprzedaży  
i polepszeniu wizerunku firmy?  
Czy świat fashion rzeczywiście zaczął 
troszczyć się o środowisko i nastała 
prawdziwa moda na ekologię?

Goście / Guests: Monika Jakubiak i Joanna 
Derkaczew Crawley
Łączny czas / Total time: 90’ 
Język / Language: PL

SHORT TALK: VIDEOESEJ JAKO 
FORMA RECENZJI

Zapraszamy do Internetu, czyli videoesej 
jako krótka forma krytyczno-filmowa.  
Jak dziś opowiadać o filmie?  
Czy wielostronnicowe elaboraty dogłębnie 
analizujące twórczość filmową mają jeszcze 
rację bytu, gdy wszystko jest dostępne na 
wyciągnięcie jednego kliknięcia, a do tego 
#wszyscyjesteśmykrytykami? Może lepiej, 
idąc w ślady Waltera Benjamina, zamiast 
mówić, lepiej coś pokazać? Videoesej łączy 
świat kina i opowiadania i jest skuteczną 
formą tworzenia krytyki filmowej...  
za pomocą samych filmów.  
Krótko, treściwie i na temat.

Gość / Guest: Kaja Klimek
Łączny czas / Total time: 90’ 
Język / Language: PL

Short trips around the world

For the most demanding members of our 
audience we have selected only the most 
interesting short movies from all over the 
world. Focus: life in world shown from  
a different perspective, other cultures' 
point of view.  Animations, feature films, 
documentaries - all for children. The movie set 
will stimulate children's imagination, teach 
them, move them, inspire them and make them 
laugh. Even the parents will love it.

STAR STUFF
Ratimir Rakuljic
2015 / 10'00''
Chorwacja / Croatia

VON FALTBOOTEN UND 
HERINGEN
Elena Brotschi
2014 / 15'08''
Szwajcaria / Switzerland

BIENVENIDOS 
Javier Fesser
2014 / 28'00''
Hiszpania / Spain

BALÚ
Paula Gomes
2014 / 15'36''
Brazylia / Brazil

PLANET WILLI
Sören Wendt
2015 / 9'42''
Niemcy / Germany
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Programerka / Programmer:
Paulina Wieczorek
Łączny czas / Total time: 80’ 
Język / Language: PL

Mazurek - Julia Kolberger

Von Faltbooten und Heringen - Elena Brotschi
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Kino Fusion
Fusion Cinema
Język / Language: PL + ENG

Projekty Short Waves Festival od lat 
pobudzają wzrok i słuch widowni.  
Czas pójść o trzy zmysłowe kroki dalej. 
Kino Fusion to nowość, której celem 
jest pobudzenie wszystkich zmysłów, 
od wzroku po smak. To unikalna fuzja 
dźwięku, obrazu i uczty. Wyjątkowa 
mieszanka wysmakowanego kina, 
niecodziennych muzycznych narracji i 
symfonii smaków. Przestrzeń Concordii 
na jeden wyjątkowy wieczór zamieni 
się w jedyną w swoim rodzaju salę 
kinową.  Tu kompozycjom mistrzów sztuki 
filmowej: Romana Polańskiego, Franciszki 
i Stefana Themersonów czy Władysława 
Starewicza, towarzyszyć będą unikalne 
efekty kulinarnych eksperymentów 
przeprowadzonych specjalnie na tę okazję 
przez ekspertów FoodLabu Concordii 
Design i gastronomiczne arcydzieła 
stworzone przez kucharzy Concordia Taste. 
Muzyczne doznania zapewnią pionierzy 
improwizowanych kompozycji - Paweł 
Szamburski i Patryk Zakrocki, składający się 
na duet SzaZa.

To niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć 
prawdziwej synergii doznań, stworzona 
specjalnie, by zaspokoić potrzeby nawet 
najbardziej wytrawnych konsumentów 
kultury.

