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czas
time

czas
time

tytuł
title

tytuł
title

miejsce
venue

miejsce
venue

bilety
tickets

bilety
tickets

język
language

język
language

14.06. / Wtorek / Tuesday 15.06. / Środa / Wednesday

10:00 SWF Lab: 
Warsztaty / Workshops

UAP wyd. zamknięte 
closed event

PL + EN 

11:30 
(90’+ Q&A)

SWF dla Młodych: Moje ciało, mój głos
SWF for Youth: My Body, My Voice

Kino Muza
Sala 1

8 / 10 PLN PL + EN

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria
Skala

wstęp wolny 
free entry

PL + EN

14:00
 (90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy I: Przyszłość jest teraz
International Competition I: The Future is Now

CK Zamek 
Sala Wielka

10 PLN PL + EN

16:30 
(90’)

Fokus na Rumunię: Dobre intencje
Focus on Romania: Good Intentions

Kino Muza 
Sala 2 

10 PLN PL SDH + EN
+ PJM

PL + EN

18:00
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy II: Tylko trening
International Competition II: Only Training

CK Zamek 
Sala Wielka

10 PLN PL + EN 

PL + EN

18:00
(60’)

Eternal Engine: 
Wernisaż / Opening

Galeria
Skala

wstęp wolny 
free entry

PL + EN

-

PL + EN

18:30
(90’)

Four Perspectives on Movements: 
How To Move Your Washing Machine
(and other heavy objects)

Kino Muza
Sala 2

10 PLN EN

PL + EN

PL + EN

19:00 
(60’ + Q&A)

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych I 
Polish Experimental Film Competition I

CK Zamek
Scena Nowa

10 PLN PL + EN

PL + EN

20:30
(90’)

20:30
(90’)

21:00
(90’)

21:00
(∞) 

21:30
(90’ + Q&A) 

22:00
(90’)

23:00
(60’)

Wydarzenie Otwarcia: Wystarczy iskra
Opening Event: Light a Spark

SWF dla Seniorów: Rodzinne historie
SWF for Seniors: Family Stories

Europejska Nagroda Publiczności I
European Short Film Audience Awards I

Klub Festiwalowy / Festival Club:
Afterparty + DJ Set

Konkurs Urban View I
Urban View Competition I

Queer Shorts

Awesome Shorts I: Teledyski na dużym ekranie / Music 
Videos on the Big Screen

Scena
Wspólna

Jeżyckie
Centrum Kultury 

Winiarnia Pod 
Czarnym Kotem

Święty
Spokój

CK Zamek
Dziedziniec

Duże Lokum
Stonewall

Święty
Spokój

20 PLN

wstęp wolny 
free entry 

wstęp wolny 
free entry 

wstęp wolny 
free entry

10 PLN

15 PLN

wstęp wolny 
free entry

10:00 SWF Lab: 
Warsztaty / Workshops

UAP wyd. zamknięte 
closed event

PL + EN 

11:00
(90’)

Spacery dźwiękowe: 
Electrical Walks

Start: 
CK Zamek

zapisy 
registrations

EN

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria
Skala

wstęp wolny 
free entry

PL + EN

12:30
(60’)

Cinema Talks - Building Interaction: 
Where is Cinema? Talk with Anouk De Clercq

UAP
Atrium

wstęp wolny 
free entry

EN

14:00
(90’)

Spacery dźwiękowe: 
Electrical Walks

Start: 
CK Zamek

zapisy 
registrations

EN

PL + EN

PL SDH + EN 
+ PJM 

14:00
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy II: Tylko trening
International Competition II: Only Training

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN 

PL + EN

PL + EN

-

PL + EN

PL

PL + EN

PL + EN

PL + EN

bez dialogów 
no dialogues

16:30
(60’ + Q&A)

Focus na Talent / Fokus on Talent:
Anouk De Clercq

Kino Muza
Sala 2

10 PLN EN

PL + EN

17:30
(60’)

18:15
(90’ + Q&A)

18:30
(90’ + Q&A)

19:00
(60’ + Q&A)

19:30
(90’ + Q&A)

20:00
(90’)

20:45 
(90’ + Q&A)

21:00 
(120’)

21:00
(∞)

21:30
(90’ + Q&A)

21:30 
(150’)

22:00
(90’)

Industry Meet-up:
Christina Kubisch + Eternal Engine

Fokus na Rumunię: W poszukiwaniu więzi
Focus on Romania: Searching for Connection

Konkurs Międzynarodowy III: Napięcie w powietrzu
International Competition III: The Tension in the Air

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych II
Polish Experimental Film Competition II

Konkurs Dances with Camera I
Dances with Camera Competition I

Four Perspectives on Movements: 
It Feels Like We’re Going in Circles

Konkurs Międzynarodowy IV: Wdech, wydech
International Competition IV: Breathe In, Breathe Out

Random Garden Cinema: 
Vilnius International Short Film Festival

Klub Festiwalowy / Festival Club: 
Afterparty + DJ Set

Konkurs Urban View II
Urban View Competition II

Long Story Short: 
Pedro Almodóvar 

Horror Shorts 

Kawiarnia
Kino Muza

Kino Muza
Sala 2

CK Zamek
Sala Wielka

CK Zamek
Scena Nowa

CK Zamek
Kino Pałacowe

Kino Muza
Sala 2

CK Zamek
Sala Wielka

TBA*

Święty 
Spokój

CK Zamek
Dziedziniec

Park przy 
Starym Browarze

Kino 
Rialto

zaproszenia 
invitations

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

20 PLN 

wstęp wolny 
free entry

10 PLN

wstęp wolny 
free entry

15 PLN 

13:00 
- 16:00

SWF dla Dzieci: Kino i Zabawa
SWF for Kids: Cinema & Fun

Biblioteka
Raczyńskich

wstęp wolny 
free entry

bez dialogów 
no dialogues

* Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym terminie.
The exact location will be communicated to ticket holders or announced on later date.
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czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

16.06. / Czwartek / Thursday 17.06. / Piątek / Friday
czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

10:00 SWF Lab: 
Warsztaty / Workshops

UAP wyd. zamknięte 
closed event

PL + EN 

11:00
(90’)

Spacery dźwiękowe: 
Electrical Walks

Start: 
CK Zamek

zapisy 
registrations

EN

11:30 
(90’+Q&A)

SWF dla Młodych: Kim się staję?
SWF for Youth: Who Am I Becoming

Kino Muza
Sala 1

8/10 PLN PL + EN

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria
Skala

wstęp wolny 
free entry

PL + EN

12:30 
(60’)

Cinema Talks - Understanding the Change: 
What is Experimental Cinema Today?

UAP
Atrium

wstęp wolny 
free entry

EN

PL + EN

14:00
(90’) 

Spacery dźwiękowe:
Electrical Walks

Start: 
CK Zamek 

zapisy 
registrations

EN

- 

14:00
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy III: Napięcie w powietrzu
International Competition III: The Tension in the Air

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN 

PL + EN

PL + EN

PL + EN

-

PL

PL + EN

PL + EN

PL + EN

PL SDH + EN 
+ PJM 

15:00
(60’)

Eternal Engine: 
Oprowadzanie kuratorskie / Curatorial Tour

Galeria
Skala

wstęp wolny 
free entry

PL + EN

PL + EN

16:00 
(90’ + Q&A)

17:30
(60’)

18:00
(90’ + Q&A)

19:00 
(60’ + Q&A)

19:30
(90’ + Q&A)

20:30
(90’+ Q&A)

20:45 
(90’ + Q&A)

21:00 
(90’)

21:00
(120’)

21:00
(∞)

21:30 
(120’)

22:00
(90’)

Konkurs Polski I
Polish Competiton I

Industry Meet-up: 
Celebrating Romanian Cinema

Konkurs Międzynarodowy I: Przyszłość jest teraz
International Competition I: The Future is Now

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych III
Polish Experimental Film Competition III

Konkurs Dances with Camera II
Dances with Camera Competition II

Fokus na Rumunię: Pragnienie przynależności
Focus on Romania: Longing for Belonging

Konkurs Międzynarodowy V: Wkraczając w mgłę
International Competition V: Walking Into the Fog

Europejska Nagroda Publiczności II
European Short Film Audience Awards II

Random Garden Cinema: ŻUBROFFKA - 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych

Klub Festiwalowy / Festival Club
Afterparty + DJ Set

Long Story Short: 
Carla Simón 

Musical Shorts

Kino Muza
Sala 1

Kawiarnia 
Kino Muza

Kino Muza
Sala 2

CK Zamek
Scena Nowa

CK Zamek
Kino Pałacowe

Kino Muza
Sala 2

CK Zamek
Sala Wielka

Winiarnia Pod 
Czarnym Kotem

TBA*

Święty Spokój

Park przy 
Starym Browarze

Kino 
Rialto

10 PLN

zaproszenia 
invitations 

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

wstęp wolny 
free entry

20 PLN

wstęp wolny 
free entry

wstęp wolny 
free entry

15 PLN 

10:00 SWF Lab: 
Warsztaty / Workshops

UAP zapisy 
registrations

-

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria Skala wstęp wolny 
free entry

PL + EN

13:00
(90’)

Four Perspectives on Movements: 
Move Your Body

Kino Muza
Sala 2

10 PLN EN

13:00 
- 16:00

SWF dla Dzieci: Kino i Zabawa
SWF for Kids: Cinema & Fun

Biblioteka
Raczyńskich

wstęp wolny 
free entry

bez dialogów 
no dialogues

13:30
(90’ + Q&A)

Konkurs Urban View I
Urban View Competition I

CK Zamek
S. Audiowizualna

10 PLN PL + EN

PL + EN

15:00
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy IV: Wdech, wydech
International Competition IV: Breathe In, 
Breathe Out

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

15:00 
(60’)

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych I 
Polish Experimental Film Competition I

CK Zamek
Scena Nowa

10 PLN PL + EN 

EN

EN

PL + EN

PL + EN 

PL + EN 

-

PL

PL + EN

EN

-

PL + EN

16:30
(60’) 

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych II
Polish Experimental Film Competition II

CK Zamek
Scena Nowa

10 PLN PL + EN

EN

17:00
(90’ + Q&A)

17:30 
- 19:30 (7’)

17:30
(60’)

18:00 
(90’)

18:00 
(60’ + Q&A) 

19:00
(90’ + Q&A)

19:30 
(60’)

20:00
(90’ + Q&A) 

20:45
(90’ + Q&A)

21:00 
(120’)

21:00 (∞)

21:30
(120’)

22:00 (90’)

Konkurs Polski II
Polish Competiton II

“Pocket Call”: 
Meeting with Paul Spengemann

Industry Meet-up: 
Meet ’n’ Greet 

Europejskie Nagrody Filmowe I
European Film Awards I

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych III
Polish Experimental Film Competition IIi

Film tańca / Dance Film: 
mAPs - migrating Artists Project

Cinema Talks: How to Start Creating 
an Experimental Film? Talk with Paul Spengeman

Konkurs Polski I
Polish Competiton I

Konkurs Międzynarodowy VI: Pętla czasu
International Competition VI: Time Loop

Random Garden Cinema: 
Talking Shorts

Klub Festiwalowy / Festival Club
Afterparty + DJ Set

Long Story Short: 
Mike Mills

Party Shorts

Kino Muza
Sala 1

CK Zamek
S. Audiowizualna

Meskalina

CK Zamek
Kino Pałacowe

CK Zamek
Scena Nowa

Polski 
Teatr Tańca 

CK Zamek
S. Audiowizualna

CK Zamek
Kino Pałacowe

CK Zamek
Sala Wielka

TBA*

Święty Spokój

Dziedziniec przy 
Starym Browarze

Tama

10 PLN

wstęp wolny 
free entry

zaproszenia 
invitations  

10 PLN

10 PLN

wstęp wolny 
free entry

wstęp wolny 
free entry

10 PLN

10 PLN

20 PLN

wstęp wolny 
free entry

wstęp wolny 
free entry

15 PLN

* Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym terminie.
The exact location will be communicated to ticket holders or announced on later date.

* Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana posiadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym terminie.
The exact location will be communicated to ticket holders or announced on later date.



czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

18.06. / Sobota / Saturday 19.06. / Niedziela / Sunday
czas
time

tytuł
title

miejsce
venue

bilety
tickets

język
language

11:00 
(90’ + Q&A)

Konkurs Urban View II
Urban View Competition II

CK Zamek
S. Audiowizualna 

10 PLN PL + EN

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria Skala wstęp wolny 
free entry

PL + EN

12:00 
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy V: Wkraczając w mgłę
International Competition V: Walking Into the Fog

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

13:00 
- 16:00

SWF dla Dzieci: Kino i Zabawa
SWF for Kids: Cinema & Fun

Biblioteka
Raczyńskich

wstęp wolny 
free entry

bez dialogów 
no dialogues

13:30 
(90’ + Q&A)

Konkurs Polski II
Polish Competiton II

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL + EN

EN

14:30 
(90’ + Q&A)

Konkurs Międzynarodowy VI: Pętla czasu
International Competition VI: Time Loop

Kino Muza
Sala 2

10 PLN PL + EN

EN

15:00 
(60’ + Q&A)

SWF Lab: 
Pokaz filmowy / Film Screening

CK Zamek
S. Audiowizualna

bezpł. wejściówki 
free tickets

PL + EN 

PL + EN

-

16:00 
(90’ + Q&A)

Mov(i)e Flow: 
Pokaz Polskich Filmów Tańca
Polish Dance Film Review

Polski 
Teatr Tańca

wstęp wolny 
free entry

EN

PL + EN

17:00 
(90’ + Q&A)

19:00 
(90’)

20:30 
(120’)

21:00
(∞)

22:00 
(90’)

Fokus na Talent / Focus on Talent: 
The Royal Academy of Fine Arts KASK

BAFTA: 
Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej

SWF AWARD CEREMONY 
+ MISIA FURTAK

Klub Festiwalowy / Festival Club: 
Afterparty + DJ Set

Hot Shorts

Kino Muza
Sala 2

CK Zamek
S. Audiowizualna

CK Zamek
Sala Wielka

Święty Spokój

Kino Rialto 

10 PLN

wejściówki 
free tickets

20 PLN

wstęp wolny 
free entry

15 PLN

11:00 
(45’)

SWF dla Dzieci:
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Kino Dzieci

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN Lektor PL

12:00 
- 20:00

Eternal Engine:
Wystawa / Exhibition

Galeria Skala wstęp wolny 
free entry

-

12:00 
- 20:00

Sunbient Święty Spokój wstęp wolny 
free entry

-

14:00 
(90’)

SWF Awarded: Konkurs Polski + Konkurs Polskich 
Filmów Eksperymentalnych / Polsh Competition + 
Polish Experimental Film Competition

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL + EN

15:00
(60’)

Four Perspectives on Movements: 
The Earth Began to Tremble

Kino Muza
Sala 2

10 PLN EN

-

16:00
(90’)

SWF Awarded: Konkurs Urban View + Konkurs Dances 
with Camera / Urban View Competition + Dances 
with Camera Competition

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL + EN

-

18:00 
(90’)

SWF Awarded: 
Konkurs Międzynaodowy / International Competition

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN PL + EN 

20:45 
(90’)

Europejskie Nagrody Filmowe II
European Film Awards II

CK Zamek
Kino Pałacowe

10 PLN EN

21:00 
(60’)

22:00 
(∞)

Awesome Shorts II: Teledyski na dużym ekranie / 
Music Videos on the Big Screen

Klub festiwalowy / Festival Club: 
Afterparty + DJ Set

Święty Spokój

Święty Spokój

wstęp wolny 
free entry

wejściówki 
free tickets
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Praktyczne informacje / How to Fest

Tickets info
More information on tickets and passes available 
here: shortwaves.pl/en/passes-tickets/.

Passes for the events in Poznań: 
Available at bilety24.pl and at CK Zamek box office 

in Poznań. The amount of passes is limited. 

Price: 120 PLN.

Industry passes: 
The accreditation form is available 

at shortwaves.filmchief.com. Price: 60 PLN.

Electrical Walks: 
Registrations at the SWF Info Point at CK Zamek 

between 14-19.06.

Random Garden Cinema: Tickets available 

at bilety24.pl and at CK Zamek box office.

PLEASE NOTE: In order to access location info after 

purchasing the ticket, please contact us at info@

shortwaves.pl with date and time of the event.

SWF for Youth: We provide a discount for school 

groups. We kindly ask you to arrange a group visit 

by contacting us at muza@kinomuza.pl. 

Free tickets for Ukrainian guests: Ukrainian citizens 

may pick up free tickets to individual events (verifica-

tion based on national ID / in case of children based 

on the guardian’s ID). The amount of tickets is limited. 

Except: Opening Event: Light a Spark and SWF Award 

Ceremony.

Short Waves Festival Online: 
The online pass price is 25 PLN. Tickets to individual 

screenings are 9 PLN each, available from 14-20.06

at shortwaves.filmchief.com/hub.

Tickets to individual events: 
Available at bilety24.pl and at individual cinema box 

offices. 

Tickets to Queer Shorts (Lokum Stonewall) and 
Party Shorts (Tama): Available exclusively at event 

locations 30 minutes before the screening. Cash only.

Free tickets (SWF Lab: The Screening and BAFTA: 
British Academy Film Awards): Available at CK 

Zamek box office on the day of the event.

10 11

Praktyczne informacje / How to Fest

Poznaj Poznań i wypatruj zniżek dla widzów Short 

Waves Festival! Może jesteś w mieście po raz 

pierwszy, a może mieszkasz tu od jakiegoś czasu

i nawet nie wiesz, jak świetne miejscówki kryje nasze 

miasto? Festiwalowe lokalizacje, hot spoty, kreatywne 

przestrzenie, których nie można przegapić w czasie 

Short Waves Festival: coś dla foodiesów, entuzjastów 

kawy, wina czy innych napojów %%%, ciekawskich 

umysłów, odkrywców i pasjonatów kina. 

Na pewno znajdziesz coś dla siebie! 

Do zobaczenia na poznańskich szlakach!

Get to know our host city of Poznań and look out for 

special discounts for Short Waves Festival attendees! 

Maybe you’re here for the first time, or maybe you’ve 

been here for a while and haven’t found all of our 

hidden gems just yet. Festival venues, hot spots and 

creative spaces not to be missed during Short Waves 

Festival for a foodie, coffee, wine enthusiast, curious 

mind, explorer or cinephile (you name it!) in you. 

See you around!

Awesome Places & Awesome Discounts

Informacje o biletach
Sczegółowe informacje o karnetach i biletach: 
shortwaves.pl/karnety-bilety.

Karnety na stacjonarną edycję w Poznaniu: 
Do nabycia na bilety24.pl oraz stacjonarnie  

w kasie CK Zamek w Poznaniu. Liczba karnetów jest 

ograniczona. Cena: 120 zł.

Akredytacje branżowe: 
Formularz akredytacyjny dostępny na shortwaves.

filmchief.com Liczba akredytacji jest ograniczona. 

Cena: 60 zł.

Electrical Walks: 
Zapisy w Punkcie Info SWF w CK Zamek w dniach 

14-19.06.

Short Waves Festival Online: 
Karnety w cenie 25 zł oraz pojedyncze bilety 

na pokazy w cenie 9 zł dostępne w dniach 

14–20.06 na shortwaves.filmchief.com/hub.

Bilety na pojedyncze wydarzenia: 
Dostępne na stronie bilety24.pl 

oraz w kasach kin. 

Bilety na Queer Shorts (Lokum Stonewall) 
i Party Shorts (Tama): Dostępne wyłącznie 

w miejscu wydarzenia na 30 minut przed pokazem. 

Płatność wyłącznie gotówką.

Bezpłatne wejściówki (SWF Lab: Pokaz filmowy 
oraz BAFTA: Nagrody Brytyjskiej Akademii 
Filmowej): Dostępne w kasie CK Zamek w dzień 

wydarzenia.

Random Garden Cinema: 
Bilety dostępne na bilety24.pl oraz stacjonarnie  

w kasie CK Zamek. UWAGA: W celu uzyskania 

lokalizacji pokazu po nabyciu biletu prosimy o kontakt 

pod adresem: info@shortwaves.pl, w treści wpisując 

dzień i godzinę wydarzenia.

