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Startuje Short Waves Lab – międzynarodowe warsztaty dla twórców kina eksperymentalnego
organizowane przez Short Waves Festival
i Katedrę Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Fot. logo warsztatów; kadr z „Internal Landscape” (reż. Maria Wolna, Mieszko Dobek) krótkometrażowego filmu eksperymentalnego
pokazywanego w ramach 13. Short Waves Festival w Konkursie Polskich Filmów Eksperymentalnych, 2021

Rozpoczął się nabór na Short Waves Lab - pierwszą edycję warsztatów poświęconych medium kina
eksperymentalnego organizowanych przez Short Waves Festival i Katedrę Intermediów Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, które odbędą się w ramach nadchodzącej 14. edycji festiwalu w dniach 14-19
czerwca w Poznaniu. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 kwietnia.
Short Waves Lab to platforma budowania relacji pomiędzy młodymi twórcami filmowymi, artystami,
studentami szkół filmowych oraz artystycznych i profesjonalistami świata filmu i sztuki działająca w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Short Waves Festival - miejsca wymiany myśli i
doświadczeń, dyskusji nad stanem współczesnego kina i sztuki, szukania rozwiązań wsparcia i pomocy w
rozwijaniu swoich projektów. Warsztaty są skierowane do wszystkich osób mających związek z tworzeniem
filmu eksperymentalnego - indywidualnych twórców, reżyserów, dźwiękowców, producentów, aktorów.
Osią Short Waves Lab są warsztaty dedykowane poszczególnym etapom tworzenia filmu
eksperymentalnego rozpoczynające się od researchu, przez produkcję krótkiego metrażu aż po dystrybucję
i promocję eksperymentu. Warsztaty dedykowane są osobom mającym doświadczenie z pracą ze sztukami
audiowizualnymi, chcącymi zgłębiać formalną i praktyczną stronę tworzenia filmu eksperymentalnego,
otwartym na współpracę z innymi twórcami oraz na alternatywne metody współpracy.
Podczas spotkań oferowane będą konsultacje ze specjalistami w dziedzinie filmu eksperymentalnego dot.
wstępnych etapów prac nad filmem, a także możliwość przygotowania wspólnej realizacji. Warsztaty
wzbogacone są o przestrzeń wymiany, której filarem będą rozmowy, dyskusje oraz cyrkulacja opinii i
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doświadczeń, a także o prezentację wybranego filmu z portfolio w ramach 14. edycji Short Waves Festival,
w dniach 14-19 czerwca w Poznaniu.
W tym roku uczestnicy będą mieli możliwość współpracy m.in. z Hubertem Czerepokiem, profesorem
Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Filmu Eksperymentalnego na Wydziale
Malarstwa i Nowych Mediów, z którym podczas autorskich warsztatów przez 5 dni będą pracować nad
hasłem 14. Short Waves Festival - Light a Spark / Wystarczy iskra.
Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie biorą udziału w zamkniętej części warsztatowej,
organizowane będą również spotkania i dyskusje wokół kina krótkometrażowego (z naciskiem na nurt
eksperymentalny), pomagające zrozumieć ideę filmu wychodzącego poza ramy gatunkowe i definicyjne,
zgłębiające dyskurs ruchomego obrazu, analizujące potencjał kina eksperymentalnego jako medium
wyrazu, ale również podejmujące krytykę jego nazewnictwa i funkcjonowania w świecie sztuki i filmu. Część
z nich skupiać się będzie również na analizie pierwszych kroków w procesie produkcji filmu
eksperymentalnego tj. grantów, researchu i omawianiu sukcesów czy niepowodzeń na tych polach.
Organizatorzy oferują pełne zakwaterowanie, akredytację branżową na 14. Short Waves Festival, a także
dostępną na ten czas infrastrukturę Intermediów UAP (profesjonalny sprzęt filmowy, studio filmowe i
dźwiękowe). Sam udział w warsztatach też jest bezpłatny.
Short Waves Lab powstaje dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznań oraz Goethe Institut.
Więcej informacji o projekcie i
https://shortwaves.pl/short-waves-lab/
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14. Short Waves Festival odbędzie się w dniach 14-19 czerwca w Poznaniu i ONLINE!
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem
oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:
Facebook / @festivalshortwaves
Instagram / @short_waves
Twitter / @short_waves
YouTube / @shortwavesfestival
Kontakt dla mediów:
Karolina Sienkiewicz | PR i komunikacja Short Waves Festival
media@adarte.pl / tel: 600 271 634
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