For years the projects released by Short 
Waves Festival excite its audience’s senses. 
It ’s time to dive deep into a new journey.
Fusion Cinema is a novelty, it ’s purpose is 
to waken all the senses, from sight to taste. 
It is a unique fusion of sound, picture and 
food. It is an exceptional blend of tasteful 
cinema, uncommon musical arrangements and 
symphonies of flavour.
For one exceptional evening Concordia’s 
rooms will transform into a cinema hall. The 
master works of Roman Polański, Francis and 
Stefan Themerson and Władysław Starewicz, 
will be accompanied by unique effects  
of FoodLab’s culinary experiments.  
Concordia Taste’s chefs will create their own 
master works just for this occasion.  
The musical experience will be provided by 
the pioneers of improvised composition – 
Paweł Szamburski and Patryk Zakrocki, also 
known as SzaZa duo.

It is an unrepeatable opportunity to 
experience this great mixture of sensations, 
created specifically to satisfy even the most 
discerning of culture enthusiasts.

Random Home Cinema

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.

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.
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Art & Sound Weekend

Art & Sound Weekend to wyjątkowy 
projekt łączący w sobie projekcje filmowe, 
instalacje artystyczne stworzone przez 
studentów School of Form oraz przestrzeń 
klubu festiwalowego. Dwa ostatnie dni Short 
Waves Festival dostarczą niezapomnianych 
wizualnych przeżyć i muzycznych doznań. 
Przestrzeń Centrum Amarant zostanie 
zaaranżowana przez młodych artystów  
i dizajnerów, a o to, by nie zabrakło dobrej 
muzyki zadba Wosk Sound System.  
W trakcie Art & Sound Weekendu nie 
zabraknie także wrażeń filmowych.  
W sobotni wieczór będzie można obejrzeć 
eksperymentalny program Art Shorts, 
starannie przygotowany przez Mário 
Micaelo, dyrektora portugalskiego Curtas 
Vila do Conde International Film Festival. 
Drugi dzień upłynie w rytmach muzyki, 
będącej punktem wyjścia dla obrazów 
prezentowanych w ramach pokazu Sound 
Shorts, do którego filmy wybrał dyrektor 
Short Waves Festival, Szymon Stemplewski.

Kurator: Kris Łukomski

Art & Sound Weekend is a unique project 
combinig screenings, installation artworks 
created by students of School of Form, and 
festival club's space. The last two days 
of main SWF2016 festival week will bring 
unforgettable visual experiences and sonic 
sensations. Amarant Centre's space will be 
arranged by young artists and designers. 
Wosk Sound System will provide music.  
What about the movies? On Saturday we will 
show experimental movie set - Art Shorts 
- composed by Mário Micaelo, director of 
Portugese Curtas Vila do Conde International 
Film Festival. On Sunday we will focus on 
sound, presenting Sound Shorts - movie set 
prepared by Short Waves Festival director - 
Szymon Stemplewski

Curator: Kris Łukomski

ART SHORTS:

Programer / Programmer: 
Mário Micaelo
Łączny czas / Total time: 80’ 
Język / Language: ENG

TWELVE TALES TOLD
Johann Lurf / video  
2014 / 3'50''
Austria / Austria

PASSAGE #14 
Alexandre Larose / 35 mm 
2014 / 9'07''
Kanada / Canada 

CUT
Ch. Girardet, M. Muller / video 
2013 / 12’00''
Niemcy / Germany 

UNDISCLOSED RECIPENTS 
Sandro Aguilar / video
2015 / 15’00''
Portugalia / Portugal 

HACKED CIRCUIT
Deborah Stratman / video
2014 / 15'05''
Stany Zjednoczone / USA 

NIGHT WITHOUT DISTANCE
Lois Patiño / video
2015 / 25’00''
Portugalia, Hiszpania / Portugal, Spain

SOUND SHORTS: 

Programer / Programmer: 
Szymon Stemplewski
Łączny czas / Total time: 66’ 
Język / Language: ENG