SWF dla Młodych: 
Dla grup szkolnych obowiązuje zniżka. 

Grupy prosimy o uprzedni kontakt pod adresem: 

muza@kinomuza.pl.

Bezpłatne bilety dla osób z Ukrainy: 
Na wydarzenia organizowane w kinach osoby 

z Ukrainy mogą odbierać bezpłatne pojedyncze bilety 

(weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości / w 

przypadku dzieci na podstawie dokumentu tożsamoś-

ci opiekuna). Ilość biletów jest ograniczona. Nie 

obowiązuje na: Wydarzenie Otwarcia: Wystarczy iskra 

i Galę Rozdania Nagród SWF.
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Praktyczne informacje / How to Fest

Miejsca Wydarzeń / Festival Venues

Centrum Kultury ZAMEK
Biuro Festiwalowe / Festival Office

Punkt Info SWF / SWF Info Point

Kino Pałacowe

Sala Wielka

Sala Audiowizualna

Scena Nowa

Św. Marcin 80/82

Kino Muza & Cafe Muza
Św. Marcin 30

Święty Spokój
Święty Wojciech 21

Meskalina
Fredry 7

Telefony / Phone Numbers
Biuro festiwalowe / Festival Office: +48 796 539 455

Biuro prasowe / Press Office: +48 600 271 634

Biuro gości / Guest Office: +48 532 876 499

Bilety / Tickets: +48 514 878 959

Informacje o dostępności dla osób niepełno- 

sprawnych można uzyskać pod numerem telefonu / 

For information about accessibility for disabled visitors 

contact us: +48 796 539 455

Kino Rialto
Dąbrowskiego 38

Polski Teatr Tańca
Stanisława Taczaka 8

Stary Browar
Półwiejska 42

Galeria Skala
Święty Marcin 49a

Jeżyckie Centrum Kultury
Jackowskiego 5/7

Duże Lokum Stonewall
Półwiejska 18

Tama
Niezłomnych 2

Winiarnia Pod Czarnym Kotem
Wolsztyńska 1

Stowarzyszenie Łejery i Centrum Sztuki Dziecka
Scena Wspólna
Brandstaettera 1

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz
Marcinkowskiego 29

Praktyczne informacje / How to Fest

Festiwal i krótki metraż w sieci The Festival and Short Films Online

This Is Short

Poza obecnością w Poznaniu, Short Waves Festival 

od trzech lat konsekwentnie zaprasza do udziału 

w festiwalu także w formie online. W tym roku nasze 

działania w sieci wystartowały już 1 kwietnia w ramach 

platformy This Is Short i potrwają do 30 czerwca 

2022. Platforma This Is Short powstała w 2021 roku 

z inicjatywy czterech europejskich festiwali filmowych: 

Go Short – International Short Film Festival Nijmegen 

(Holandia), Vienna Shorts (Austria), Kurzfilmtage 

Oberhausen (Niemcy) oraz Short Waves Festival (Pol-

ska). Portal umożliwia zakup jednego karnetu 

na cztery wspomniane festiwale online, a także dostęp 

do platformy na przestrzeni trzech miesięcy, 

gdzie na widzów czekają setki filmów krótko- 

metrażowych wysokiej jakości.

THIS IS SHORT
Więcej informacji i karnety: thisisshort.com. 

Projekt finansowany w ramach programu Network 

of European Festivals komponentu MEDIA – 

Kreatywna Europa.

This Is Short
In addition to the Poznań presence, Short Waves Fe- 

stival has been welcoming online viewers for the past 

three years. This year our online activities have com-

menced as early as April 1st , as part of This Is Short 

platform and are going to last till June 30th, 2022. This 

Is Short platform was created in 2021 as an initiative 

of four European film festivals: Go Short – International 

Short Film Festival Nijmegen (the Netherlands), Vienna 

Shorts (Austria), Kurzfilmtage Oberhausen (Germany) 

and Short Waves Festival (Poland). The platform gives 

the viewers an opportunity to buy one festival pass 

to four aforementioned online festivals, as well 

as grants a 3–month access to hundreds of high 

quality short films. 

THIS IS SHORT
More info and festival passes: thisisshort.com.

The project is under the sponsorship of the Network 

of European Festivals program, a MEDIA – Creative 

Europe component.

Short Waves Festival Online
W dniach 14–20 czerwca 2022 na specjalnie przy-

gotowanej platformie online dostępne będzie ponad 

60 filmów z programu Short Waves Festival. Oferta 

filmowa obejmuje pasmo eksperymentalne – Konkurs 

Polskich Filmów Eksperymentalnych i wybrane filmy 

z fokusu geograficznego na Rumunię, pasmo 

rozrywkowe, czyli najpopularniejsze tematyczne 

i gatunkowe programy (m.in. Horror Shorts, Queer 

Shorts) oraz pasmo edukacyjne, czyli filmy dla dzieci 

i młodzieży. Dodatkowo, po przyznaniu nagród na 

festiwalu, przez 48h będzie można także obejrzeć 

zestawy filmów nagrodzonych. Filmy będą prezen-

towane bez ograniczeń geograficznych.

SHORT WAVES ONLINE
Więcej informacji, bilety i karnety:
shortwaves.filmchief.com/hub.

Short Waves Festival Online
Between 14–20 June 2022, over 60 films from 

the Short Waves Festival program are going 

to be available on This Is Short platform. The online 

program includes Polish Experimental Short Film Com-

petition and selected films from the geographic focus 

on Romania, entertainment section – namely the most 

popular themed and genre programs (such as Horror 

Shorts, Queer Shorts), as well as education section, 

including films for children and youth. Additionally, 

after awarding of the festival prizes, the viewers will 

have the opportunity to watch the awarded film sets 

for 48 hours. The films are going to be presented 

without geographic restrictions.

SHORT WAVES ONLINE
More info, tickets and passes:
shortwaves.filmchief.com/hub.
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Wstęp / Introduction

Szanowni Państwo,

99% zawartości niniejszego katalogu poświęcone jest 

zapewne różnym aspektom filmu krótkometrażowego –  

z festiwalowym programem na czele.  Pozwolę sobie 

zatem mój niewielki procent poświęcić na refleksję 

szerszą – choć jak najbardziej adekwatną. 

Przyszłość kultury niezależnej, innowacyjnej i wy-

chodzącej poza bezpieczne ścieżki przyzwyczajeń 

odbiorców w największej mierze zależy od umiejętności 

dostosowania propozycji do zmieniającej się rzeczy-

wistości. Także wtedy, gdy rzeczywistość jest wybitnie 

opresyjna – zwłaszcza dwa ostatnie lata to wielka kumulacja przeciwności wynikających z pandemii COVID19, 

spotęgowanych chaotycznym systemem ciągle zmienianych zasad bezpiecznego uczestnictwa w wydarze-

niach kulturalnych. Short Waves był pierwszym festiwalem odwołanym z powodu wirusa i pierwszy musiał 

znaleźć sposób na przetrwanie. 

Nie muszę dodawać, że poznańscy organizatorzy nie tylko przetrwali, ale z sytuacji kryzysowej stworzyli okazję 

do rozwoju. Wśród nowych rozwiązań kluczowym okazało się zbudowanie wspólnie z innymi festiwalami eu-

ropejskimi nowej platformy wymiany krótkometrażowych treści wysokiej jakości. Jeszcze raz okazało się,  

że integracja ponad granicami tworzy więzi znacznie silniejsze niż umiędzynarodowiony strach, wynikający  

z niewiedzy i zaczadzenia propagandą.

Short Waves Festival 2022  
– Wystarczy iskra… nadziei?

Przed nami 14. edycja Short Waves Festival – po raz 

pierwszy od trzech lat odbywająca się bez obostrzeń 

sanitarnych i limitów widzów w kinach.  

Z radością zapraszamy naszą publiczność na 

ponad 100 wydarzeń i prezentację 300 filmów w 20 

lokalizacjach w Poznaniu w dniach 14–19 czerwca 

2022. Bogaty program festiwalu obejmuje także 

działania online, zainicjowane już 1 kwietnia w ramach 

międzynarodowej platformy This Is Short, po raz 

kolejny pozwalającej nam dotrzeć do wielbicieli 

krótkich form filmowych z całej Europy.

Rozmach tegorocznego festiwalu jest podyktowany 

z jednej strony – ogromnymi ambicjami zespołu SWF, 

a z drugiej – tęsknotą za normalnością i atmosferą 

święta, które tak dobrze znamy z czasów sprzed 

pandemii. Tegoroczne motto festiwalu – Wystarczy 

iskra – w pierwotnym zamyśle głównie nawiązywało 

do idei przebudzenia, twórczego impulsu, który 

może pobudzić do działania i eksperymentowania, 

tak bardzo nam bliskich. Jednakże ostatnie miesiące 

i brutalna inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła nas do 

zatrzymania się i refleksji na temat roli, i misji festiwali 

filmowych w czasach wojny. Ta niewyobrażalna 

sytuacja po raz kolejny przypomina nam jakim 

ogromnym przywilejem jest możliwość pracy 

kreatywnej: tworzenia filmów, organizacji festiwalu, 

spotkań na żywo w kinie. Zespół festiwalu wiele 

godzin poświęcił dyskusji wokół tematu bojkotu 

filmów z Rosji. Z racji na specyficzny charakter 

krótkometrażowych produkcji opowiadamy się za 

polifonią głosów i możliwością prezentacji filmów 

niezależnych i antyreżimowych, bo każdy edukujący 

i krytyczny głos stanowi dla nas niepodważalną 

wartość. W kontekście tych rozważań nasze 

festiwalowe motto nabiera nowej mocy: wystarczy 

iskra i świat nie jest taki sam – co doskonale oddaje 

energetyczny, pobudzający do działania i ilustrujący 

napięcie jedność–wielość plakat tegorocznej edycji 

festiwalu autorstwa Mateusza Lenglinga.

Short Waves Festival 2022
– Light a spark… of hope?

14. Short Waves Festival is ahead of us – for the first 

time in three years taking place without sanitary 

restrictions and capacity limitations. We are excited

to invite our audience to over 100 events and 300 

films that are going to be screened in 20 locations 

across Poznań between 14–19 June 2022. The rich 

festival program also includes online activities that 

have already been initiated on April 1st as part

of the international platform called This Is Short, once 

again giving us the opportunity to reach short film 

aficionados from all over Europe. 

The scale of this year’s festival is dictated by, on one 

hand, the great aspirations of the SWF team, and

on the other – by the longing for return to normal and 

the festive atmosphere that we all know so well from 

pre-pandemic times. This year’s motto – Light a spark 

– was initially merely referring to the idea

of awakening, a creative impulse that may inspire 

action and experimentation – the notions that we hold 

so dear. However, the recent months and the brutal 

Russian invasion of Ukraine has forced us to pause 

and reflect on the role and mission of film festivals

in the times of war. This unimaginable situation has 

once again reminded us what a great privilege

it is to work creatively: make films, organize festivals 

and cinematic meetings. The festival team spent 

many hours discussing the subject of boycotting the 

films from Russia. Due to the distinct nature of short 
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Dear All,

99% of content in this catalog is most likely dedicated to various aspects of short film – with the festival program 

at its core. Let me devote my small share to a slightly wider reflection, albeit no less adequate.

The future of independent culture - innovative, going off the beaten path and beyond consumer habits - heavily 

depends on adjusting it to the ever-changing reality. Even at times, when it is particularly oppressive – especially 

in case of the past two years, which have been a massive cumulation of obstacles resulting from the COVID19 

pandemic, intensified by the chaotic system of constantly changing rules of safe cultural event attendance. 

Short Waves was the first festival in Poznań that was canceled due to the virus and the first that had to find a 

way to survive.

Needless to say, its Poznań organizers have not only survived but also found a way to flourish in a crisis. Among 

new solutions, the key one turned out 

to be the creation of a new platform for high quality short films with other European festivals. Once again, 

it turned out that integration across borders creates bonds that are much stronger than the internationalized 

fear resulting from ignorance and influence 

of propaganda. 

Prezydent Miasta Poznania / Mayor of the City of Poznań
Jacek Jaśkowiak
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Co znajdziemy w programie festiwalu? Pięć sekcji 

konkursowych obejmie aż 89 tytułów, z czego 

znakomitą większość widzowie z Poznania zobaczą 

premierowo. Dzięki inspirującej współpracy z 

Bucharest International Experimental Film Festival 

tegoroczny fokus geograficzny poświęcony będzie 

współczesnej kinematografii Rumunii. Sekcja Fokus 

na Talent obejmie mocną reprezentację z Belgii – od 

minimalistycznych produkcji uznanej artystki wizualnej 

Anouk De Clercq po formalne poszukiwania młodych 

twórców z KASK Film School z Gandawy. W tym roku 

zacieśniamy także współpracę z Katedrą Intermediów 

Uniwersytetu Artystycznego z Poznania, organizując 

wspólnie Short Waves Lab – międzynarodowe 

warsztaty dla twórców poruszających się w obszarze 

kina eksperymentalnego. Czerwcowy festiwal to nie 

tylko ciemne sale kinowe – coraz śmielej wychodzimy 

w plener, po raz pierwszy prezentując także filmy 

pełnometrażowe w ramach nowej sekcji Long Story 

Short. Choć zazwyczaj programujemy filmy nowych 

talentów, tym razem postanowiliśmy odświeżyć 

krótkometrażowe produkcje twórców, którzy zyskali 

międzynarodowe uznanie. Tak, oni także – jak zresztą 

wszyscy reżyserzy i reżyserki – zaczynali od krótkich 

form. Poza przestrzenią kinową możemy spotkać 

się także na dźwiękowych spacerach z niemiecką 

artystką Christiną Kubisch oraz w Galerii SKALA na 

wystawie kolektywu Eternal Engine, która stanowić 

będzie pierwszą indywidualną prezentację ich 

ekscytującej twórczości. Z myślą o nowo przybyłych 

do Poznania osobach z Ukrainy we współpracy  

z Border Crossing - Children’s Film Festival 

zapraszamy na pokazy dla najmłodszych Kino i 

Zabawa w Bibliotece Raczyńskich, a nieco starszym 

widzom z Ukrainy oferujemy także bezpłatny wstęp  

na wszystkie wydarzenia festiwalowe.

Jako iż przygotowania do 14. edycji Short Waves 

Festival były wyjątkowo wyboiste i pełne wyzwań, 

chciałabym gorąco podziękować wszystkim osobom 

i instytucjom, które są nam przychylne i pomagają 

nam w codziennej pracy. Szczególne podziękowania 

kieruję także w stronę Zespołu SWF – za to, że nigdy 

się nie poddaje i potrafi znaleźć wyjście z każdej 

sytuacji – dziękuję!

productions, we are in favor of polyphony of voices 

and opportunity to present independent and anti-

regime films, as every illuminating and critical voice 

has an undeniable value for us. In the context of these 

deliberations our festival motto takes on a new force:

it only takes a spark to make the world different than

it once were – which is perfectly reflected in the 

poster of this year’s edition, created by Mateusz 

Lengling – energetic, motivating and depicting the 

tension between unity and multiplicity.

What’s in the festival program? Five competition 

sections encompass 89 titles, the vast majority

of which are going to be premiered for our viewers 

in Poznań. Thanks to an inspiring collaboration with 

Bucharest International Experimental Film Festival,

this year’s geographic focus will be dedicated

to the contemporary cinema of Romania.

The Focus on Talent section is going to include

a strong Belgian representation – from minimalist 

productions of renowned visual artist Anouk

De Clercq to the formal search of young creators

from KASK Film School in Ghent. This year we are

also strengthening our partnership with the

Intermedia Department at University of the Arts 

Poznań by organizing Short Waves Lab –

an international workshop for creators working in the 

field of experimental cinema. The June festival is not 

only about dark screening rooms – we venture out 

into the open more and more daringly, also presenting 

feature films as part of the new section Long Story 

Short. Even though we tend to focus on new talent, 

this year we decided to refresh short productions

of internationally recognized artists. Yes, they also 

– as actually all film directors – have started from 

short forms. In addition to the cinema space, one may 

also take a sonic walk with a German artist Christina 

Kubisch, or explore the exhibition at SKALA gallery 

prepared by Eternal Engine collective that

is going to be a first solo presentation of their exciting 

work. Having our newly arrived Ukrainian guests

in mind, we have created a program for our youngest 

viewers in collaboration with Border Crossing - 

Children’s Film Festival called Cinema & Fun

at Raczyński Library, we also would like to extend

an invitation to slightly older Ukrainian viewers

to whom we would like to offer free admission to all 

festival events.

Since work on the 14th edition of Short Waves Festival 

has been an exceptionally bumpy and challenging ride, 

I would like to thank all the people and institutions that 

have been kind to us and have been helping us in our 

daily work. A special thanks to the SWF Team – for 

never giving up and being able to find a way out

of every situation – thank you!

Emilia Mazik
Dyrektorka Festiwalu / Festival Director
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Konkurs Międzynarodowy

Konkurs Polski

Konkurs  
Dances with Camera

Konkurs Urban View

Konkurs Polskich Filmów  
Eksperymentalnych

International Competition

Polish Competition

Dances with Camera 
Competition

Urban View Competition

Polish Experimental Film 
Competition

I nagroda: 10 000 PLN

II nagroda: 5 000 PLN

III nagroda: 2 500 PLN

Nagroda Publiczności: 2 000 PLN

Nagroda Publiczności: 4 000 PLN

Nagroda Jury Młodych: 2 000 PLN

I nagroda: 5 000 PLN

II nagroda: 2 000 PLN

Nagroda Publiczności: 1 500 PLN

Nagroda Główna: 5 000 PLN

Nagroda Publiczności: 1 500 PLN

Nagroda Główna: 5 000 PLN

Wyróżnienie: 1 500 PLN

I Award: 2150 EUR

II Award: 1100 EUR

III Award: 530 EUR

Audience Award: 420 EUR

Audience Award: 850 EUR 

Youth Jury Award: 420 EUR

I Award: 1100 EUR

II Award: 420 EUR

Audience Award: 320 EUR

Main Award: 1100 EUR

Audience Award: 320 EUR

Main Award: 1100 EUR

Honourable Mention: 320 EUR
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Konkurs Urban View / Urban View 
Competition

Konkurs Polskich Filmów  
Eksperymentalnych / 
Polish Experimental Film  
Competition

Nagroda Publiczności / Audience Award: Enter 
Through The Balcony / Roman Blazhan / Ukraine 

2020

Nagroda Główna / Main Award: Untitled / Daniel 

Dąbrowski / Poland 2020

Wyróżnienie / Honourable Mention: To, co we mnie 
siedzi / Mateusz Kułacz / Poland 2020

II nagroda / II Award: Fibonacci / Tomáš Hubáček / 

Czech Republic 2020

Wyróżnienie / Honourable Mention: BEN / Gabriel 

Beddoes, Ilaria Vergani Bassi, Mattia Parisotto, Teresa 

Sala / Italy 2020

Wyróżnienie / Honourable Mention: Navigation / 

Marlene Millar / Canada 2020

Nagroda Publiczności / Audience Award: You wanted 
rivers / Magdalena Zielińska / Poland 2020

Konkurs Międzynarodowy / 
International Competition

Konkurs Polski / Polish Competition

Konkurs Dances with Camera /
Dances with Camera Competition

I nagroda / I Award: A Lack of Clarity / Stefan Kruse 

Jørgensen / Denmark 2021

Nagroda Główna / Main Award: Równonoc (Equinox) 

/ Daria Kasperek / Poland 2020

Nagroda Jury Młodych / Youth Jury Award: Wyraj 
(Vyraj) / Agnieszka Nowosielska / Poland 2020

I nagroda / I Award: CAN’T KILL US ALL / Botis Seva 

/ UK 2020

Zeszłoroczni zwycięzcy Short Waves Festival

Last year’s Short Waves Festival winners:

II nagroda / II Award: Same/Different/Both/Neither / 

Adriana Barbosa, Fernanda Passoa / Brazil, USA 2020

III nagroda / III Award: Blue Honda Civic / Jussi Eerola 

/ Finland 2020

Wyróżnienie / Honourable Mention: Push This Button 
if You Begin to Panic / Gabriel Bohmer / UK 2020

Audience Award / Nagroda Publiczności: Still 
Processing / Sophy Romvari / Canada 2020
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Urodzona na wybrzeżu Adriatyku, swój czas dzieli 

między Włochami a Irlandią. Po zdobyciu dyplomów 

z kulturoznawstwa i praktyki dokumentalnej w Medio-

lanie rozpoczęła karierę jako programerka festiwalowa 

i dyrektorka artystyczna Milano Film Festival. 

Od 2018 roku pracuje jako manager produkcji dla 

studia animacji Dubliner. Współzałożycielka Vari-

coloured Holistic Film Agency, firmy zajmującej się 

strategią dystrybucji filmów krótkometrażowych oraz 

konsultacją produkcyjną. Jest także managerką 

projektu Torino Short Film Market i doradcą 

ds. Filmów Krótkometrażowych na Venice 

International Film Festival.

Absolwent montażu filmowego w Państwowej Wyższej 

Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 

Dwukrotny laureat nagrody Ministra Kultury za wybitne 

osiągnięcia. Montażysta filmu „Lekcja Miłości” (reż. 

Katarzyna Mateja, Małgorzata Goliszewska) nomi-

nowanego do Polskiej Nagrody Filmowej. Za montaż 

filmu „Syn” (reż. Paweł Chorzępa) nominowany 

do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana 

Machulskiego. Współautor montażu filmu „Pierwsze 

Lato Końca Świata” (reż. Nastazja Gonera) nagrodzo-

nego Srebrnym Lajkonikiem. Montażysta filmu „Chleb 

i Sól” (reż. Damian Kocur), który będzie miał premierę 

w tym roku.

Born on the Adriatic coast, she lives between Italy and 

Ireland. Alongside degrees in Cultural Studies and 

in Documentary Practice in Milan she started her 

career as a festival programmer and co-artistic 

director at Milano Film Festival. Since 2018, she 

is working as a Production Manager for Dubliner 

animation studio, and she co-founded Varicoloured 

Holistic Film Agency, a company dedicated to short 

film distribution strategy and production consultancy. 

She is also a project manager of TSFM and Short Film 

Advisor of Venice International Film Festival.

Film Editing at Łódź Film School graduate. Has 

received the Ministry of Culture Award twice for out-

standing achievements. He was an editor of ‘Lessons 

of love’ (dir. Katarzyna Mateja, Małgorzata Goliszews-

ka) which was nominated for the Polish Film Award. 

He was nominated for Jan Machulski Polish 

Independent Film Award for his editing work 

on ‘Sonny’ (dir. Paweł Chorzępa). He was a co-editor 

on ‘First Last Summer’ (dir. Nastazja Gonera) awarded 

with a Silver Lajkonik. He was also an editor on ‘Bread 

and Salt’ (dir. Damian Kocur) which is going 

to be premiered this year.

Carla Vulpiani 
Konkurs Międzynarodowy / International Competition

Alan Zejer 

Konkurs Międzynarodowy / International Competition
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Urodzony w Libanie. Ukończył szkołę filmową i posia-

da doktorat z kinematografii, skupiających się na kinie 

nacji i ich tożsamości. Od 2012 roku jest dyrektorem 

wydziału Sztuk Wizualnych na Notre Dame University. 

Jest dyrektorem artystycznym Beirut Shorts / NDU 

International Film Festival i dyrektorem programowym 

Batroun Mediterranean Film Festival. Pomiędzy 2005 

a 2020 rokiem stworzył 16 sztuk teatralnych pod 

szyldem KAY Production. Brał udział w wielu festi-

walach na całym świecie jako twórca filmowy, członek 

jury, kurator i ekspert branżowy. Jest twórcą nagradza-

nych filmów krótko- i pełnometrażowych, które miały 

swoje premiery na Locarno Film Festival i Toronto 

International Film Festival.

Sanne Jehoul jest dyrektorką programową Glasgow 

Short Film Festival, wiodącego wydarzenia w Szkocji 

związanego z filmami krótkometrażowymi, które 

współtworzy od 2015 roku. W 2021 roku dołączyła 

również do mieszczącej się w Wiedniu agencji Square 

Eyes, zajmującej się sprzedażą i dystrybucją festiwa-

lową, gdzie pracuje głównie w dziale filmów krótkome-

trażowych. Jest również freelancerką w dziedzinach 

kuratorstwa i tworzenia tekstów, w przeszłości 

pracowała w rozgłośniach radiowych i produkcji wy-

darzeń oraz przy czytaniu scenariuszy. Jest członkiem 

zarządu Glasgow Artists’ Moving Image Studios.

Born in Lebanon. He graduated in filmmaking, and 

holds a Ph.D. in cinema where he studied the cinema 

of small nations and the question of its identity. He has 

been the director of the Audiovisual Arts Department 

at Notre Dame University since 2012. He is the artistic 

director of Beirut Shorts / NDU International Film 

Festival and the program director of Batroun Mediter-

ranean Film Festival. Between 2005 and 2020 he has 

produced 16 theatre plays under KAY Production.  

He has participated in several festivals around the 

world as a filmmaker, jury member, curator and indus-

try expert. He has produced award-winning feature 

and short films premiered in Locarno Film Festival and 

Toronto International Film Festival.

Sanne Jehoul is the programme director of Glasgow 

Short Film Festival, Scotland’s leading short film event, 

which she has been part of since its 2015 edition. 

In early 2021 she also joined Vienna-based sales & 

festival distribution agency Square Eyes, working 

primarily across their short film slate. She freelances 

across curation and writing, and in the past worked 

in broadcast and event production as well as script 

reading. She sits on the Board of Trustees of Glasgow 

Artists’ Moving Image Studios.

Nicolas Khabbaz 

Konkurs Międzynarodowy / International Competition

Sanne Jehoul 
Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych / Polish 

Experimental Film Competition



22

Jury

Anna Konik tworzy instalacje wideo, filmy artystyczne, 

obiekty, fotografię, rysunek i prace in situ z silnym 

kontekstem przestrzennym. Studiowała na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2012 uzyskała 

tytuł doktora sztuk pięknych. Wykładała na uczelniach 

w Salzburgu, Bielefeld, Berlinie, Warszawie, Poznaniu 

i Dreźnie, obecnie w Szczecinie. Była nominowana 

do Nagrody Fundacji Deutsche Bank i Narodowej 

Galerii Sztuki Zachęta Spojrzenia 2009 oraz Pasz- 

portu Polityki. Filmy artystyczne prezentowała m.in. 

na Human Rights Watch Film Festival w Londynie, 

58. Krakowskim Festiwalu Filmowym 

oraz festiwalu w Locarno.

Wang Yuyan to twórczyni filmowa i artystka multi-

dyscyplinarna mieszkająca w Paryżu. Ukończyła Le 

Fresnoy – National Studio of Contemporary Arts 

w 2020 roku i Beaux-Arts w Paryżu w 2016 roku. 

Czerpie inspirację z niekończącej się produkcji medial-

nej opierającej się na wydajności przemysłowej. 

Jej prace oscylują pomiędzy filmem a instalacją, 

często ukazane z immersyjnej perspektywy 

połączonej z procesem dezintegracji abstrakcji. 

Anna Konik creates video installations, art films, ob-

jects, photography, drawings, and in situ works with 

a strong spatial context. In 2012, she graduated with 

a PhD in Fine Art from the Academy of Fine Arts 

in Warsaw. She has lectured at universities in Salzburg, 

Bielefeld, Berlin, Warsaw, Poznań, Dresden and cur-

rently in Szczecin. She had been nominated for several 

awards including: Deutsche Bank Foundation Award, 

Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Award ‘Spojrzenia 

2009’, as well as Paszport Polityki. She has presented 

her films at many festivals, including Human Rights 

Watch Film Festival in London, 58th Krakow Film Festi-

val, Locarno and many more.

Wang Yuyan is a filmmaker and multidisciplinary 

artist living in Paris. She graduated from Le Fresnoy 

– National Studio of Contemporary Arts in 2020 and 

Beaux-Arts of Paris in 2016. She takes inspiration from 

the endless media production underpinned by indus-

trial productivity. Her works oscillate between film 

video and installation often in an immersive perspec-

tive with a disintegrating abstraction process.

Anna Konik
Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych / Polish 

Experimental Film Competition

Yuyan Wang 

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych / Polish 

Experimental Film Competition
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Ukończyła studia magisterskie z literatury i filozofii 

na uniwersytecie w Turynie, a w 2010 otrzymała tytuł 

magistra z zarządzania projektami kulturalnymi. 

Od tego czasu pracuje jako menedżerka projektów, 

producentka i dyrektorka artystyczna w COORPI, 

gdzie pełni także funkcję Wiceprezydentki. Dyrektor-

ka artystyczna międzynarodowego konkursu filmów 

tańca La Danza in 1 minuto (9 edycji), jest również 

producentką transmedialnych projektów tanecznych, 

takich jak „re – FLOW”, „Campo Largo” i „Zona Martis-

ka”. Do tej pory wyprodukowała w szeregach COORPI 

27 krótkometrażowych filmów tańca, które były 

częścią selekcji międzynarodowych festiwali w ponad 

40 różnych krajach i zdobyły 14 nagród. 

Doświadczenie Blasa Payri łączy wykształcenie 

artystyczne w zakresie muzyki i kompozycji 

z badaniami naukowymi w kontekście postrzegania 

dźwięku i inżynierii informatycznej. Połączenie tych 

dziedzin pomaga mu w tworzeniu audiowizualnych 

prac w formie filmów tańca. Obecnie jest profesorem 

komunikacji audiowizualnej specjalizującym się 

w audiowizualnej postprodukcji oraz analizie i tworze-

niu muzyki oraz dźwięku do filmów. Jego prace 

w zakresie filmu tańca pojawiły się w selekcjach 

ponad 200 festiwali na całym świecie. Od kilku lat jest 

organizatorem i kuratorem EIVV, Międzynarodowego 

Spotkania dotyczącego Video Dance i Videoper-

formance w Walencji, tworząc przestrzeń do spotkań 

z artystami oraz dyskusji na temat prac.
With an MA in Literature & Philosophy from the 

University of Turin, in 2010 Lucia de Rienzo achieved 

a Master’s Degree in Cultural Project Management. 

Since then she has worked as project manager, 

executive producer and co-artistic director 

at COORPI, where she is the Vice President. Artistic 

director of the international screendance contest La 

Danza in 1 minuto (9 editions), she also is the executive 

producer of transmedia dance projects, such 

as ‘re – FLOW’, ‘Campo Largo’ and ‘Zona Martiska’. 

She has produced 27 original shorts with COORPI , 

which have been selected in international festivals 

in over 40 different countries and won 14 

different awards.

Blas Payri background combines artistic training 

in music and composition, scientific research in sound 

perception and computer science engineering, which 

he aims to unite into the audiovisual artistic creation 

in screendance. He’s presently a Professor of Audio-

visual Communication, specializing in audiovisual 

post-production, and the analysis and creation of 

music and sound for film. His screendance works have 

been selected in over 200 festivals worldwide. He’s 

been organizing and curating the EIVV, International 

Meeting on Video Dance and Videoperformance, 

in Valencia for several years, creating a space for 

meeting the artists and discussing the works.

Lucia De Rienzo 

Konkurs Dances with Camera / Dances with Camera 

Competition

Blas Payri 
Konkurs Dances with Camera / Dances with Camera 

Competition
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Posiada licencjat i magisterkę z wydziału choreografii 

Narodowej Akademii Teatru i Filmu w Bukareszcie oraz 

licencjat z reżyserii z Uniwersytetu Mediów w Buka-

reszcie. Otrzymała stypendium danceWEB w Wiedniu, 

nagrodę Narodowego Centrum Tańca w Bukareszcie, 

była artystką Aerowaves Twenty18 i Twenty22 oraz 

Obiecującym Choreografem Springboard Danse 

Montréa. Była także rezydentką projektów europej- 

skich Moving Digits i Biofriction. Współzałożycielka 

i dyrektorka artystyczna Bucharest International Fes-

tival, założycielka firmy projektowej Tangaj Collective. 

W 2022 roku została artystką rezydującą i mentorką 

Narodowego Centrum Tańca w Bukareszcie.

Oana jest kuratorką filmową z Rumunii. Jej działalność 

obejmuje również edukację filmową oraz zarządza-

nie kulturą, od ponad pięciu lat jest zaangażowana 

w koordynację serii krajowych programów edukacji 

filmowej. Od 2020 roku jest dyrektorką artystyczną 

Bucharest International Experimental Film Festival. 

Wcześniej współtworzyła program NexT International 

Film Festival (2015–2018). 

She holds a BA and a MA from the choreography 

department of the National University of Theatre and 

Film in Bucharest and a BA in Film Directing from 

the Media University in Bucharest. She received the 

danceWEB scholarship in Vienna, the National Centre 

for Dance in Bucharest Award, was an Aerowaves 

Twenty18 and Twenty22 Artist, and a Springboard 

Danse Montréal Emerging Choreographer. In the 

past years, she has been an artist in residence with 

the European Projects Moving Digits and Biofriction. 

Co-founder and artistic director of the Bucharest 

International  Festival and founder of a project-based 

company – Tangaj Collective. In 2022 she is an Asso-

ciated Artist with the National Centre for Dance 

in Bucharest and a Forecast Mentee. 

Oana is a Romanian film curator. Her professional 

activities also include film education and cultural 

management, having been involved for more than five 

years in the coordination of a series of nationwide film 

literacy programs. Starting 2020, she is the Artistic 

Director of the Bucharest International Experimental 

Film Festival. Previously, she was a co-programmer for 

the NexT International Film Festival (2015–2018).

Simona Deaconescu
Konkurs Dances with Camera / Dances with Camera 

Competition

Oana Ghera 

Konkurs Urban View / Urban View Competition
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Jord den Hollander jest nagradzanym architektem i 

twórcą filmowym. Po ukończeniu studiów magister- 

skich w dziedzinie architektury na Technical Univer-

sity Delft uczył się scenopisarstwa w Londynie. Jego 

architektura wywodzi się z bogatego świata skojarzeń, 

który można porównać do scenariuszy filmowych. 

Zrealizował wiele filmów o architekturze i relacji 

człowieka ze środowiskiem zbudowanym. W 2000 

roku współtworzył Architecture Film Festival Rotter-

dam, który stał się największym tego typu festiwalem 

na świecie. Często jest gościnnym nauczycielem 

i kuratorem zajmującym się filmem i architekturą oraz 

uczy w the Amsterdam Academy of Architecture 

i Independent School w Rotterdamie. 

Absolwentka Filologii Polskiej, ze specjalizacją 

filmoznawczą. Aktywistka, wiceprzewodnicząca 

warszawskiego ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze, 

który działa na rzecz kompetentnego, odpowiedzial-

nego i uczciwego samorządu, realizującego interesy 

mieszkańców. W stowarzyszeniu działa od 7 lat, a od 

2 lat odpowiada za komunikację i kontakt z mediami. 

Wcześniej związana z dystrybucją filmową w firmie 

Next Film. Zajmowała się promocją i PR-em filmów 

fabularnych. 

Jord den Hollander is an award winning architect and 

filmmaker. After getting his master degree in archi-

tecture at the Technical University in Delft he was 

educated as a scriptwriter in London. His architec-

ture arises from a rich associative world that can be 

compared to movie scripts. He has made many films 

on architecture and the human relation to the built 

environment. In 2000 he co-founded the Architecture 

Film Festival Rotterdam, which grew into the biggest 

festival of its kind in the world. He is an international 

frequently asked guest teacher and curator on film 

and architecture and teaches at  the Amsterdam 

Academy of Architecture and the Independent School 

for the City in Rotterdam.

Graduate of Polish philology. Activist, she co-leads 

a Warsaw urban movement called The City Is Ours 

where she works for a competent, responsible and 

honest local government that pursues interests of city 

residents. She has been working for the association 

for 7 years, and for 2 years she’s been responsible 

for PR and communication. Previously involved with 

film distribution at Next Film. She was responsible for 

promotion and PR of feature films.

Jord den Hollander 

Konkurs Urban View / Urban View Competition

Marta Marczak 

Konkurs Urban View / Urban View Competition
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Jury Młodych / Youth Jury

Uwielbia kino z dynamicznymi dialogami, które 

zapadają w pamięć na długi czas. Mówią o niej, 

że ma starą duszę i włoski temperament, pewnie nie 

bez powodu, bo uwielbia kino lat. 60 i twórczość 

Paolo Sorrentino. W wolnych chwilach fotografuje 

miasta i ludzi.

Uczeń jednego z poznańskich liceów, od małego 

miłośnik kina oraz fan Christiana Bale’a, obecny na 

każdym meczu ukochanego Lecha Poznań, bardzo 

towarzyski i otwarty na wszystko, co go otacza, 

a ponad wszystko uwielbiający naleśniki na bardzo 

słodko, nieznoszący wszelkich przedmiotów ścisłych.

Zofia loves films with dynamic dialogues that she’s 

going to remember for a long time. Some say she’s an 

old soul with an Italian temperament, probably for 

a reason, as she loves 60s cinema and the works 

of Paolo Sorrentino. In her free time, she photographs 

cities and people.

A student at one of Poznań’s high schools, he’s been 

a cinema aficionado since a very young age and a fan 

of Christian Bale. Present at every match of his belo- 

ved Lech Poznań, very social and open to everything 

that surrounds him, loves super sweet crepes more 

than anything and hates all kinds of science subjects. 

Zofia Gorzkowska
Jury Młodych / Youth Jury

Jakub Baliński 
Jury Młodych / Youth Jury
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Jury Młodych / Youth Jury

Studentka filmoznawstwa i kultury mediów na UAM. 

Jej zamiłowanie do filmu wywołał seans „Ukryte” 

Michaela Hanekego, który po dziś dzień jest jej 

ulubionym reżyserem. Interesuje ją kino animowane 

i dokumentalne; uwielbia stare czasopisma oraz 

historię myśli filmowej, zwłaszcza z pierwszej połowy 

XX wieku. Spoza rejonów kinematograficznych 

fascynuje ją twórczość Alberta Camusa i Susan 

Sontag, temat grup marginalizowanych (zwłaszcza 

chłopstwa) oraz gry indie.

Film and Media Culture studies student at UAM. Her 

love for film first started when she attended a screen-

ing of ‘Hidden’ by Michael Haneke, who has remained 

her favorite director to this day. She is also extremely 

invested in animations and documentaries, she loves 

magazines and history of film theory, particularly the 

one from the first half of the Twentieth Century. Aside 

from film, she’s been fascinated by the works of Albert 

Camus and Susan Sontag, the subject of marginalized 

groups (particularly the peasantry) and indie games. 

Ada Wójkiewicz 

Jury Młodych / Youth Jury
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Konkurs Międzynarodowy zaprasza w tym roku

do obejrzenia sześciu programów składających się

z 36 tytułów pochodzących łącznie z 23 krajów. 

Zespół selekcyjny obejrzał ponad 1000 zgłoszeń

i dyskutował godzinami, by wybrać najlepsze

i najbardziej intrygujące filmy do ostatecznej selekcji.

Podczas oglądania setek zgłoszeń zawsze można 

zwrócić uwagę na pewne wyróżniające się trendy – 

drobne nowości fabularne, wizualne niespodzianki 

czy powracający język filmowy, a krótki format 

filmowy ma niezwykłą moc przewidywania zmian 

we współczesnym kinie. Ten rok charakteryzuje się 

eseistycznym podejściem formatu dokumentalnego, 

który stara się analizować obecną globalną sytuację. 

Komentarz wizualny jest wzmocniony przez słowa 

lektora, jakby same obrazy nie wystarczały,

by opowiedzieć historie i podzielić się obawami. 

Poczucie zagubienia sprawia, że twórcy mają 

desperacką potrzebę rekonstrukcji świata, który zdaje 

się rozpadać. Po momentach stagnacji następuje silna 

chęć podniesienia głosu, zadawania pytań

i wnikliwego zastanowienia się nad trudnymi tematami.

W jednym z filmów konkursowych, ciemność rozjaśnia 

się nierówno i nieoczekiwanie. Obraz jest nieostry, 

lecz pojawia się możliwość, by dostrzec i spróbować 

oswoić się z niepewnością. Ten zestaw konkursowy 

zdecydowanie stara się wychwytywać to, co trudno 

dostrzegalne. Prezentując aktualne trendy filmowe, 

selekcja Konkursu Międzynarodowego nadal jest 

w stanie zachować różnorodność form, języka 

filmowego i pomysłów, które zaskakują programerów 

i które, mamy nadzieję, spodobają się widzom tak 

bardzo jak nam.