A NIGHT IN BEIRUT
Sirine Fattouh
2006 / 8’00''
Liban / Lebanon

MOON BLINK
Rainer Kohlberger
2015 / 10'00''
Austria / Austria

QUANTUM
Flatform
2015 / 8’00''
Włochy, Niemcy / Italy, Germany

[…] CRAVING FOR NARRATIVE
Max Grau
2015 / 25’00''
Niemcy / Germany

FREEDOM AND INDEPENDENCE
Bjørn Melhus
2014 / 15’00''
Niemcy / Germany
 

52 53

Freedom and Independence - Bjørn Melhus 



Warsztaty

www.shortwaves.pl

#SWF2016

Workshops



Warsztaty filmowania 360°
360° filming Workshop
Język / Language: PL

Warsztaty projektowania plakatu filmowego
Film-Poster Design Workshop

Język / Language: ENG

Warsztaty projektowania plakatu filmowego dla dzieci
Film-Poster Design Workshop for Children
Język / Language: PL

Dzięki najświeższym odkryciom w polu 
wirtualnej rzeczywistości (VR), dziś znów 
mierzymy się z nową platformą komunikacji, 
jaką jest technika filmowania 360°, która 
może być wykorzystywana do różnych 
celów - od zastosowań naukowych po 
czystą rozrywkę. Stosowanie tej metody 
stanowi nowoczesny trend głównie przy 
produkcjach komercyjnych, takich jak 
kampanie marketingowe. Jednakże podczas 
warsztatów chcielibyśmy skupić się na 
możliwości jej wykorzystania także do 
działań artystycznych.

Warsztaty poprowadzą: Maciej Przywecki 
i Tomasz Nagler, przedstawiciele Agencji 
Interaktywnej VMG (www.vmg.pl).

Warsztaty projektowania plakatu filmowego 
ze studiem kreatywnym Anschlaege  
z Berlina.

Przyciąganie uwagi - taki jest cel plakatu! 
Jak opowiedzieć historię w sekundę bez 
zdradzania zakończenia? Jak użyć „static 
media” do wypromowania filmu? Podczas 
trzydniowych warsztatów zamierzamy 
znaleźć odpowiedzi na te pytania. W tym 
roku pragniemy rozszerzyć aktywność 
poza granice naszego kraju i tym samym 
wesprzeć integrację polsko-niemiecką. 
Uczestnicy z Polski i Niemiec podejmą 
próbę zaprojektowania plakatów do filmów 
krótkometrażowych z obu uczestniczących 
w projekcie państw. Warsztaty poprowadzi 
Christian Lagé, założyciel i dyrektor 
artystyczny prestiżowego studia graficznego 
Anschlaege z Berlina (anschlaege.de). To, co 
je wyróżnia to poczucie humoru, uczciwość 
i silna wiara w utopię. Prace Anschlaege są 
doceniane na arenie międzynarodowej.
 
Warsztaty organizowane są z Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projektować może każdy. Szanse, że będzie 
to robił dobrze są tym większe, im wcześniej 
zacznie. Ten dwudniowy warsztat podczas 
Short Waves Festival 2016 jest dedykowany 
dzieciom w wieku 6-10 lat i ich rodzicom. 
W czasie warsztatów  uczestnicy obejrzą 
kilka filmów krótkometrażowych dla dzieci, 
a następnie rozpoczną projektowanie na 
podstawie dowolnie wybranego filmu. 
Użyją do tego różnorodnych materiałów 
plastycznych oraz wzorów z identyfikacji 
Festiwalu. Główną ideą projektu jest 
obudzenie w młodych ludziach zapału do 
konstruktywnego i twórczego myślenia, 
rozwinięcie w nich poczucia estetyki i 
umiejętności nie tylko świadomego odbioru 
przekazywanych w filmach treści, ale też 
oddania ich w formie plakatu. 
 
Warsztaty poprowadzi Maria-Magdalena 
Wawrzyńczyk - profesjonalistka z 
wykształceniem scenograficznym, 
odnosząca sukcesy o międzynarodowym 
zasięgu, doświadczona w pracy z dziećmi.

By the recent discoveries in the field of virtual 
reality (VR), we face the new platform of 
communication, which is the technique of 360° 
filming. It can be used for various purposes - 
from scientific use to pure entertainment.  
The method of recording 360° is a modern 
trend mainly with commercial productions, 
such as marketing campaigns.  
However, during the workshop, we would like 
to focus on the potential of this technology to 
use in artistic way.