International Competition welcomes you this year 

with six programs encompassing 36 titles from 23 

countries. The selection committee has watched over 

1000 submissions and was discussing for hours

to select the best and the most intriguing films for the 

final selection. 

There are always visible trends that stand out while 

watching hundreds of submissions – little storyline 

novelties, visual surprises, or repetitive cinematic 

language. Short format has an amazing power

of predicting changes in contemporary cinema. This 

year is marked by an essayistic approach within the 

documentary format that tries to analyze the current 

global situation. The visual commentary is enhanced 

by a voice-over as if the images themselves were not 

enough to tell the stories and share the concerns. The 

sense of being lost brings the authors to a desperate 

need to piece together the world that seems to be 

falling apart. The past moments of stagnation are 

followed by the intense urge to raise one’s voice, ask 

questions and wonder about unsettling matters.

In one of the competition films, the darkness

is lightened up irregularly and unexpectedly, the 

image is vague but there is a potential of perceiving 

and getting used to the uncertainty. This competition 

section is definitely trying to catch what is difficult

to see. While presenting the current cinematic trends, 

International Competition still manages to demonstrate 

a variety of forms, film language and ideas that 

surprise and please the programmers and, hopefully, 

will make the viewers as happy as us.

Konkurs Międzynarodowy / International Competition 
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Konkurs Międzynarodowy I: Przyszłość jest teraz 
International Competition I: The Future is Now

Konkurs Międzynarodowy II: Tylko trening
International Competition II: Only Training

Konkurs Międzynarodowy III: Napięcie w powie-
trzu / International Competition III: The Tension in 
the Air

Konkurs Międzynarodowy IV: Wdech, wydech 
International Competition IV: Breath In, Breath Out

Konkurs Międzynarodowy V: Wkraczając w mgłę / 
International Competition V: Walking into the Fog

Konkurs Międzynarodowy VI: Pętla czasu
International Competition VI: Time Loop

CK Zamek | Sala Wielka

14.06.2022 | 14:00 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Wielka

14.06.2022 | 18:00 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Wielka

15.06.2022 | 18:30 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Wielka

15.06.2022 | 20:45 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Wielka

16.06.2022 | 20:45 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Wielka

17.06.2022 | 20:45 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

16.06.2022 | 18:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

15.06.2022 | 14:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

16.06.2022 | 14:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

17.06.2022 | 15:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

18.06.2022 | 12:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 2

18.06.2022 | 14:30 |  90’ + Q&A

Pokazy / Screenings

Konkurs Międzynarodowy / International Competition 



Przyszłość jest teraz / The Future is Now

PROGRAM I:
Przyszłość jest teraz  
The Future is Now

(third study for) Swedge
of Heaven

„Swedge of Heaven” to projekt charakterystyczny 

dla artysty, skupiający się na wpływie miejsca na 

odczucia bohatera – szczególnie z perspektywy więzi 

z miejscem, będąc jednocześnie obcym wobec niego. 

Liniowe postrzeganie czasu zaczęło ostatnio stawać 

się coraz bardziej kłopotliwe. Niepewna przyszłość ma 

formę rzekomo stabilnego i bezpiecznego planowa-

nia. Nie jesteście pewni nadchodzących wydarzeń? 

Rzućmy się w wir czasu, gdzie przeszłość, teraźnie-

jszość i przyszłość stają się zawiłą i fascynującą 

niewiadomą.

‘Swedge of Heaven’ is a moving image project that 

continues a line of the artist’s practice engaging with 

the nature of experience in relation to place – particu-

larly through the perspective of being connected to 

a place whilst simultaneously being a stranger to or 

outside of it.

The linear understanding of time has recently started 

to become more and more confusing. The uncertain 

future comes in the form of allegedly stable and se-

cure planning. Not sure about the forthcoming events? 

Let’s throw ourselves into a time vortex where past, 

present and future become an intricate and fascinating 

unknown. 

United Kingdom / 2020 / Animation, experimental / 15’ 

/ Director: Richard Forbes-Hamilton / Production: 

Richard Forbes-Hamilton

Contact: richfh@hotmail.com
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Dima, Dmitry, Dmytro. Glory 
to the Heroes

Becoming Male in the  
Middle Ages

„Dima, Dmitry, Dmytro. Glory to the Heroes” wyko-

rzystuje archiwalne zdjęcia oraz po części historyczną 

narrację, by zgłębić pojęcia tożsamości i kultury oraz 

potęgę archiwów we współczesnej Ukrainie. 

‘Dima, Dmitry, Dmytro. Glory to the Heroes’ uses ar-

chival footage and semi-historical narrative to weave a 

complex exploration of identity, culture, and the power 

of archives in contemporary Ukraine.

Mirene i André to heteroseksualna para zmagająca 

się z bezpłodnością. Carl i Vicente to homoseksualna 

para, która poddaje się eksperymentalnej proce-

durze, by mieć biologiczne dziecko. Klasyczne zdjęcia 

kontrastują z narracją o charakterze science-fiction, by 

zaprezentować świeże spojrzenie na gender, repro-

dukcję, normatywność oraz koncept rodziny.

Mirene and André are a heterosexual couple strug-

gling with infertility issues. Carl and Vicente are a 

homosexual couple undergoing an experimental 

procedure in order to have a biological child. The film’s 

classic cinematography contrasts with a science-fic-

tionalized narrative, to deliver an utterly refreshing 

exploration of gender, reproduction, normativity, and 

the notion of family. 

Ukraine / 2021 / Documentary, experimental / 23’ 

/ Director: Clemens Poole / Production: Clemens 

Poole

Contact: email@clemenspoole.com

Contact: pf@portugalfilm.org 

Portugal / 2022 / Fiction / 22’ / Director: Pedro 
Neves Marques / Production: Catarina de Sousa

Przyszłość jest teraz / The Future is Now
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Przyszłość jest teraz / The Future is Now

ZoonGotta Fabricate Your Own 
Gifts

W ciemnych bagnach nocnego lasu grupa lśniących 

aksolotli jest w rui, ocierając się o siebie i skubiąc 

nawzajem swoje kończyny. Wkrótce znacznie większy, 

dwunożny mieszkaniec lasu napotyka zmysłową 

grupę i sięga w dół, by pożreć jedno z małych, 

lśniących stworzeń. Gdy zaczyna świtać, na wyższych 

konarach zaczyna się wesoła zabawa. 

Śnieg zaczyna pokrywać miasto, a jego mieszkańcy 

rozmawiają na temat nowej technologii, która potrafi 

czytać w myślach, i odwiedzają tajemniczy park,

w którym można całować się z hologramami aż do ich 

dematerializacji. 

In the dark swamps of a nocturnal forest, a group 

of gleaming axolotls is in heat, nuzzling and nibbling 

one another’s limbs. Soon a much larger, two-leg-

ged forest-dweller encounters the lustful group and 

reaches down to gobble one of the small shimmering 

creatures. While dawn is slowly breaking, a cheerful 

game begins higher up in the branches.

As snow falls over the city, people discuss a new 

technology that can read minds and visit a mysterious 

park, where you can kiss holograms into disappear-

ance.

Germany / 2021 / Animation / 5’ / Director: Jonatan 
Schwenk / Production: Jonatan Schwenk

Contact: laure.goasguen@miyu.fr 

Switzerland / 2021 /  Fiction / 11’ / Director: Cyril 
Schäublin / Production: Linda Vogel

Contact: info@seelandfilm.ch
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Plans for the Future

Kto ma wpływ na to, co jest prawdziwe, a co nie? 

„Plans for the Future” dokumentuje wizyty reżyserki

u różnych wróżek. Film kwestionuje to, w jaki sposób 

formułujemy światopoglądy i opieramy się

na istniejących duchowych systemach przekonań,

by zrozumieć nasz świat.

Who holds the reins of truth? ‘Plans for the Future’ 

documents my visits to various psychics. It questions 

how we as humans formulate, or rely on existing 

spiritual belief systems to help us understand our 

world.

United Kingdom / 2021 / Documentary, experimental 

/ 13’ / Director: Dana Venezia / Production: Dana 

Venezia

Contact: anavnz@gmail.com

Przyszłość jest teraz / The Future is Now
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Tylko trening / Only Training

PROGRAM II:
Tylko Trening  
Only Training

Adjusting

Poprzez obserwację uroczego psa, który nie daje 

się ujarzmić swojej trenerce, „Adjusting” prezentuje 

refleksję na temat względności jakiejkolwiek władzy, 

która stara się uczynić nas posłusznymi za pomocą 

kary i nagrody.

Dla tych, którzy nie są fanami opuszczania swojej 

strefy komfortu, oraz tych, dla których planowanie jest 

sposobem na przetrwanie trudnych kryzysów

egzystencjalnych. Perfekcja dobrze naoliwionej

maszyny, która sprawia, że można cieszyć się

rytmem bezpieczeństwa i dobrze wykonanej pracy.

Ale co, jeśli nagle pęknie jeden mały trybik?

Through looking at a loveable dog’s refusal to submit 

to the will of her trainer, ‘Adjusting’ reflects on the rela-

tivity of any authority that renders us obedient through 

the exercise of reward and punishment.

For those who do not appreciate leaving their comfort 

zone or those for whom planning is a way of coping 

with difficult existential moments. The perfection

of the well-oiled machinery that allows you to enjoy 

the rhythm of security and a well-done job. However, 

what if one little cog suddenly breaks? 

Serbia / 2021 / Documentary / 20’ / Director: Dejan 
Petrović / Production: Dejan Petrović, Ivica Vidanović

Contact: info@squareeyesfilm.com
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The Human Torch

„The Human Torch” to jednoujęciowy film 

krótkometrażowy obserwujący przejście dla pieszych 

w godzinach nocnych, gdzie posłuszni obywatele 

czekają na zmianę światła. Film mówi o utracie 

poczucia bezpieczeństwa w świecie, który zmienia się 

bez kontroli.

‘The Human Torch’ is a one-shot short film about a 

traffic crossing at night, where respectable people are 

waiting for the light to change. The film is about losing 

your sense of security in a world that is changing 

uncontrollably.

Finland / 2021 / Fiction / 6’ / Director: Risto-Pekka 
Blom / Production: Niina Virtanen

Tylko trening / Only Training
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Nights and Days in July

Kobieta zostaje sama w mieście podczas letnich dni. 

Próbuje skontaktować się z innymi przez telefon i 

uciec od przytłaczającej ją nudy. 

During the light summer nights a woman finds herself 

alone in the city. She tries to get in contact with others 

over her phone and get out of her trapped boredom.

Sweden / 2021 / Fiction / 15’ / Director: Jana 
Bringlöv Ekspong / Production: Samuel Olsson

Contact: linus@lampray.se

Contact: pasi@wackytie.fi



Tylko trening / Only Training

38 PROGRAM KONKURSOWY / COMPETITION PROGRAM

AnabaseSierra

Genewa pogrąża się w melancholii, gdy spotykają się 

dwie gwiazdy. 

Ojciec i syn zaczynają przegrywać wyścig samocho-

dowy. By wygrać, chłopiec przemienia się w oponę. 

„Sierra” wciąga nas w surrealistyczny świat wyścigów 

samochodowych.
Geneva sinks into melancholy as two stars meet.

Father and his son are losing the folkrace. In order to 

win, a boy turns himself into a car tire. ‘Sierra’ pulls us 

into the surreal car racing world.

Switzerland / 2021 / Fiction / 28’ / Director: 
Benjamin Goubet / Production: Delphine Jeanneret, 

Nicolas Wadimoff

Estonia / 2022 / Animation / 16’ / Director: Sander 
Joon / Production: Aurelia Aasa, Erik Heinsalu

Contact: info@squareeyesfilm.com

Contact: ben.goubet@gmail.com
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The Parents’ Room

Rodzina zbiera się wokół łóżka, by przy akompania-

mencie kosa zaśpiewać pieśń żałobną, będącą elegią 

dla nich samych. 

Pod skórą narasta napięcie. Wkrótce się uspokoi, 

jednak najpierw zatoczy koło frustracji, gniewu

i zagubienia. Pozornie spokojna stagnacja to tylko 

cisza przed burzą. Wszystko, czego nam potrzeba,

to pozytywne wibracje połączone z satysfakcjonują-

cym uwolnieniem wszystkich przytłaczających uczuć. 

Daj się ponieść szaleństwu!

A family gathers around a bed to sing a lament to their 

own deaths, accompanied by a blackbird.

The tension is building up under the skin. It’s just about 

to ease, but first it plays nicely with the continuous cir-

cle of frustration, anger and confusion. The seemingly 

tranquil stagnation is just the calm before the storm. 

All we need is good vibes with the satisfactory release 

of all of the overwhelming feelings. C’mon, enjoy the 

madness!

Italy, United Kingdom / 2021 / Fiction, animation / 10’ / 

Director: Diego Marcon / Production: Camilla Romeo, 

Jacqui Davies / Music: Federico Chiari

Contact: die.marcon@gmail.com

Napięcie w powietrzu / The Tension in the Air

PROGRAM III:
Napięcie w powietrzu 
The Tension in the Air



Napięcie w powietrzu / The Tension in the Air

A ROADSIDE WITH A VIEWRampante 
Seabreaker

Wykorzystując eksperymentalną i performatywną 

formę wyrazu, „A Roadside with a View” skupia się

na odczuwaniu przestrzeni poprzez pozy i ruch ciała, 

by uchwycić jej istotę. 

Santi jest nastoletnim ojcem, który mieszka w małym 

nadmorskim miasteczku. W ciągu dnia pracuje jako

rybak, a w nocy nielegalnie łowi owoce morza.

W czasie gdy jego dziewczyna Lucía zajmuje się ich 

dzieckiem, przeciążony odpowiedzialnością Santi 

szuka ukojenia i odkupienia w morzu. 

Using an experimental and performative form

of expression, ‘A Roadside with a View’ focuses

on the experience of space through postures and 

movement of the body in order to grasp its core.
Santi is a teenage father who lives in a small coastal 

town. During the day he has a job as a fisherman,

and at night he poaches seafood. While his girlfriend 

Lucía is taking care of their baby, Santi, overwhelmed 

by responsibility, seeks refuge and redemption

in the sea.

Germany / 2020 / Experimental /  4’ / Director: Paul 
Razlaf / Production: Paul Razlaf

Contact: mail@paulrazlaf.com

Spain / 2021 / Fiction / 25’ / Director: Eloy 
Domínguez Serén / Production: Felipe Lage Coro

Contact: flavio.armone@lightsonfilm.org
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Über Wasser  
On Solid Ground

All the Things You Leave 
Behind

Lato w mieście. Uczucie chłodu po porannej kąpieli

w rzece szybko znika. Gdy upał dosięga miasto, 

niczym lupa sprawia, że codzienne trywialne niedo-

godności nagle stają się nie do zniesienia. Eli próbuje 

uciec od ścisku i wrzenia miasta, jednak wciąż spotyka 

się z agresją. Jej wściekłość zaczyna narastać. 

Strategiczne umiejscowienie i polityczne 

stanowisko Tajlandii sprawiły, że stała się idealnym 

sprzymierzeńcem dla Stanów Zjednoczonych 

podczas wojny w Wietnamie. Poprzez zadziwiającą 

mieszankę bieżących i archiwalnych obrazów„All 

the Things You Leave Behind” stosuje precyzyjną 

krytykę, by przeanalizować mało znaną kartę historii 

współczesnej, symbolizującą grę o władzę i działania 

wojenne. 

Summertime in a city. The coolness of a morning swim 

in the river quickly vanishes as the heat covers the city 

like a magnifying glass under which supposedly trivial 

everyday nuisances suddenly take on weight. Eli tries 

to escape the narrowness and agitation of the city, yet 

keeps on facing aggression. And her rage starts

to build up.

Thailand’s strategic position and political orientation 

made it the ideal ally for the United States during the 

Vietnam war. Through an astonishing mix

of contemporary and archival images, ‘All the Things 

You Leave Behind’ deploys precise criticism to analyse 

a little-known page of modern history, emblematic

of contemporary power games and warfare.
Switzerland / 2021 / Fiction / 12’ / Director: Jela 
Hasler / Production: Olivier Zobrist, Anne-Catherine 

Lang

Thailand / 2022 / Documentary, experimental / 18’ 

/ Director: Chanasorn Chaikitiporn / Production: 

Banvithit Wilawan

Contact: pluemchanasorn@gmail.com

Contact: hiddewdevries@gmail.com

Napięcie w powietrzu / The Tension in the Air
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GOOD VIBES IS ALL I NEEDSolidarity

Zgłębiając poczucie desperacji i zniecierpliwienia, film 

prezentuje podróż przez skrajności, stawiając pytania 

na temat szaleństwa i odkupienia. 

W 2021 roku, w środku pandemii, setki tysięcy ludzi 

wyszło na ulice Brazylii, by protestować przeciwko 

rządowi prezydenta Bolsonaro. Zainspirowany filmem 

Joyce Wieland z 1973 roku o tym samym tytule,

„Solidarity” przedstawia manifestacje, skupiając

się jednakże na ekspresji ludzkich rąk, a nie,

jak u Wieland, stóp.

Exploring a sense of desperation and urgency, the 

film proposes a journey through the extremes, raising 

questions about madness and redemption.

In 2021, hundreds of thousands of people took over 

the streets in Brazil, in the midst of a pandemic,

to protest against the Bolsonaro government. Inspired 

by Joyce Wieland’s 1973 film of the same name, 

‘Solidarity’ portrays these manifestations by focusing 

on the expressiveness of human hands rather than 

Wieland’s feet.

Switzerland / 2021 / Experimental / 6’ / Director: 
Saro Vallejo / Production: Delphine Jeanneret - HEAD 

GENEVA

Brazil / 2022 / Documentary / 8’ / Director: 
Fernanda Pessoa / Production: Fernanda Pessoa

Contact: fepebarros@gmail.com

Contact: saro.vallejo@gmail.com
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Mars Exalté
Exalted Mars

Miasto o świcie. Ruch uliczny przypomina przepływa-

jące czerwone i białe krwinki. Mężczyzna śpi, otoczony 

ciemnością – jest piękny, nagi, jest gorąco. Nigdy nie 

dowiemy się, o czym śni. Słońce wschodzi, a fasady 

drapaczy chmur zaczynają migotać.

Przyjemne mrowienie w opuszkach palców i wokół 

szyi. Uzależniające uczucie relaksu, które nareszcie 

ocala cię od świata wypełnionego bodźcami, prob-

lemami i lękami. Jak nadchodzący świt, zawieszony 

między dniem a nocą, który rzuca nowe światło. 

Skorzystaj z odprężającej sesji wizualnej, dzięki której 

doświadczysz terapeutycznej przerwy oraz zmys-

łowych doznań przypominających trans. 

Kategoria wiekowa / Content Rating: +16
A city at dawn. Traffic is flowing like red and white 

blood cells. A man sleeps, enveloped in the darkness 

– he is beautiful, he is naked, it is hot. We will never 

know what he is dreaming. The sun rises and the 

façades of the skyscrapers begin to sparkle.

A pleasant tingling at your fingertips and around your 

neck. The addictive sensation of relaxation that finally 

rescues you from the world filled with stimuli, problems 

and anxieties. Like the emerging dawn, suspended be-

tween night and day that brings a new light. Enjoy the 

unwinding visual session that offers you a therapeutic 

break and a sensual, trance-like experience. 

France / 2022 / Fiction / 18’ / Director: Jean-
Sébastien Chauvin / Production: Yann Gonzales, 

Flavien Giorda

Contact: veninfilms@gmail.com

Wdech, wydech / Breathe In, Breathe Out
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PROGRAM IV:
Wdech, wydech 
Breathe In, Breathe Out



Wdech, wydech / Breathe In, Breathe Out

when the moon was  
gibbious

Beity

Życie barwnej gromady bestii zostaje nagle przerwane 

przybyciem grupki ludzi, którzy są zdeterminowani, by 

ujarzmić jedną z nich.

The life of a colorful ensemble of beasts is abruptly 

interrupted by the arrival of a small group of humans 

that are determined to subdue one of them.

„Beity” opowiada o matce, która czekając na powrót 

córki, zabija czas papierosami i dręczeniem personelu 

domowego, by uniknąć stawienia czoła własnemu 

cierpieniu. 

‘Beity’ is about a mother, who is awaiting the return of 

her daughter, and spends the day smoking and tor-

menting the household staff so as not to face her pain.

Denmark / 2021 / Animation / 3’ / Director: Erika 
Grace Strada / Production:   Erika Grace Strada

Contact: candice.costa@miyu.fr

Liban / 2021 / Fiction / 15’ /  Director: Isabelle 
Mecattaf /  Production: Isabelle Mecattaf, Oriana Ng

Contact: ism241@nyu.edu
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The Demands of Ordinary 
Devotion

„The Demands of Ordinary Devotion” zaprasza 

do refleksji nad aktem twórczym, perspektywą 

macierzyństwa oraz wątpliwościami związanymi

z tworzeniem, balansem i kompozycją.

‘The Demands of Ordinary Devotion’ invites

a reflection on the process of making, the prospect

of motherhood, and uncertainties in creation, balance 

and composition.

Belgium / 2022 / Fiction, experimental / 12’ / Director: 
Eva Giolo / Production: elephy

Contact: eva@elephy.org

Wdech, wydech / Breathe In, Breathe Out
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Squish!

„Squish!” to refleksja nad własną naturą przedstawiona 

za pomocą jaskrawych i płynnych form; przesiana 

przez starą i przewidywalną technologię, opartą

na historii tajskiej animacji i współczesnej kulturze,

a także proces ciągłej konstrukcji i deformacji nowych 

bytów, by symulować „ruchy”.

‘Squish!’ is a meditation on the self through lurid and 

liquid forms; filtered through both old and foreseeable 

technology informed by Thai animation history and 

contemporary culture, and a constant process

of constructing and deforming new selves to simulate 

‘movements’.

Thailand / 2021 / Fiction, documentary, experimental 

/ 17’ / Director: Tulapop Saenjaroen / Production: 

Supamart Boonnil

Contact: tulapop@gmail.com



Wdech, wydech / Breathe In, Breathe Out

Places We’ll Breathe

„Places We’ll Breathe” to esej audiowizualny, który 

promuje wyobraźnię za pomocą dziennika podróżne-

go, składającego się ze skonstruowanych i anoni-

mowych krajobrazów. Jest to notatka o przyszłości. 

Narracje, które przeplatają się w szczelinach pomiędzy 

wizualizacją, dźwiękiem i ekspresją, mówią o stracie, 

eksploracji, obecności, czujności, odpowiedzialności, 

zmaganiach i wolności. 

‘Places We’ll Breathe’ is an audiovisual essay that 

advocates imagination through a travelogue of con-

structed and anonymous landscapes. It is a note about 

the future. Narratives that intertwine in the interstices 

between the visual, the auditory, and the expressed, 

speak about loss, exploration, presence, vigilance, 

responsibility, struggle and freedom.

Croatia / 2022 / Documentary, experimental / 22’ 

/ Director: Davor Sanvincenti / Production: Boris 

Greiner

Contact: vanja@bonobostudio.hr
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The Detection of Faint  
Companions

Pełnia. Wewnątrz. Prawdopodobnie nie w samotności. 

Full Moon. Inside. Perhaps not alone.

Portugal / 2021 / Animation, experimental / 14’ / 

Director: Sandro Aguilar / Production: Luis Urbano, 

Sandro Aguilar

Contact: emanuel@curtas.pt

Wkraczając w mgłę / Walking Into the Fog
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PROGRAM V:
Wkraczając w mgłę
Walking Into the Fog

Mglistość wynikająca ze stanu świata, w którym

żyjemy. Program prezentuje filmy, które odnoszą się

do nieuchwytnych emocji, które krążą wokół nas. 

Trudno nam widzieć wyraźnie przez tę gęstą globalną 

mgłę, ale staramy się wykrzesać trochę radości, hu-

moru i światła, które przebije się przez ciemne chmury.

The vagueness that arises from uncertainty about the 

state of the world we’re living in. The program presents 

films that touch the elusive emotions that are circling 

around us. We cannot see clearly through this dense 

global fog, but we try our best to spark a little joy, hu-

mor and light that will break through the dark clouds. 



Wkraczając w mgłę / Walking Into the Fog

THE CAPACITY FOR  
ADEQUATE ANGER

Open Water – The ability
to perceive walls

„THE CAPACITY FOR ADEQUATE ANGER” to próba 

stworzenia osobistej i autorefleksyjnej formy krytyki 

artystycznej, która skupia się na sztuce współczesnej, 

zarówno jej produkcji, jak i prezentacji, z perspektywy 

klasowej. Obok pytań na temat powiązań między 

negatywnym wpływem a sprawczością polityczną film 

problematyzuje pojęcia związane z możliwością awan-

su społecznego, którą dziedzina sztuki współczesnej 

zarówno tworzy, jak i zakłada. 

Rozwój percepcji w „Open Water…” nadaje filmowi 

dramatyczną strukturę. Na jej podstawie aranżujemy, 

nakładamy, łączymy i przeciwstawiamy kilka tematów: 

natura kontra stan człowieka, inwigilacja za pomocą 

sztucznej inteligencji oraz kryzys na Morzu Śródziem-

nym. 

‘THE CAPACITY FOR ADEQUATE ANGER’

is an attempt at a personal and self-reflexive form

of artistic critique that considers contemporary art,

in its production as well as its presentation, from

a perspective of class. Alongside questions around 

the intersections of negative affect and political 

agency, the work problematises notions around 

upward mobility that the field of contemporary art both 

produces and presupposes.

The development of perception gives this film, ‘Open 

Water’, its dramatic structure. Along this we arrange, 

layer, combine, contrast several topics: nature versus 

human condition, surveillance by the means of artificial 

intelligence and the crisis in the Mediterranean sea.

Germany / 2021 / Documentary, experimental / 15’ 

/ Director: Vika Kirchenbauer / Production: Vika 

Kirchenbaum

Contact: like.rats.leaving@gmail.com

Austria / 2021 / Animation, experimental / 11’ / 

Director: Georg Eckmayr / Production: Georg 

Eckmayr

Contact: contact@georgeckmayr.net 
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MarbleheadOczniak  
Eyeshroom

Życie tajemniczego człowieka, który mieszka pośród 

grobów na cmentarzu New Redeemer. 
Film opowiada historię żółtego tworu – Oczniaka. 

Celem tego organizmu jest rozmnażanie i zajmowanie 

coraz to nowych terenów. Robi to w okrutny i bez-

kompromisowy sposób. Film „Oczniak” jest horrorem, 

którego akcja toczy się w lesie. Jest także opowieścią 

o relacji pomiędzy człowiekiem i naturą. 

A cryptic man’s little life. He lives amongst the graves 

at New Redeemer Cemetery.

Film tells the story of the creature – Eyeshroom.

It has only one goal. It wants to reproduce and land 

in more and more new areas. It does it in a cruel and 

uncompromising way. The movie ‘Eyeshroom’

is a horror movie set in a forest. It is also a story about 

the relationship between humans and nature.

United States / 2021 / Documentary / 10’ / Directors: 
Kevin Walker, Jack Auen / Production: Cosmic Salon

Contact: kevin@cosmicsalonfilms.com

Poland / 2022 / Animation / 8’ / Director: Małgorzata 
Wowczak / Production: Robert Sowa

Contact: wowczak@gmail.com

Wkraczając w mgłę / Walking Into the Fog
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Tout ce qui était proche 
s’éloigne
Everything Near Becomes 
Distant

Mój przyjaciel Xiaoxin zaraził się chorobą oczu.

Od tego czasu zaczął stopniowo tracić wzrok.

W 2015 roku utracił go całkowicie. Powiedział mi,

że przeraża go bycie całkowicie otoczonym czernią. 

Zdawało mi się, że mój przyjaciel jest w drodze

do jakiegoś miejsca. 

My friend Xiaoxin contracted eye disease. He gradual-

ly lost his eyesight from that point on. By 2015, he had 

gone completely blind. He told me that complete black 

scared him. I felt my friend was on his way somewhere.

France / 2021 / Fiction / 22’ / Director: Yunyi Zhu 

/ Production: Le Fresnoy – Studio national des arts 

contemporains

Contact: NTrebik@lefresnoy.net 
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Golden Jubilee

W trzecim filmie z serii prac na temat pamięci, diaspory 

i dekolonizacji Sanzgiri próbuje odtworzyć krajobrazy 

Curchorem w indyjskim stanie Goa. Porusza kwestie 

kolonializmu i neokolonializmu poprzez pryzmat 

lokalnego ducha znanego jako Devchar i ponownie 

rozważa pojęcia wolności, utraty i odbudowy. 

Och, hej, znowu tu jesteśmy? Historia, która lubi 

się powtarzać i prowadzi do rutyny, która może być 

nieznośnie frustrująca, ale czasami również uśmierza 

ból niepewności. Patrzenie w przeszłość może okazać 

się niekiedy zbyt nostalgiczne, ale nie martwmy się 

– nadchodzi kino, które daje niesamowitą możliwość 

aktualizowania minionych wydarzeń i patrzenia tam, 

gdzie się nie powinno.

In this third film in a series of works about memory, 

diaspora, and decolonisation, Sanzgiri attempts

to recreate the landscapes of his father’s birthplace

in Curchorem, Goa. He raises issues about colonialism 

and neo-colonialism through the lens of a local spirit 

known as Devchar and reconsiders ideas of freedom, 

loss, and recovery.

Oh, wait, are we here again? The history that likes 

to be repeated following us to the same routine that 

might be unbearably frustrating but may also soothe 

the pain of uncertainty. Looking back might become 

overly nostalgic but don’t worry – here comes the cin-

ema that gives you an incredible ability to actualize the 

past events and look where you’re not supposed to. 

United States / 2021 / Documentary, experimental / 

19’ / Director: Suneil Sanzgiri / Production: Suneil 

Sanzgiri

Contact: neil.sanzgiri@gmail.com 

Pętla czasu / Time Loop
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Pętla czasu / Time Loop

81 MetersUninhabited

Wiosna 2021. Kinoman zaprasza na kameralną wy-

cieczkę po ostatnich kinach studyjnych Łotwy, którym 

udało się przetrwać. Esej dokumentalny filmowany 

na taśmie 8mm otwiera drzwi do kin studyjnych w 

prawdopodobnie najtrudniejszym czasie w całej 

historii fizycznych sal kinowych. Są niedostępne dla 

publiczności, jednak zdają się żyć własnym życiem. 

Eksperymentalny film krótkometrażowy, który śledzi 

stany emocjonalne kobiety w ostatnich chwilach jej 

życia. 

Spring, 2021. A cinephile invites you on an intimate trip 

through  the last surviving cinema houses in Latvia. 

This documentary essay shot on super 8mm opens 

the locked doors to the cinema houses during per-

haps the most difficult time in the history of physical 

cinema space. They are closed for public, but some-

times we can feel they are alive.

An experimental short film that goes through emotion-

al scenarios of a woman in the last moments of her life.

Latvia / 2021 / Documentary / 14’ / Director: Jānis 
Abele / Production: Dita Birkensteina, Jānis Ābele

Contact: janis.abele@kinozeme.lv 

Chile / 2021 / Animation / 7’ / Director: Camila 
Donoso Astudillo / Production: Camila Donoso 

Astudillo, Amanda Puga

Contact: amanda@praxiaproducciones.com
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What Dying Feels LikeCurupira and the Machine
of the Destiny

Mysz recytuje wspomnienia z dzieciństwa w sterylnym 

salonie. Fragmenty alienującej przeszłości tworzą 

portret ludzkiego życia. Poczucie straty przenika 

atmosferę, a sama postać jest rozdarta między byciem 

człowiekiem a byciem myszą, pomiędzy byciem żywą 

a byciem w symulacji. 

Sfilmowany w 2021 roku na drogach autostrady BR-

319, Transamazoniki, oraz w miasteczku Realidade

na południu Amazonii „Curupira and the Machine 

of the Destiny” to spotkanie pomiędzy Curupirą, 

queerowym diabłem, który chroni lasy Brazylii,oraz 

wcieleniem ducha Iracemy, 14-letniej prostytutki. A mouse finds herself reciting childhood memories in 

a sterile living room. Shards of an alienating past paint 

the portrait of a human life. A sense of loss pervades 

the atmosphere as she’s torn between being human 

and being mouse, between being alive and being in a 

simulation.

Filmed in 2021 on the roads Transamazônica, BR-319 

and the real village of Realidade, in the south of Ama-

zonia, ‘Curupira and the Machine of the Destiny’ is the 

encounter between the entity Curupira, a queer devil 

who protects the forests of Brazil, and the incarnated 

ghost of Iracema, a 14-year-old prostitute.
The Netherlands / 2021 / Animation / 9’ / Director: 
Philip Ullman / Production: Daan Milius

Contact: daan@videopower.eu

France, Brazil / 2021 / Fiction / 25’ / Director: 
Janaina Wagner / Production: Luc-Jérôme Bailleul

Contact: info@squareeyesfilm.com

Pętla czasu / Time Loop
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Mulika

„Afronauta” wyłania się z wraku statku kosmicznego 

w kraterze wulkanicznym Mount Nyiragongo i schodzi 

do miasta poniżej. Spotykając ludzi współczesnej 

Gomy, zaczyna rozumieć, co musi zrobić, by zmienić 

przyszłość swoich ludzi. 

An ‘afronaut’ emerges from the wreckage of his 

spaceship in the volcanic crater of Mount Nyiragongo, 

and descends into the city below. Encountering the 

people of present-day Goma, he begins to understand 

what he must do to change the future for his people. 

The Democratic Republic of Congo / 2021 / Fiction / 

14’ / Director: Maisha Maene / Production: Leo Nelki

Contact: leogopfert@gmail.com
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Konkurs Polski to przede wszystkim przegląd

najciekawszych zjawisk, które w tym roku zdarzyły 

się w rodzimym krótkim metrażu. W dwóch 90-minu-

towych blokach zobaczymy 10 filmów stanowiących 

prawdziwą ucztę dla oka, ucha i umysłu. Znalazło 

się w nich miejsce dla zadziornych animacji („Sperm 

Obsession”, „Pięć minut starsza”) oraz połączenia jej 

z filmem aktorskim w „Turbo Love”. W pasjonujących 

formach fabularnych poznamy znikającego Mesjasza, 

dowiemy się, czym jest szereg syczący, ale też

dostaniemy gęsiej skórki, wpadniemy w dygot,

usłyszymy skowyt. Ważne miejsce w sekcji zajmują 

dokumenty: mierzące się z atmosferą wokół osób LG-

BTQ+w Polsce („Dzielenie się”) czy przemocą wobec 

kobiet („Joanna d’Arc”). Kobiety, co dla nas ważne, 

wyreżyserowały połowę prezentowanych w Konkursie 

Polskim filmów, a wołanie o równość, walka o lepszy 

kraj i świat wydaje się łączyć wszystkie prezentowane 

filmy. Podobnie jak świeżość spojrzenia, umiejętność 

angażowania widza oraz dbałość o formę zamkniętą

w krótkich falach mocnych emocji.

Polish Competition is all about showcasing the most 

interesting elements that have been introduced to our 

native short cinema this year. Two 90-minute sets are 

going to present 10 films that are a bona fide feast 

for the eyes, ears and mind. There are some bold 

animations (‘Sperm Obsession’, ‘Five Minutes Older’), 

as well as an animation fused with a live-action film 

in ‘Turbo Love’. In terms of gripping fiction forms, we 

are going to meet a disappearing Messiah, find out 

what the clench is, but also get goosebumps, quiver 

and hear howling. Documentaries are an important 

feature of the section: facing the attitudes toward the 

LGBTQ+ community in Poland (‘Sharing’) or violence 

against women (Joanna D’Arc). The fact that half of 

the films presented in the Polish Competition program 

have been directed by women is very important to us, 

while demands for equality, a better country and world 

seem to unite all the films. Just like a fresh perspective, 

ability to engage the audience, and attention to form 

encapsulated in short waves of strong emotions.

Konkurs Polski / Polish Competition

Konkurs Polski I / Polish Competition I:

Konkurs Polski II / Polish Competition II:

Kino Muza | Sala 1

16.06.2022 | 16:00 | 90’ + Q&A

Kino Muza | Sala 1

17.06.2022 | 17:00 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Kino Pałacowe

17.06.2022 | 20:00 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Kino Pałacowe

18.06.2022 | 13:30 | 90’ + Q&A

Pokazy / Screenings



Konkurs Polski I / Polish Competition I

Mów mi Mesjasz  
Call me Messiah

Szereg syczący 
The Clench

Alex jest prawiczkiem i początkującym raperem. Gdy 

na jednym ze swoich koncertów przedawkowuje 

alkohol z narkotykami, nie może zaakceptować swojej 

scenicznej kompromitacji. W poszukiwaniu kolejnej 

działki poznaje Vanessę, od której dostaje narkotyk 

dający niewidzialność.

Anna jest cenioną logopedką. Pewnego dnia w jej 

gabinecie pojawia się pacjentka, która narusza rutynę 

jej codzienności. 

Alex is a virgin and a young rapper. After ODing during 

one of his shows, he is unable to come to terms with 

onstage humiliation. During the search for another fix, 

he meets Vanessa who hooks him up with a drug that 

makes him invisible.

Anna is a respected speech therapist. She lives

a structured, quiet life with her husband. One day

a patient appears in her office who violates the routine 

of her everyday life.

Poland / 2021 / Fiction / 17’ / Director: Andrzej 
Brzózka / Production: Agata Golańska, Łódź Film 

School

Contact: andbrzozka@gmail.com

Poland / 2021 / Fiction / 25’ / Director: Marcin 
Kluczykowski / Production: Agata Golańska, Łódź 

Film School

Contact: marczykowski@gmail.com
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Sperm ObsessionDzielenie się 
Sharing

Film „Sperm Obsession” jest historią połączenia

obsesji zbierania spermy z niemożliwością zdecy-

dowania się na jej użycie. Bohaterka jest uwikłana

w jednorazowe historie miłosne, a jedyna stała relacja 

łączy ją z rybką. Co się stanie, jak akwarium rybki 

będzie jedynym wolnym miejscem na kolejną lodówkę 

do przechowywania spermy?

Dokument pokazujący zderzenie trzech pokoleń, 

kultury polskiej i Święta Bożego Narodzenia z coming 

outem homoseksualnej wnuczki/córki/siostry.

‘Sperm Obsession’ is a story of collecting sperm and 

the inability of deciding to use it. The main character 

is implicated in one night romances and the only true 

relationship she has is with her dearest fish. What will 

happen if the only place left where sperm can

be stored is the same place where the fish tank is?

Documentary showing a clash of three generations, 

Polish culture and Christmas with coming out

of a homosexual granddaughter/daughter/sister.

Poland / 2021 / Animation / 6’ / Director: Klaudia 
Prabucka, Piotr Michalski / Production: Academy 

of Art in Szczecin

Contact: dreamdelor@gmail.com

Poland / 2021 / Documentary / 13’ / Director: Natalia 
Sara Skorupa / Production: Natalia Sara Skorupa

Contact: natalia.skor1336@gmail.com

Konkurs Polski I / Polish Competition I

57PROGRAM KONKURSOWY / COMPETITION PROGRAM



Konkurs Polski I / Polish Competition I

Gęś 
Goose

Podczas przygotowań do świąt w rodzinnym domu 

Ewy mają miejsce niepokojące zdarzenia. Skłócone 

matka i córka z początku obwiniają się o nie nawzajem, 

ale wkrótce okazuje się, że autorem pojawiających się 

tu i ówdzie erotycznych napisów jest ktoś spoza grona 

domowników. Kiedy wypadki nabierają naprawdę 

dramatycznego obrotu, kobiety postanawiają wziąć 

sprawy w swoje ręce i dać intruzowi nauczkę.

As Ewa’s family is preparing for the Holidays, some 

truly outrageous things start happening. At first, the 

mother and the daughter fight and blame each other, 

but it turns out that the author of the erotic writings 

appearing here and there is not a member of the 

family. When the situation becomes truly dramatic, the 

women take matters into their own hands and decide 

to teach the intruder a lesson.