The workshop will be conducted by Maciej 
Przywecki and Tomasz Nagler, VMG 
Interacitve Agency representatives  
(www.vmg.pl).

Film-Poster Design Workshop with 
Anschlaege, creative studio from Berlin.
 
The aim of a poster is to make an impression,  
a visual bang! How to tell a story within  
a second, without spoiling the ending?  
How to use a static media to promote a motion 
picture? In a three-day workshop we will try 
to answer these questions.  
This year we want to expand the area of our 
activity beyond the borders of our country 
and thus support Polish-German integration. 
The participants from Poland and Germany 
will design posters for the newest and most 
interesting short films from both countries.  
The workshop will be conducted by Christian 
Lagé, the founder and art director at 
Anschlaege, a Berlin based, internationally 
awarded creative agency. Anschlaege works 
with a sense of humour, honesty and a strong 
belief in utopia.

The workshop is organized with the help of the 
Foundation for Polish-German Cooperation.

Anyone can design. The earlier one starts,  
the bigger the chance that one does it well.
This two-day workshop as a part of Short 
Waves Festival 2016 is dedicated to children 
6-10 y.r. and their parents. During the first day, 
the participants will watch several short films, 
and the next day they will design posters 
based on them. They will use different art 
materials, stationery and patterns which are 
a part of Short Waves visual identification. 
The main aim of the workshop is to stimulate 
children’s imagination and boost their 
creativity.

The workshop will be conducted by Maria-
Magdalena Wawrzyńczyk, a professional 
with scenography education, internationally 
successful and experienced in working with 
children.
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Koordynatorki warsztatów / 
workshops coordinators:  
Aleksandra Gwiazda, Paulina Wieczorek
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Poznań Industry Days

Poznań Industry Days to wydarzenia 
branżowe odbywające się w ramach Short 
Waves Festival. Ich głównym założeniem 
jest zebranie i integracja lokalnego 
środowiska filmowego z  przedstawicielami 
rynku ogólnopolskiego i europejskiego. 
Wydarzenia te mają pełnić funkcję platformy 
do międzynarodowego networkingu  
i rozwoju przemysłu filmowego oraz całej 
branży kreatywnej na terenie Wielkopolski. 
W ramach Poznań Industry Days odbędzie 
się panel dyskusyjny, w którym zostanie 
podjęty temat przenikania się świata 
reklamy i świata kina artystycznego, wykład 
o tworzeniu własnej marki oraz konsultacje 
społeczne dotyczące rozwoju lokalnego 
rynku filmowego. Tegoroczna edycja jest 
ściśle związana z branżą reklamową  
i Nowymi Mediami.
Projekt tworzony przy współpracy z Poznań 
Film Commission.

Film i reklama - komercja  
a sztuka
Język: PL

Zaproszeni goście podejmą nadal 
kontrowersyjną w branży tematykę 
dotyczącą współpracy świata sztuki 
filmowej i reklamy. Wiele osób nie dostrzega 
możliwości zaistnienia takiej sytuacji  
i kategorycznie oddziela od siebie obydwie 
sfery. Jednak współczesne trendy oraz 
przede wszystkim niełatwa sytuacja życiowa 
artystów skłania ich do zastanowienia się 
nad wspomnianą kwestią. Podczas panelu 
goście, specjaliści w obu dziedzinach, 
rozważą pozytywne, jak  
i negatywne konsekwencje przenikania się 
komercji i sztuki.

Dyskusję poprowadzi Marcin Adamczak.
Goście: Xawery Żuławski, Martyna Iwańska, 
Kamil Dąbkowski

Budowanie świadomości 
własnej marki

Język: ENG

Prelegentem spotkania będzie Christian 
Lagé, dyrektor i współtwórca Anschlaege, 
prestiżowej agencji kreatywnej z Berlina. 
Podczas wykładu omówi on dominujące 
nurty z zakresu reklamy oraz podzieli 
się z publicznością wiedzą na temat 
konstruowania własnej marki na rynku, 
opartą na wieloletnim doświadczeniu 
zawodowym. Świeże spojrzenie na design, 
odważne eksperymenty z formą, stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań graficznych 
i projektowych - czy to wystarczy, aby 
przyciągnąć klientów i osiągnąć sukces 
na światową skalę? Christian Lagé swoje 
wystąpienie zakończy dyskusją z widownią.