Poland / 2021 / Fiction / 30’ / Director: Maria Wider / 

Production: MUNK Studio

Contact: m.hudzikowski@sfp.org.pl
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Pięć minut starsza
Five Minutes Older

Skowyt
The Howling

Siostry bliźniaczki Mela i Zenia jadą nad jezioro 

spędzić razem leniwe letnie popołudnie. Ich więź jest 

tak bliska, że nie wiadomo, gdzie kończy się życie jed-

nej, a zaczyna drugiej… Każda z nich oscyluje między 

byciem dla drugiej największym błogosławieństwem

i najcięższym brzemieniem.

Kuba dorasta w małej wiosce, w której nic się nie dzie-

je. Wychowuje go ojciec alkoholik, zajmujący się

na co dzień hodowlą owiec. Pewnego dnia we wsi 

pojawia się stary znajomy z dużego miasta.  Główny 

bohater wchodzi w okres odkrywania swojej seksual-

ności i szybko staje przed trudnym wyborem.

A day in the life of two twin sisters, who take a trip

to spend a lazy summer evening together by the lake. 

Their bond is so close that there is no telling where 

one ends and the other begins… each verges on being 

both the greatest blessing and saddest burden for the 

other.

Kuba is growing up in a small village where nothing 

ever happens. He’s being raised by an alcoholic father, 

a sheep breeder. One day, an old friend from a big city 

appears in the village. The protagonist begins

discovering his sexuality and is soon faced

with a tough choice.

Poland / 2021 / Animation / 6’ / Director: Sara 
Szymańska / Production: Łódź Film School

Contact: sara.szymanska@yahoo.com

Poland / 2021 / Fiction / 30’ / Director: Bartosz 
Brzeziński / Production: Maciej Ślesicki, Warsaw Film 

School

Contact: veronicaandersson@szkolafilmowa.pl

Konkurs Polski II / Polish Competition II

59PROGRAM KONKURSOWY / COMPETITION PROGRAM



Konkurs Polski II / Polish Competition II

Joanna d’ArcDygot
Quiver

Aneta od kilku miesięcy zarządza salonem masażu 

erotycznego we Francji. Wyjechała z Polski, żeby 

odnaleźć swoją drogę, ale nic nie układa się tak, jakby 

sobie tego życzyła. Coraz większe problemy z mężem 

oraz dorastające dzieci pchną ją do decyzji, żeby 

wziąć sprawy w swoje ręce. 

Justyna jest młodą studentką tańca, a jej życie jest 

pełne miłości, ruchu i imprez. Pewnej spokojnej

jesiennej nocy dochodzi do brutalnego wydarzenia, 

które przerywa jej beztroskę.

Aneta is the manager of an erotic massage parlor 

in France. She left Poland to find her own path but 

nothing goes as she would like it to. Pressing problems 

with her partner and growing up children motivate her 

to take her life in her hands. 

Justyna is a young dance student who fills her days 

with love, movement, and parties. One quiet autumn 

night, a violent encounter disrupts her carefree life.

Poland / 2021 / Documentary / 30’ / Director: 

Ale ksander Szamałek / Production: Krystyna 

Dokto rowicz, Kieślowski Film School

Contact: slawomir.kruk@us.edu.pl

Poland / 2022 / Fiction / 14’ / Director: Joanna 
Różniak / Production: Krystyna Doktorowicz, 

Kieślowski Film School

Contact: slawomir.kruk@us.edu.pl
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Turbo Love

Aspirująca do bycia love guru Olivia robi tutorial

na Youtube’a, instruując o Turbo Love – programie 

komputerowym, który ma zapewniać pełną kontrolę 

nad życiem miłosnym.

Olivia, an aspiring love couch guru, makes a Youtube 

tutorial about Turbo Love which is a computer soft-

ware that is supposed to give one full control

of the love life.

Poland / 2021 / Animation, fiction / 7’ / Director: 
Alicja Jasina / Production: MUNK Studio

Contact: m.hudzikowski@sfp.org.pl

Konkurs Polski II / Polish Competition II
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KPFE to przestrzeń przesuwania granic, tego, czym 

polskie kino może być, zarazem pomost między sztuką 

współczesną a kinem. Twórcze napięcie powstaje 

właśnie na styku tych światów. KPFE to także ciągłe 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czym obecnie

w Polsce jest film eksperymentalny.

Historycznie dla awangardy filmowej często tematem 

było samo medium filmowe i materialność taśmy.

W dobie cyfrowej współczesne polskie twórczynie

i twórcy także zadają wprost pytania o tym, czym dziś 

jest film, rozmontowując kinowe technologie

– czasem dosłownie!

Czy „eksperymentalność” to pewien katalog konwencji 

estetycznych? Jeśli tak, to ten zbiór byłby niezwykle 

szeroki, bo w KPFE zobaczymy zarówno abstrakcyjną, 

analogową animację, niefabularne, niemal surrea -

listyczne filmy aktorskie, jak i spokojne dokumenty,

z których bohaterkami i bohaterami chcemy

się zaprzyjaźnić.

Obecność tej ostatniej formy świadczy o tym,

że polskie twórczynie i twórcy, podobnie jak artystki 

na świecie, eksplorują obszar pomiędzy fikcją

a rzeczywistością, niekiedy zacierając granice

między nimi, ale też często stając po stronie

wyzwań rzeczywistości.

Polish Experimental Film Competition is a space for 

the pushing of boundaries, something that the Polish 

cinema has the potential to be, but also a bridge 

between contemporary art and cinema. Creative ten-

sion arises precisely at the intersection of these two 

worlds. Polish Experimental Film Competition is also

a constant search for an answer to the question: what 

exactly is considered to be an experimental film today. 

Historically, for the cinematic avant-garde the theme 

has often been the medium of film itself and the 

materiality of the tape. In the digital age, contemporary 

Polish filmmakers also ask direct questions about what 

film is today, while dismantling cinematic technologies 

– sometimes in a literal way!

Is the idea of ‘experimental’ a certain catalog

of aesthetic conventions? If so, this collection would’ve 

been extremely wide because in PEFC, we are going 

to see all kinds of things: abstract, analog animation, 

non-fiction, almost surreal live-action films, as well

as calm documentaries, whose protagonists we’d like 

to befriend. 

The presence of the latter form proves that Polish 

creators, similarly to the artists around the world, ex-

plore the space between fiction and reality, sometimes 

blurring the boundaries between them, but also often 

facing the challenges of reality.

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych / PEFC

Pokazy / Screenings
KPFE I / PEFC I:

KPFE II / PEFC II:

KPFE III / PEFC III:

CK Zamek | Scena Nowa

14.06.2022 | 19:00 | 60’ + Q&A

17.06.2022 | 15:00 | 60’

CK Zamek | Scena Nowa

15.06.2022 | 19:00 | 60’ + Q&A

17.06.2022 | 16:30 | 60’

CK Zamek | Scena Nowa

16.06.2022 | 19:00 | 60’ + Q&A

17.06.2022 | 18:00 | 60’+ Q&A

Online

14-19.06.2022

Online

14-19.06.2022

Online

14-19.06.2022

The House that
shadows built

Zielony ekran prowadzi nas przez fikcyjne studio fil-

mowe. Jego główne atrakcje: kopalnie przekształcone 

w parki rozrywki, największy zielony ekran na Ziemi, 

przejażdżka kolejką górską przez drogi z westernów.

Film stanowi dokumentalny zapis wiercenia dziury w 

soczewce kamery. 

A green screen guides us through a fictional film 

studio. Its main attractions: mines transformed into 

theme parks, the biggest green screen on Earth, a 

rollercoaster ride through roads from Westerns.

The film is a documentary record of drilling a hole 

through a camera.

Poland / 2021 / Experimental / 19’ / Director: Zuza 
Banasińska

Contact: zuza.banasinska@gmail.com 

KPFE I / PEFC I
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relation

Poland / 2021 / Experimental / 5’ / Director: Daniel 
Dąbrowski

Contact: deldabrowski@gmail.com



KPFE I / PEFC I
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Meshes of affection

Sen stworzony przez letnią gorączkę. Izolacja, która 

powoduje tęsknotę za ciałem. Film inspirowany praca-

mi Mayi Deren. 

A dream caused by summer fever. Isolation that makes 

you miss the body. A film inspired by the works of 

Maya Deren.

Poland / 2022 / Experimental / 2’ / Director: 
Weronika Joanna Wiśniewska

Contact: wisniewska.wera@gmail.com

To my friends. Next room 
(Hotel Monterey)

W bezpośredni sposób opowiada historię stworze-

nia utopijnej wspólnoty. Jej losy ściśle splatają się z 

historią miejsca, które zajmuje, gospodarką oraz wizją 

reżysera. Typologia mieszkania zajmowanego przez 

bohaterów okazuje się trwalsza niż potrzeba zmiany 

funkcji tego miejsca i form jego zamieszkiwania.

In a direct fashion, it tells a story about the creation of 

a utopian commune. The fate of which is closely inter-

twined with the history of the place it occupies, the 

economy and the director’s vision. The typology of the 

apartment occupied by the protagonists turns out to 

be more durable than the need to change the function 

of this place and its forms of inhabitation.

Poland / 2021 / Experimental / 9’ /  Director: Jan 
Domicz

Contact: jandomicz@gmail.com

KPFE I / PEFC I

65PROGRAM KONKURSOWY / COMPETITION PROGRAM

Mon chéri Soviétique

Opowieść o ostatnich żołnierzach radzieckich 

opuszczających Polskę w latach 90. XX wieku, 

stworzona za pomocą setek zdjęć wykonanych przez 

anonimowego fotografa geja.

A story of the last Soviet soldiers leaving Poland in the 

1990s, created with hundreds of photos taken by an 

anonymous gay photographer.

Poland / 2021 / Documentary, experimental / 28’ / 

Director: Karol Radziszewski

Contact: info@karolradziszewski.com
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puddles

Poland, the Netherlands / 2021 / Experimental / 10’ / 

Director: Piotr Urbaniec

Contact: obiektofilia@gmail.com

Broadcaster

 Abstrakcyjny animowany teledysk do muzyki zespołu 

z Wielkiej Brytanii, Squid.

Abstract animated music video for the music of the UK 

based band, Squid.

Poland, United Kingdom / 2020 / Experimental, music 

video / 6’ / Director: Wiesława Ruta

Contact: wieslawa.ruta@gmail.com

W filmie bycie ochlapywanym wodą jest przedsta    -

 w ione jako nieprzyjemne, melancholijne doświa   -

dczenie. Po powrocie do Amsterdamu chciałem 

znowu zostać ochlapany kałużą, jednak z jakiegoś 

powodu w październiku nie padało tak dużo jak 

zwykle i nie było wystarczająco dużo kałuż. Jest

to film drogi, pogoń za największymi i najpiękniejszymi 

kałużami w mieście.

In the film being splashed is actually an abject,

melancholic experience. On my return to Amsterdam,

I wanted to get splashed again from a puddle, but 

somehow in October there was not as much rain

as usual, there were not enough puddles.

This is a road film, an expedition to seek for the

biggest and most beautiful puddles in a city.

Czy ludzki krzyk na pewno 
się rozpada? 
Does the human scream  
disappear?

Poland / 2022 / Animation, Experimental / 5’ / 

Director: Ewelina Figarska

Contact: ewelinaofigarska@gmail.com
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Atonan Dancing

Atonan to awatar człowieka zmagającego się z bez-

radnością i niekontrolowaną frustracją. Staje w obliczu 

strachu przed zniszczeniem i pragnieniem nadmiernej 

konsumpcji. By zbliżyć się do tej rzeczywistości, prak-

tykuje rytuał szamański. Atonan rejestruje ten proces 

w krajobrazie typu ziemia niczyja. Miejsce przed 

czasem lub po upadku świata, jaki znamy. 

Film łączący wiele prób przedstawienia krzyku

– w rysunkach olejnych, animacji i obiektach.

Zjawisko okazało się coraz bardziej przestrzenne

i ekspansywne, jakby nie tylko w dźwięku

rozchodziło się echem.
Atonan is an avatar of a human struggling with help-

lessness and uncontrollable frustration. He faces the 

fear of destruction and the desire for overconsump-

tion. In order to relate to such realities he practices a 

shamanistic ritual. Atonan records the process in a no 

man’s land kind of landscape. A place before time or 

after a collapse of the world as we know it.

Film that combines many attempts to present the 

scream in oil drawings, animations and objects.

The phenomenon turned out to be more and more 

spacious and expansive, as if it echoed not only

in the sound.

Poland / 2021 / Experimental / 7’ / Directors: Bartek 
Arobal Kociemba, Mads Hemmingsen, Barbara Kai 
Kaniewska

Contact: bartek.kociemba@gmail.com
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Grupa pięciu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. J. Korczaka w Szczecinie przez 

trzy tygodnie rejestruje swoją codzienność otrzyma- 

nymi w ramach warsztatów filmowych kompaktowymi 

aparatami. Nastoletnie żarty i marzenia przeplatają się 

z surowymi realiami życia w ośrodku.

A group of five pupils of J. Korczak Youth Reformatory 

in Szczecin captures their life with amateur cameras. 

The result of three weeks of film workshops

is a portrayal of teenage dreams and goofing

around interleaved with harsh reality of institution.

Poland / 2021 / Documentary, experimental / 30’ / 

Director: Krystyna Dobrzańska

Contact: krydobrzanska@gmail.com
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Mapa ciała 
Body Map

KPFE III / PEFC III
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SOLILOQUIUM

Wizualny portret mowy wewnętrznej człowieka, 

płynących niczym rzeka myśli z intencją poszukiwania 

prawdy. Alfabet odczuć, skojarzeń, lęków, wspomnień 

obezwładniających nasz umysł, od których nigdy nie 

uciekniemy. To od nas zależy, jaki nadamy im kierunek.

‘SOLILOQUIUM’ is a visual Portrait of one’s internal 

speech, flowing like a river of thoughts, with the 

intention of seeking truth. The alphabet of feelings, 

associations, fears, memories overwhelming our mind, 

impossible to escape from. It is up to us to give them 

direction.

Poland / 2022 / Experimental / 10’ / Director: 
Karolina Monwid-Olechnowicz

Contact: slawomir.kruk@us.edu.pl

Zmiana systemu politycznego, która miała miejsce 

w Polsce na początku lat 90., niosła ze sobą nie 

tylko nadzieje związane ze społeczną i gospodarczą 

transformacją, ale także niepokoje i lęki. Obawy tebyły 

wówczas traktowane jako świadectwo nieprzy- 

stawalności do nowego kapitalistycznego porządku 

i tym samym konsekwentnie spychane na margines 

debaty publicznej. Film stanowi próbę przywołania 

traumatycznych doświadczeń z tego okresu.

The change of the political system that occurred

in Poland in the early 1990s brought not only hopes 

related to the social and economic transformation,

but also anxieties and fears. At the time, such fears 

were treated as evidence of incompatibility with the 

new capitalist order and thus consistently relegated

to the margins of public debate. The film is an attempt 

to recall the traumatic experiences of this period.

Poland / 2022 / Animation, documentary, 

experimental / 9’ / Director: Dominik Ritszel

Contact: dominikritszel@gmail.com

Ziemia wchłonie to wszystko 
The Earth Will Swallow It All
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Merboys

Poland / 2021 / Experimental / 13’ / Director: Kuba 
Stępień

Contact: kubastep@icloud.com
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TANAKA’S DIARY

Historia japońskich turystów na wycieczce po Europie 

w 1970 roku, opowiedziana przy pomocy materiałów 

archiwalnych zachowanych na taśmie 8mm.

Film dokumentuje jednorazowy występ, odwrotną 

rekonstrukcję wydarzeń archiwalnych, dziwaczne 

odtworzenie procesu wchodzenia w relację z silnie 

systemową architekturą basenu.
A story about the Japanese tourists on a trip in Europe 

in 1970 told by 8mm footage. The work is a documentation of a one-off perfor-

mance, a reverse reenactment of archival events,

a queer reconstruction, entering into a relationship 

with the strongly systemic architecture of the pool. 
Poland, Germany / 2021 / Documentary, experimental 

/ 21’ / Director: Filip Jacobson

Contact: filipjacobson@wp.pl
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Z otchłani chaosu wyłania się istota. Jej ślepe ruchy, 

podyktowane instynktem, zaczynają tworzyć sieć 

uporządkowanych relacji ze światem. Czy ta więź 

wytrzyma brutalność rzeczywistości?

A being emerges from the chaos of the void. Its blind 

movements, dictated by instinct, begin to establish

a web of ordered relations with the world. Can this 

bond withstand the brutality of the real?

Spatial Exploration  
of Meaning

Poland / 2020 / Experimental / 10’ / Director: Marcel 
Gadalski

Contact: gadalmarcel@gmail.com
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Dances with Camera to międzynarodowy,

tematyczny konkurs poświęcony filmom, których 

wspólnym mianownikiem jest fizyczna ekspresja

i taniec – w najszerszym rozumieniu tego pojęcia! 

Ruch jest uniwersalnym językiem, którym nierzadko 

można wyrazić to, co wymyka się słowom.

Dlatego program Dances with Camera to znacznie 

więcej niż tylko estetyczna uczta. Poprowadzi nas 

przez szerokie spektrum nastrojów – od humoru

po nostalgię, od ironii po patos – prezentując obrazy

abstrakcyjne i surrealistyczne, jak również

głęboko refleksyjne i pełne emocji,

eksplorujące społeczne doświadczenia.

W tym roku wyselekcjonowaliśmy 16 filmów

z 10 krajów, które ubiegać się będą o nagrody Jury

i publiczności. Wśród nich znajdziecie zarówno formy 

fabularne, jak i eksperymentalne, przemawiające 

różnorodnymi środkami filmu i choreografii.

Konkurs Dances with Camera już od 9 lat jest 

częścią Short Waves Festival, niezmiennie ciesząc się 

zainteresowaniem publiczności. W tym roku, oprócz 

głównego programu konkursowego, zapraszamy 

również na dwa pozakonkursowe sety tematyczne: 

mAPs - migrating Artist Project oraz Mov(i)e Flow.

Dances with Camera is an international competition 

dedicated to films that are joined by the common 

denominator of physical expression and dance

– in the broadest sense of these terms! Movement 

is a universal language, which often is a much more 

powerful form of expression than words. Hence, the 

Dances with Camera program is much more than

a mere aesthetic feast. It’s going to lead us through

a broad spectrum of moods – from humor to nostalgia, 

from irony to pathos – presenting images that are ab-

stract and surrealistic, as well as deeply reflective and 

full of emotion, exploring social experiences. 

This year, we have selected 16 films from 10 countries 

that are going to compete for the Jury and audience 

awards. You’re going to find both fictional and expe- 

rimental forms employing a variety of cinematic and 

choreographic techniques. 

Dances with Camera competition has been a staple

of the Short Waves Festival program for the past 9 

years, winning the hearts of our audience each year. 

This year, aside from the main competition program, 

we would also like to invite you to two thematic sets: 

Focus: mAPs - migrating Artist Project and

Mov(i)e Flow.

Konkurs Dances with Camera / DWC Competition

Pokazy / Screenings
Konkurs Dances with Camera I / Dances with 
Camera Competition I:

Konkurs Dances with Camera II / Dances with 
Camera Competition II:

CK Zamek | Kino Pałacowe

15.06.2022 | 19:30 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Kino Pałacowe

16.06.2022 | 19:30 | 90’ + Q&A

Unspoken Ag:Au

Światowej klasy choreograf tańca współczesnego 

Paul Lightfoot (Dyrektor Artystyczny the Nether-

lands Dance Theatre) traci ojca podczas pandemii. 

Brak możliwości pożegnania się z ojcem sprawia, 

że postanawia rozpocząć zdalną pracę z duńskim 

tancerzem. Wspólnie tworzą spektakl, który pozwoli 

mu przetworzyć emocje, które dzielił z wieloma ludźmi 

na całym świecie.

Dwóch młodych bogów wyrusza w podróż,

by stworzyć nowy świat. 

A film centered around world-class contemporary 

choreographer Paul Lightfoot (Artistic Director of the 

Netherlands Dance Theatre) losing his father during 

the pandemic. Not permitted into the hospital to say 

goodbye, he began working with a Danish dancer 

remotely to create a performance that processes the 

emotions he and many have shared worldwide.

Two young gods embark on a journey to create a new 

world.

Botswana / 2021 / Documentary, dance film / 7’ / 

Director: William Armstrong / Production: Allan 

Stenild

Contact: william@williamarmstrong.tv

United Kingdom / 2021 / Experimental, dance film 

/ 3’ / Director: Alex Cantouris / Production: Alex 

Cantouris 

Contact: alex.cantouris@gmail.com

Konkurs Dances with Camera I / DWC Competition I
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Due North

Film o życiu i uosobieniu dzikiej przyrody. 

 A film about life and embodiment of the wild.  

Canada / 2021 / Fiction, dance film / 23’ / Director: 
Chantal Caron / Production: Chantal Caron

Contact: developpement@spira.quebec
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An Evening with Taglioni

Film oparty na prawdziwej historii legendarnej baleriny 

Marie Taglioni (pierwszej kobiety tańczącej techniką 

en pointe), która wydarzyła się po zakończeniu przez 

nią kariery. Jej baletki zostały kupione przez fana...

a potem przyrządzone jako posiłek na wystawne 

przyjęcie i podane 35 gościom.

Based on a true story from when legendary ballerina 

Marie Taglioni, the first woman to go ‘en pointe’, retired. 

Her pointe shoes were bought by a fan... Then cooked 

at a lavish dinner party and served to 35 guests.

United Kingdom / 2021 / Fiction / 14’ / Directors: 
Jessica Wright, Morgann Runacre-Temple / 

Production: Noni Couell, Gerry Maguire, Elettra Pizzi, 

Lise Smith

Contact: katie@festivalformula.com

Amani

W tej opowieści, zawieszonej pomiędzy rzeczy-

wistością a fikcją, tajemniczy narrator opowiada his-

torię Amaniego, młodego chłopca, którego pasją jest 

taniec. Jego niewinność i radość życia otwierają oczy 

narratora na ludzkość, która do tej pory nie była dla 

niego ważna. Jednak gdy pojawia się huk nocy, radość 

życia Amaniego znika, by ustąpić miejsca cierpieniu, 

które odbija się echem w ciszy równiny. 

In this tale, halfway between reality and fantasy,

a mysterious narrator tells us the story of Amani,

a young boy passionate about dance. Amani’s inno-

cence and joie de vivre open the narrator’s eyes

to the humanity he had never really cared about be-

fore. But as the night begins to rumble, Amani’s joie

de vivre disappears to give way to his pain, which 

echoes in the silence of the plain.

Canada / 2021 / Fiction, dance film / 17’ / Director: 
Alliah Fafin / Production: Alliah Fafin

Contact: cvatrinet@f3m.ca

Konkurs Dances with Camera I / DWC Competition I
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IO|OI

W „IO|OI”, za pomocą zabawy wymianą i tworzeniem, 

osoba i jej dzieło tańczą razem w postindustrialnej 

katedrze. Artysta i jego twórczość prowadzą siebie 

nawzajem krok po kroku, wymieniając się częściami

i pozostawiając po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. 

Jest jedno pytanie, które góruje nad wszystkimi innymi: 

czy jesteśmy dziełem, czy twórcą?

In ‘IO|OI’, with a play of exchanges and reflections,

a person and their creation dance together inside

a post-industrial cathedral. The work of art and its cre-

ator guide each other step by step, exchanging parts 

and leaving behind more questions than answers, one 

above all: are we the creation or the creator?

Italy / 2021 / Fiction, dance film / 9’ / Director: Fran- 
cesco Lorusso / Production: Riccardo Antonino

Contact: info@brogadoitefilm.com
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When the Night Falls

Film tańca „When the Night Falls” opowiada historię 

kobiety, która ucieka przed okropnościami rozpada-

jącego się społeczeństwa w niedalekiej przyszłości. 

Po drodze spotyka ludzi, od których zaufania zależy 

jej los.

The dance film ‘When the Night Falls’ tells the story

of a woman fleeing the horrors of a collapsing society 

in the near future. Along the way, she encounters

people on whose trust depends her entire future.

Finland / 2021 / Fiction, dance film / 10’ / Director: 
Kimmo Leed / Production: Pia Liski, Valtteri Munkki

Contact: valtteri@sidestories.fi
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Walls

Ojciec i syn. Dzielą ich nieujawnione tajemnice i urazy. 

Mur, który strzeże milczenia, wstrzymywanych łez, 

spojrzeń i nieśmiałego kontaktu. Brak komunikacji. 

Mimo to pojawia się pragnienie, by to wszystko zaak-

ceptować, ponieważ łączy ich wspólna historia.

Father and son. Secrets, unsaid and unembraced 

grudges separate them. A wall that guards silences, 

withheld tears, glances and shy contact. The lack

of communication. In spite of it, the desire to embrace 

everything because they are the same story.

Spain / 2022 / Fiction, dance film / 10’ / Directors: 
Carmen Porras, Dani Cobarrubias / Production: 

Nido Producciones

Contact: info.nidoproducciones@gmail.com

PASSAGEFirebird Reimagined

Artysta foley tworzy dźwięki do filmu z udziałem konia 

ujeżdżeniowego i rozpływa się we własnej imitacji. 

Kręcony na 16mm taśmie, „PASSAGE” puszcza oko 

do Eadwearda Muybridge’a i jego przedkinowych 

eksperymentów z końmi.

Człowiek, natura i technologia zderzają się w śmiałej, 

nowoczesnej interpretacji kultowego dzieła „Fire-

bird”. Stworzony, by upamiętnić 50. rocznicę śmierci 

Strawińskiego, oryginalny eksperymentalny film tańca 

autorstwa McNicol Ballet Collective opiera się na nar-

racji z poprzedniej epoki, jednak zawiera tematy, które 

znacznie lepiej odnoszą się do współczesnego świata. 
A foley artist creates sounds for a film starring

a dressage horse and dissolves into his own imitation. 

Shot on 16mm film, ‘PASSAGE’ winks at Eadweard 

Muybridge’s pre-cinematic experiments with horses.

Man, nature and technology collide in a bold, modern 

interpretation of the iconic work, ‘Firebird’. Created

to commemorate the 50th anniversary of Stravinsky’s 

death, this original new dance work by McNicol Ballet 

Collective is an experimental short based on the

narrative of a previous era, but with much more

relevant subjects to our current world. 

Germany / 2020 / Experimental / 13’ / Director: Ann 
Oren / Production: Ann Oren

Contact: annoren@gmail.com

United Kingdom / 2021 / Experimental, dance film / 

6’ / Director: Nauris Buksevics / Production: Andrew 

McNicol

Contact: poetryfilmproductions@gmail.com 

Konkurs Dances with Camera II / DWC Competition II
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La GalerieNeon Phantom

Podczas nocnej wizyty w muzeum niespodziewana 

więź pomiędzy kobietą a obrazem prowadzi

do nieoczekiwanej podróży pomiędzy

rzeczywistyma nierzeczywistym. 

João jest dostawcą, który marzy o motocyklu.

Powiedziano mu, że wszystko będzie jak w musicalu. 

During a nighttime visit to a museum, an unforeseen 

connection between a woman and a painting triggers 

an unexpected journey between the real

and the unreal.

João is a delivery man who dreams of having a mo-

torcycle. He was told that everything would be like a 

musical film.

Canada / 2021 / Fiction, dance film / 11’ / Director: 
Loup-William Théberge / Production: Sophie Dubé

Contact: developpement@spira.quebec

Brazil / 2021 / Fiction, musical / 20’ / Director: 
Leonardo Martinelli / Production: Leonardo 

Martinelli, Ayssa Yamaguti Norek, Rafael Teixeira

Contact: leonardomartinelli.nave@gmail.com
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Trzy przedstawione na ekranie etiudy korespondują

ze sobą, stanowiąc jednocześnie trzy niezależne

części. Jedne abstrakcyjne, wyjęte z rzeczywistości

i skupione wokół emocji czy traum zaczerpniętych

z tekstów poezji lub z historii, inne osadzone

w przestrzeni wydarzeń wojennych, skupione wokół 

relacji międzyludzkich, które w tym okresie

wystawiane były na próbę, a jeszcze inne

inspirowane warstwą wizualną, samym kształtem

i obrazem postaci uwiecznionych na zdjęciach.

The three separate cinematic etudes enter into rela-

tionships, while holding on to their distinctness. Some 

may be abstracted from reality and focused around 

emotions or traumas, or drawn from evocative quotes 

from poetry or the nation’s history preserved in the 

photos. Some may dip into the flow of events, then co-

alesce around human relationships being tested in the 

harsh reality of war, yet others being simply inspired

by the visual textures, silhouettes and images of hu-

man figures peering out from these candid shots.

Tryptyk Warszawski
Warsaw Triptych

High Winds & Slippery
Surfaces

W „High Winds & Slippery Surfaces” ulotne ciało 

walczy o utrzymanie kontroli nad ruchem, gdy znajduje 

się w niestabilnym i nieprzewidywalnym środowisku. 

Film eksperymentuje z dysonansem pomiędzy ruchem 

fizycznym, dźwiękiem i przestrzenią, by pobudzić 

zmysł kinestetyczny widza. 

In ‘High Winds & Slippery Surfaces’ a fleeting body 

fights to maintain control of their movement as they 

find themselves in an unstable and unpredictable 

environment. The film experiments with the friction 

between physical action, sound and space to awaken 

the kinaesthetic sense of the viewer. 

Poland / 2021 / Fiction, dance film / 15’ / Directors: 
Natalia Jóźwiak, Sebastian Piotrowicz / Production: 

Natalia Jóźwiak, Sebastian Piotrowicz

Contact: jozwiaknathalie@gmail.com

United Kingdom / 2021 / Experimental / 1’ / Directors: 
Corinne Jola, Pernille Spence, Zoë Irvine / 

Production: Corinne Jola, Pernille Spence, Zoë Irvine

Contact: nilla@pernille-spence.co.uk

Konkurs Dances with Camera II / DWC Competition II
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Walks with MeDancen

80-letnia Sanna mieszka sama ze swoimi wspomnie-

niami i roślinami doniczkowymi. Pewnego dnia Sanna 

widzi ze swojego okna zdarzenie, które sprawia,

że wspomina przyjaciół i dostrzega

własną samotność. 

„Dancen” jest wynikiem krótkich, intymnych spotkań 5 

tancerzy w Pina Bausch Centre przygotowujących się 

do występów ulicznych w Wuppertalu w Niemczech 

podczas września i października 2021. Film przygląda 

się ulotnym impulsom, które żyją pośród momentów 

dnia. Ich precyzyjna jakość mieści się pomiędzy cichy-

mi nawykami, czyli przestrzenią zamieszkiwaną przez 

tęsknotę, marzenia, surrealizm. 

80-year-old Sanna lives alone with her memories and 

houseplants. One day Sanna sees an event from her 

window that makes her reminisce about her friends 

and notice her own loneliness.‘Dancen’ is the result of brief, intimate encounters 

between 5 dancers in preparation at the future Pina 

Bausch Centre for a series of street performances

in Wuppertal, Germany in Sept–Oct 2021. The film 

looks at the fleeting impulses that live in between 

moments of the day. Their precise quality is being situ-

ated between quiet habits, that is the space inhabited 

by yearning, daydreams, surrealism.

Finland / 2021 / Fiction, dance film / 11’ / Director: Kati 
Kallio / Production: Elli Isokoski, Outi Rousu

Contact: andy@rainafilms.com

Romania / 2021 / Fiction, dance film / 16’ / Director: 
Corina Andrian / Production: Corina Andrian

Contact: corina.andrian@gmail.com  
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Konkurs Urban View / Urban View Competition
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Konkurs Urban View to tematyczna sekcja konkurso-

wa Short Waves Festival, która prezentuje wielowar- 

stwowość i różnorodność przestrzeni miejskiej,

w tym roku zawierając selekcję 13 filmów

krótkometrażowych. 

Niezależnie od tego, czy filmy starają się być 

zaangażowane politycznie, pochodzą z zaplecza 

akademickiego, przyjmują formę manifestu, czy 

są hołdem dla dziedzictwa architektonicznego – 

wszystkie łączy jeden element – niezwykła empatia 

w stosunku do miast i otaczających je przestrzeni 

urbanistycznych. 

Mapowanie, dotykanie, obserwowanie – inten- 

sywnie namacalne filmy, które wykraczają poza narząd 

wzroku. Indywidualne spotkania z przestrzeniami miast 

stają się filtrami, które pomagają widzom spojrzeć

na nie w nowy sposób. Podejście taktyczne Michela 

de Certeau jest bardzo mocno dostrzegalne w pra- 

ktyce twórców filmowych, demonstrując ich niezwykłą 

umiejętność, by znaleźć nowe sposoby dotarcia 

do tego, co niewidoczne, zmarginalizowane, po-

zbawione znaczenia i uniknąć konwencjonalnego 

podejścia do pejzażu miejskiego. Potrafią znaleźć 

w codziennych doświadczeniach historie, które mają 

znaczenie i krytykować tych, którzy nie chcą patrzeć.

Od osobistych do uniwersalnych. Od uniwersalnych 

do osobistych. Przespacerujmy się po przestrzeniach, 

które zachwycają, fascynują i stają się istnym świa-

dectwem widzialności.

  Urban View Competition is a very specific Short 

Waves Festival’s section that embraces the various 

layers that urban space can offer, this year featuring 13 

selected short films.

Whether the films try to be politically engaged, 

emerge from the academic background, are formed 

as a manifest, or honor the architectural heritage – 

they all have one in common – the unusual empathy 

towards cities and their urban spaces.

Mapping, touching, watching – intensely palpable 

films that go beyond the visual system. The individual 

encounters with their spaces become the filters that 

help the viewers see the cities differently. Michele 

de Certeau’s tactical approach is evident in the film-

makers’ practice showing their extraordinary ability 

to find their own ways to reach the unseen, margin-

alized, deprived from importance and slide through 

the orthodox understanding of cityscape. From the 

everyday experiences, they can bring out the stories 

that matter and criticize those who don’t want to look.

From personal to universal. From universal to personal. 

Let’s all take a walk through the spaces that astonish, 

fascinate and become the real testimony of visibility. 

Pokazy / Screenings
Konkurs Urban View I / Urban View Competition I:

Konkurs Urban View II / Urban View Competition II:

CK Zamek | Dziedziniec

14.06.2022 | 21:30 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Dziedziniec

15.06.2022 | 21:30 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Audiowizualna

17.06.2022 | 13:30 | 90’ + Q&A

CK Zamek | Sala Audiowizualna

18.06.2022 | 11:00 | 90’ + Q&A



Konkurs Urban View I / Urban View Competition I

Misty PictureMinimal Sway While Starting 
My Way Up

Obrazy zawalenia się bliźniaczych wież World Trade 

Center poprzedzone były wielokrotnymi insceniza- 

cjami budynków. W „Misty Picture” fikcyjne motywy 

łączą się ze sobą: symfonia miejska, film katastroficzny 

i terapia traumy medialnej stają się jednością.

Podczas gdy inteligentna winda odkrywa świat, 

poznajemy niewidoczne gołym okiem połączenia 

między ekstremalnymi wysokościami – megawysoką 

wieżą, obiektem spekulacyjnym i symbolem 

społecznej, kulturowej i ekonomicznej dominacji 

– oraz ekstremalnymi głębokościami – kopalnią 

głębinową, miejscem wydobywania bogactw 

naturalnych i kolonialnej eksploatacji. 

The images of the collapse of the Twin Towers were 

preceded by manyfold stagings of the buildings. 

In ‘Misty Picture’, such fictional motifs string together: 

city symphony, disaster movie and medial trauma 

therapy become one.
As an intelligent elevator discovers the world, we get 

to know the invisible links between extreme heights 

– the mega-tall tower, speculative object and symbol 

for social, cultural and economical domination – and 

extreme depths – the deep mine, place of natural 

wealth extraction and colonial exploitation.

Germany / 2021 / Fiction, experimental / 16’ / 

Directors: Christoph Girardet, Matthias Müller / 

Production: Christoph Girardet, Matthias Müller

Contact: mueller.film@t-online.de

The Netherlands / 2021 / Documentary, experimental 

/  15’ / Director: Stéphanie Lagarde / Production: 

Daan Millius

Contact: claudia@videopower.eu
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A Banana Tree 
is No Coincidence

2021-1985

Dokument na temat miejskich roślin bananowych, 

które rosną w San Sebastián, popularnym miejscu 

turystycznym w Hiszpanii.

Poufny raport o salonie projektanta Dino Gaviny 

stworzonym przez Carlo Scarpę pomiędzy 1961 

a 1963 rokiem. Szczegóły renowacji i zdjęcia 

z filmu Ellisa Dondy z 1985 roku.

A documentary about the urban banana plants that 

grow in San Sebastian, a historically famous tourist 

destination in Spain.

Confidential report on designer Dino Gavina’s show-

room created by Carlo Scarpa between 1961 and 

1963. Restoration details and stills from a 1985 film 

by Ellis Donda.

Spain / 2021 / Documentary / 10’ / Director: Luiza 
Gonçalves / Production: Luiza Gonçalves

Contact: goncalveslou2@gmail.com

France / 2021 / Documentary / 7’ / Director: Stefano 
Miraglia / Production: Stefano Miraglia

Contact: miraglia.stefano@gmail.com 

Konkurs Urban View I / Urban View Competition I
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Konkurs Urban View I / Urban View Competition I

Silence of the WorldAHORITA FRAMES

Operator „pogrążony w cieniu” z wyjątkowym punk-

tem widzenia i starą kamerą Beaulieu odkrywa świat 

na nowo, zdezorientowany i niepewny tajemniczej 

relacji między sobą a resztą świata. 

„Ahorita Frames” przenosi historie robotników zajmują-

cych się azbestem z Nowego Jorku w 2001 roku przez 

granicę do Tijuany w 2019 roku, rekonfigurując w ten 

sposób polityczną kartografię stosunków władzy. 

Film nie tylko opisuje dewaluację imigrantek, ale także 

system symboliki kulturowej i jego kolonialną narrację.
A ‘shadowy’ cinematographer, with a unique point of 

view and an old Beaulieu camera, discovers the World 

as if it were the first time, confused and uncertain 

about the mysterious relationship between himself and 

the rest of the world.

‘Ahorita Frames’ moves the stories of the asbestos 

workers from New York in 2001 across the border 

to Tijuana in 2019, thus reconfiguring the political 

cartography of power relations. The film not only 

describes the devaluation of migrant women, but 

also a system of cultural symbolism and its 

colonial narrative.

Italy / 2020 / Documentary, experimental / 8’ / 

Director: Riccardo Palladino / Production: Riccardo 

Palladino / Contact: riccardo.palladino@gmail.com

Contact: riccardo.palladino@gmail.com
Germany / 2021 / Documentary / 22’ / Director: 
Angelika Levi / Production: Kristina Konrad

Contact: angelika.levi@gmail.com
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Piazzale d’Italia Notes from the Periphery

Audiowizualny artefakt enigmatycznej architektury 

wznoszącej się u stóp placu. Świątynia? Muzeum? 

Centrum handlowe? Siedziba firmy? Nieustannie 

przemieszczając się między przeszłością a tera- 

źniejszością, film bada losy trudnego do zdefiniowania 

budynku, ikony niejednoznacznego miejsca zawieszo-

nego między Szwajcarią a Włochami. 

Głównie kręcony na obrzeżach stale rozwijającego się 

portu Laem Chabang w Chon Buri w Tajlandii, „Notes 

from the Periphery” bada pojęcie terytorialności, 

zglobalizowanych sieci oraz własności poprzez 

fragmentaryczne relacje dotkniętych miejsc i społec-

znościw pobliżu, kontenery wysyłkowe, które stają się 

narzędziem nadzoru, oraz cykl życia wąsonogów. 

The audio-visual artifact of an enigmatic architecture 

rising at the foot of a square. A temple? A museum? 

A shopping centre? The headquarters of a company? 

By constantly shifting between past and present, 

the film explores the fate of an indefinable building, 

the icon of an ambiguous place suspended between 

Switzerland and Italy. 