www.anschlaege.de

Poznań Industry Days that are additional 
events which take place during Short Waves 
Festival. Their general aim is to integrate 
local and European film and media industry 
activists. Poznań Industry Days works as  
a communication and networking platform 
to provide development of the national film 
market. Events will last three days. There 
will be a discussion panel, lecture and public 
debate about local film industry. Main theme 
of this year ’s edition of Poznań Industry Days 
is a connection between commercial and art 
spheres. The project created in collaboration 
with Poznań Film Commission.

Cooperation between film 
and commercial industry - 
art director and commercial 
director
Language: PL

Invited guests will talk about still 
controversial subject in the industry - 
cooperation between art and commercial 
worlds. Lot of people do not consider  
the possibility of such collaboration, 
separating these two areas. However, modern 
trends and, above all, difficult financial 
situation of many artists, encourage everyone 
to think more about this issue. During the 
discussion guests will try to point out positive 
and negative consequences of connecting 
commercial and art industry.

Discussion will be led by Marcin Adamczak.
Guests: Xawery Żuławski, Martyna Iwańska, 
Kamil Dąbkowski

Create your own brand
Language: ENG

Christian Lagé, the Managing Partner  
in anschlaege.de, internationally awarded 
creative agency from Berlin, will be  
the speaker of this meeting.  During the 
lecture Christian will discuss main trends  
of advertising and share  his knowledge with 
the audience. He will touch the issue  
of brand creation, which is based on his work 
experience and long-standing observations.
A fresh look at the design, bold experiments 
with form, using modern graphic design 
solutions - is it enough to attract customers 
and achieve international success?
At the end of the lecture there will be  
a discussion with the audience.

www.anschlaege.de
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Koordynatorka projektu / 
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Aleksandra Gwiazda



Konsultacje społeczne na 
temat strategii rozwoju 
filmowego Poznania cz. 1

Język: PL

Spotkanie stanowi próbę znalezienia
odpowiedzi na pytania dotyczące
kształtowania koncepcji rozwoju rynku
i środowiska filmowego w Poznaniu.
Wydarzenie to ma posłużyć podjęciu
dalszych działań, służących rozbudowie
branży, które zainicjowane zostaną m.in. 
przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania
na bazie pomysłów stworzonych podczas
obydwu części konsultacji. W trakcie 
spotkania zostanie ogłoszony adres 
mailowy, na który osoby zainteresowane 
będą miały możliwość wysłania propozycji 
istotnych dla nich zagadnień, które mogłyby 
zostać poruszone na kolejnej – warsztatowej 
– części wydarzenia.

Goście: Marcin Kostaszuk, Marcin Adamczak, 
Michał Gramacki, Szymon Stemplewski

Konsultacje społeczne na 
temat strategii rozwoju 
filmowego Poznania cz. 1I 

Po krótkim podsumowaniu poprzedniej 
części Konsultacji odbędzie się praca 
warsztatowa w grupach. Lista tematów 
powstanie m. in. na podstawie propozycji 
mailowych. Celem tego wydarzenia jest 
dyskusja z zainteresowanymi mieszkańcami 
Poznania o rozwoju lokalnej branży.  
Wnioski, wynikające z pracy  
w poszczególnych grupach, przyczynią się 
do budowania faktycznej strategii działania 
Władz Miasta w tym kierunku.
Informacje na temat gości będą pojawiać się 
na stronie www Festiwalu oraz Facebooku.

Open debate about local film 
industry in Poznań
Language: PL

During this two-part event citizens will have
a possibilty to find a way to influence film 
industry in Greater Poland through discussion 
with local authorities.

PART I
Guests: Marcin Kostaszuk, Marcin Adamczak, 
Michał Gramacki, Szymon
Stemplewski

PART II
Information about guests and particular date 
will be updated at SWF website and Facebook 
page of PID events.
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