Mainly shot in the peripheral areas of the ever-ex-

panding Laem Chabang port in Chon Buri, Thailand, 

‘Notes from the Periphery’ interrogates the notion 

of territoriality, globalized networks, and ownership 

through fragmented relations of the affected sites and 

communities nearby, shipping containers that become 

a policing tool, and the life cycle of a barnacle.

Switzerland / 2021 / Documentary, experimental / 

14’ / Director: Enea Zucchetti / Production: Enea 

Zucchetti

Contact: eneazucchetti@gmail.com

United Kingdom / 2021 / Documentary / 14’ / 

Director: Tulapop Seanjaroen / Production: 

Supamart Boonnil

Contact: tulapop@gmail.com

Konkurs Urban View II / Urban View Competition II
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Konkurs Urban View II / Urban View Competition II

DaedalusSun Surface

Dedal to imię mitycznego architekta, któremu przy- 

pisywany jest Labirynt w Knossos na Krecie, który był 

tak skomplikowany, że potwór zwany Minotaurem nie 

mógł się z niego wydostać. „Daedalus” to symboliczna 

podróż wijąca się po drogach jako infrastrukturalnych 

nie-miejscach.

„Sun Surface” poetycko obraca się wokół zasad 

przepływu energii, kwestii nadmiaru, przyspieszenia 

gospodarki, wstrząsu klimatycznego, ale też kina 

jako urządzenia energetycznego, jego zdolności 

do przekładania zasad rzeczywistości czy 

uchwycenia tej części fikcji, która emanuje 

z rzeczywistości.
Daedalus is the name of the mythic architect of Laby-

rinth at Knossos in Crete, that was so complicated that 

the monstrous Minotaur could not get out. ‘Daedalus’ 

par excellence is a symbolic journey meandering 

roads as infrastructural non-places.

‘Sun Surface’ revolves poetically around the principles 

of energy flow, the question of excess, the accelera-

tion of the economy, climate upheaval, but also cinema 

as an energy device, its ability to translate principles 

of realities, or to capture the part of fiction that ema-

nates from this reality. Italy / 2021 / Documentary, experimental / 12’ / 

Director: Devis Venturelli / Production: Devis 

Venturelli

Contact: devisventurelli@hotmail.com

France, Germany / 2021 / Fiction / 20’ / Directors: 
Vincent Ceraudo, Benjamin Ramirez Perez / 

Production: Bertrand Scalabre

Contact: b.ramirez.perez@gmail.com
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Expo Film  
(this film is memory)

MIRAFLORES

Wykorzystując anonimowe domowe nagrania z Expo 

‘67 w Montrealu, artystka postanawia odtworzyć 

pamięć, która być może nigdy nie istniała. Techniki 

manipulacji celuloidami i zaniku dźwięku łączą się, 

by przekształcić mityczny krajobraz w wysublimowaną 

przestrzeń zdezintegrowanej pamięci. 

Trójka dzieciaków szukających historii. Grupa impre-

zujących przyjaciół. Nietypowy kościół, opuszczony 

basen i powalone drzewo na rondzie. To, co jest 

najbardziej niewzruszone w miejscu: otaczająca nas 

sceneria i wspomnienia wyryte w jej zakątkach.

Using anonymous home movie footage of Expo ’67 

in Montreal, the artist sets out to recreate a memory 

that perhaps never existed. Celluloid manipulation and 

sound decay techniques coalesce to transform the 

mythic landscape into a sublime expanse of disinte-

grated memory.

Three kids searching for a story. A group of friends 

partying. An unusual church, an abandoned pool and 

a fallen tree in a roundabout. What is more unwaver-

ing about a place: the scenery surrounding us or the 

memories carved on its corners.

Canada / 2020 / Experimental / 10’ / Director: Penny 
McCann / Production: Penny McCann

Contact: pennymccann@rogers.com

Portugal / 2021 / Fiction / 18’ / Director: Rodrigo 
Braz Teixeira / Production: André Vieira

Contact: emanuel@curtas.pt

Konkurs Urban View II / Urban View Competition II
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Fokus na Rumunię

Focus on Romania

Trzy programy prezentowane w sekcji fokusowej mają 

na celu przedstawienie różnorodności tematów, stylów 

i formatów istniejących w praktyce krótkometrażowej 

współczesnych rumuńskich filmowców, a także 

podjęcie szeregu zagadnień, które mogą dać widzom 

lepsze zrozumienie społecznego i kulturowego 

kontekstu obecnej Rumunii. Złożona z realistycznych 

filmów fabularnych, które pod względem formalnym 

przypominają uznaną Rumuńską Nową Falę, misternie 

wykonanych animacji, zaskakujących obrazów ek-

sperymentalnych i prowokacyjnych filmów dokumen-

talnych found footage, selekcja przedstawia tętniący 

życiem kinowy krajobraz, który czeka na odkrycie. 

Kuratorka: Oana Ghera

Oana jest kuratorką filmową z Rumunii. Jej działalność 

obejmuje także edukację oraz zarządzanie kulturą, od 

ponad pięciu lat jest zaangażowana w koordynację 

serii krajowych programów edukacji filmowej. Od 

2020 roku jest Dyrektorką Artystyczną Bucharest 

International Experimental Film Festival. Wcześniej 

współtworzyła program NexT International Film Festi-

val (2015–2018).

Program przygotowany dzięki wsparciu Instytutu 

Kultury Rumuńskiej. Tłumaczenia filmów na język 

polski oraz tłumaczenia Q&A na Polski Język Migowy 

powstały we współpracy z Fundacją Deaf Respect.

The three programs included in this focus section aim 

to present the diversity of themes, styles and formats 

existent in the short film practice of contemporary 

Romanian filmmakers, as well as to address a series of 

topics that might give the viewers a better understand-

ing of the social and cultural context of present day 

Romania.

Composed of realist fiction films that bear a formal 

resemblance to the acclaimed New Romanian Wave, 

as well as delicately crafted animations, surprising 

experimental pieces and provocative found footage 

documentaries, this selection of shorts portrays a 

vibrant cinematic landscape that awaits discovery.

Curator: Oana Ghera

Oana is a Romanian film curator. Her professional 

activities also include film education and cultural 

management, having been involved for more than five 

years in the coordination of a series of nationwide film 

literacy programs. Starting 2020, she is the Artistic 

Director of the Bucharest International Experimental 

Film Festival. Previously, she was a co-programmer for 

the NexT International Film Festival (2015–2018).   

The program was prepared thanks to the support 

of the Romanian Cultural Institute. The featured film 

translation into Polish and accompanying translation 

of the Q&As into Polish Sign Language was created in 

collaboration with Deaf Respect Foundation.

Program Fokusowy / Focus Program
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Dobre intencje

Good Intentions

Program
Filmy zawarte w tym programie, stylistycznie na- 

wiązujące do ugruntowanej już neorealistycznej tra- 

dycji współczesnego kina rumuńskiego, przedstawiają 

społeczeństwo nacechowane indywidualizmem 

i podziałami. Tutaj relacje rodzinne i tradycyjne warto- 

ści zaczęły określać większość interakcji społecznych, 

podczas gdy osoby z zewnątrz są często przed- 

stawiane jako potencjalni wrogowie. Bohaterowie tych 

filmów jeden po drugim perorują o wartości wspólnoty, 

o hojności i wierze, o grzechu hipokryzji czy poczuciu 

obowiązku. Twierdzą, że wznoszą się ponad uprzedze-

niami, jednak ich działania są nimi kierowane pomimo 

dobrych intencji. A kto ma prawo decydować, co jest 

dobre, a co złe w miejscu, w którym każdy musi sobie 

radzić sam?

1. The Last Trip to the Seaside / Romania / 2019 

/ Fiction / 12’ / Director: Adrian Voicu / Contact: 

contadi@gmail.com

2. Black Clothes / Romania / 2017 / Fiction / 20’ /

Director: Octav Chelaru / Contact: office@defilm.ro

3. Candy Can / Romania / 2021 / Animation / 9’ / 

Director: Anton Octavian / Contact: candycanmovie@

gmail.com

4. Contraindications / Romania / 2020 / Fiction / 18’ 

/ Director: Lucía Chicos / Contact: lucia.th.chicos@

gmail.com

5. Interfon 15 / Romania / 2021 / Fiction / 21’ / 

Director: Andrei Epure / Contact: elise@shortcuts.pro

Stylistically indebted to the already well established 

neorealist tradition of contemporary Romanian 

filmmaking, the films included in this program portray 

a society defined by individualism and divisiveness. 

Here, family relations and traditional values have come 

to define the majority of social interactions, while the 

outsiders are often framed as potential enemies. 

The characters in these films preach one after the 

other about the value of community, about generosity 

and faith, about the sin of hypocrisy or the sense 

of duty. They claim to raise above common prejudice, 

but their actions are nonetheless governed by it, re-

gardless of their good intentions. And who is to decide 

what is right or wrong in a place where everyone is left 

to fend for himself?

Fokus na Rumunię / Focus on Romania

Pokazy / Screenings
Kino Muza | Sala 2

14.06.2022 | 16:30 | 90’

Black Clothes Cradle
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W poszukiwaniu więzi Program
Otulone atmosferą podobną do snu (choć czasami 

bardziej przypominającą koszmar), filmy w tym 

programie poruszają tematykę potrzeby kontaktu 

z drugą osobą. Fragmentaryczny montaż, płynna 

praca kamery, zmysłowe oświetlenie i żywy pejzaż 

dźwiękowy tworzą niemal surrealistyczną per- 

spektywę, która zrywa z konwencjonalnym obrazem 

tradycyjnego rumuńskiego krajobrazu filmowego. 

Bez swojego miejsca, zamknięci w swoich klaustrofo-

bicznych realiach i/lub relacjach bohaterowie uciekają,  

zatapiając się w marzeniach, narkotykach i bujnych 

naturalnych krajobrazach, zawsze w poszukiwaniu 

odzwierciedlenia samych siebie w czyichś uczuciach 

i potrzebach. Wspólny papieros, piosenka, dotyk jak 

z bajki czy nienasycony pocałunek to jedne z wielu 

sposobów na wyrażenie uczuć, gdy słowa przestają 

już mieć znaczenie.

1. When Night Meets Dawn / Romania 2021 / 

Fiction / 20’ / Director: Andreea Bortun / Contact: 

andreea@ideoideis.ro

2. The Bed of Procrustes / Romania 2018 / 

Fiction / 18’ / Director: Andrian Împărățel / Contact: 

imparatelandrian@yahoo.com

3. Two Nights in April / Romania 2017 / Fiction / 19’ 

/ Director: Andrei Inizian / Contact: andrei.inizian@

gmail.com

4. Fairy Fever / Romania 2020 / Fiction / 21’ / 

Director: Tudor Jurgiu / Contact: tudorjurgiu@yahoo.

com

5. Cradle / Romania / 2021 / Animation / 4’ / Director: 

Paul Mureşan / Contact: candice.costa@miyu.fr

Enveloped in a dreamlike atmosphere (though at times 

a rather nightmarish one), the films in this program 

deal with their characters’ need to connect to another. 

Fragmentary editing, fluid camerawork, sensual 

lightning and a vivid soundscape make for an almost 

surreal approach that breaks with the conventional 

image one might have about the Romanian filmmaking 

landscape. Out of place, confined in their claustro-

phobic realities and/or relationships, the characters 

escape by immersing themselves in dreams, in drugs 

or in luxurious natural landscapes, always in a search 

to find themselves reflected in somebody else’s affec-

tions and needs. A shared cigarette, a song, 

a fable touch or a hungry kiss are as many ways 

to communicate feelings when words fail to utter 

meaning anymore. 

Fokus na Rumunię / Focus on Romania

Searching for Connection
Pokazy / Screenings

Kino Muza | Sala 2

15.06.2022 | 18:15 | 90’ + Q&A
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Pragnienie przynależności Program
Nie uczestniczę w tej rzeczywistości, mówi podmiot, 

który ucieleśnia narratora pierwszego filmu krótkome-

trażowego zawartego w tym programie. Zdanie, które 

zdaje się dotyczyć wszystkich bohaterów w tych 

filmach, zarówno ludzkich, jak i nie. Zgromadzone 

tu filmy, zróżnicowane pod względem formalnym, 

łączy pewna skłonność do zatrzymywania się 

w pustych przestrzeniach, wywołując wszechogarnia-

jące poczucie straty i wyobcowania. Utrata pierwotnej 

więzi z matką czy całkowita utrata matki, tęsknota 

za utraconym dzieciństwem czy niezdolność do bycia 

sobą pośród własnej rodziny lub nawet szerzej – 

na świecie – to tematy, których fundamentalną cechą 

jest nieopisana tęsknota za przynależnością.

1. I am here / Romania / 2020 / Documentary / 15’ / 

Director: Alina Manolache / Contact: 

alina@microdox.ro

2. I Had Been Sleepwalking When I Saw All These 
Colors / Romania / 2021 / Experimental / 11’ / 

Director: Bogdan Balla / Contact: bogdanballa1998@

yahoo.com

3. My Mother Is Just One / Romania / 2018 / 

Experimental / 6’ / Director: Teona Galgotiu / Contact: 

teonagal@gmail.com

4. Kaimos / Romania / 2021 / Fiction / 28’ / Director: 

Sarra Tsorakidis / Contact: s.tsorakidis@gmail.com

5. Invisibles / Romania / 2020 / Animation / 10’ / 

Director: 4inaroom / Contact: office@defilm.ro

6. The Trophy of Youth / Romania / 2019 / 

Documentary / 16’ / Director: Răzvan Oprescu / 

Contact: razvan_oprescu@ymail.com

I don’t participate in this reality, says the entity that 

embodies the narrator of the first short included 

in this program. A line that seems to apply to all the 

characters in these films, human or otherwise. Quite 

different in their formal approaches, the films gathered 

here have in common a certain tendency to linger 

around empty spaces, giving out an overwhelming 

feeling of loss and alienation. The loss of the primal 

connection with one’s mother or the loss of a mother 

altogether, the yearning for the lost age of childhood 

or the incapacity to exist as oneself inside of your 

own family or in the world itself, these are all themes 

that encompass at their core an utterly indescribable 

longing for belonging. 

Fokus na Rumunię / Focus on Romania

Longing for Belonging

Pokazy / Screenings
Kino Muza | Sala 2

16.06.2022 | 20:30 | 90 + Q&A

The Trophy of Youth
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Fokus na Anouk De Clercq

Program

Focus on Anouk De Clercq

Anouk De Clercq jest jedną z czołowych artystek, 

która hipnotyzuje konsekwencją i mocą języka 

filmowego. Fenomen ciemnego ekranu, który wnosi 

bogactwo i fascynację nieobecnością, zaskakuje 

delikatnymi iluminacjami. Napięte przeciwstawie-

nia kolorystyczne w minimalistycznym kontekście 

tworzą wyszukane wszechświaty, które prowadzą 

do zanegowania pewności. W jej sześciu wybranych 

pracach widownia Short Waves Festival będzie miała 

możliwość doświadczyć elektryzującej poezji kina 

wzmocnionej skomplikowaną grą pomiędzy pozytyw-

nym a negatywnym.

Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat praktyki 

artystycznej Anouk De Clercq.

Anouk De Clercq bada potencjał języka audiowizu-

alnego w tworzeniu możliwych światów. Jej ostatnia 

praca opiera się na utopijnej idei „radykalnej empatii”. 

Jej prace były pokazywane m.in. w Tate Modern, Cen-

tre Pompidou, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofia, MAXXI, Centre d’Art Contemporain Genève, BO-

ZAR, na International Film Festival Rotterdam, Berlinale 

czy Ars Electronica. Jest członkinią i założycielką 

Auguste Orts, On & For Production and Distribution 

i inicjatorką Monokino. Jest związana ze School of Arts 

University College Ghent jako profesor wizytujący. 

Anouk De Clercq jest autorką książki „Where is Cine-

ma”, wydanej przez Archive Books.

1. Thing / Belgium / 2013 / Experimental / 17’ / 

Director: Anouk De Clercq

2. Conductor / Belgium / 2004 / Experimental / 2’ / 

Director: Anouk De Clercq

3. Swan Song / Belgium / 2013 / Experimental / 3’ / 

Directors: Anouk De Clercq, Jerry Galle, Anton Aeki

4. Whoosh / Belgium / 2001 / Experimental / 13’ / 

Director: Anouk De Clercq

5. One / Belgium / 2020 / Experimental / 6’ / Director: 

Anouk De Clercq

6. Oops Wrong Planet / Belgium / 2009 / 

Experimental / 8’ / Director: Anouk De Clercq

Contact: distribution@augusteorts.be

enhanced by the complex game between the positive 

and the negative.

The screening will be followed by the discussion about 

Anouk De Clercq’s artistic practice. 

Anouk De Clercq explores the potential of audiovisual 

language to create possible worlds. Her recent work 

is based on the utopian idea of ‘radical empathy’. Her 

work has been shown in Tate Modern, Centre Pom-

pidou, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 

MAXXI, Centre d’Art Contemporain Genève, BOZAR, 

at International Film Festival Rotterdam, Berlinale, Ars 

Electronica, among others. She is a founding member 

of Auguste Orts, On & For Production and Distribution 

and initiator of Monokino. She is affiliated to the School 

of Arts University College Ghent as a visiting profes-

sor. Anouk De Clercq is the author of ‘Where 

is Cinema’, published by Archive Books.

Anouk De Clercq is one of the leading artists that 

mesmerize with the consistency and the power 

of the cinematic language. The phenomenon of a dark 

screen that brings richness and fascination of the 

absence is surprised by the soft illuminations. 

The tense color oppositions within minimalistic 

context create sophisticated universes leading 

to the denial of certainty. In her six selected works 

Short Waves Festival’s viewers will have a chance 

to experience the electrifying poetry of cinema

Fokus na Talent / Focus on Talent

Pokazy / Screenings
Kino Muza | Sala 2

15.06.2022 | 16:30 | 60’ + Q&A
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Fokus na Królewską 
Akademię Sztuk Pięknych 
KASK

Program

Focus on KASK School & 
Conservatorium

Program czterech filmów krótkometrażowych nakreśla 

obraz podróży z ciepła jaskrawego sztucznego 

światła słonecznego do monochromatycznej mgły 

zagubienia oraz ze zmętniałego odcienia świata w 

zawieszeniu do aż nazbyt realistycznych warunków 

życia w odizolowanej społeczności. 

Stworzony przez czterech młodych twórców 

filmowych, którzy ukończyli belgijską szkołę filmową 

KASK w czerwcu 2021, świadczy o różnorodności 

podejść filmowych, artystycznych wszechświatów 

i osobistych narracji, które wywodzą się z edukacji 

filmowej zakorzenionej w akademii sztuki, opartej na 

praktycznych badaniach audiowizualnych ze szczegól-

ną dbałością o dźwięk. 

Kuratorka: Hilde D’haeyere

1. Carnations / Belgium / 2021 / Documentary / 15’ / 

Director: Martijn Van de Wiele

2. The Day That Was White / Belgium / 2021 / 

Fiction / 15’ / Director: Wannes Vanspauwen

3. Come, Sweet Death / Belgium / 2021 / Fiction / 

26’ / Director: Jolke van Aerde

4. Z Bratem (With My Brother) / Belgium / 2021 / 

Documentary / 21’ / Director: Mattias Bavré

Contact: Hilde.DHaeyere@hogent.be

The program of four short films describes a journey 

from the vibrant warmth of artificial sunlight to the 

monochrome mist of feeling lost, and from the clouded 

tints of a world in limbo to the all too real conditions of 

life in an isolated community.

Made by four young filmmakers who graduated from 

the Belgian film school KASK in June 2021, these films 

testify to the wide variety in filmic approaches, artistic 

universes and personal narratives that spring from 

a film education rooted in an art academy, based on 

hands-on audiovisual research with a specific care for 

sound.

Curator: Hilde D’haeyere

Fokus na Talent / Focus on Talent

Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 2

18.06.2022 | 17:00 | 60’ + Q&A

Program Pozakonkursowy 
Non-Competition Program 
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1. FOSSIL / Belgium / 2021 / Animation /  10’ / 

Director: Anton Cla / Contact: claeysanton@gmail.com

2. Det Er i Jorden (In the Soil) / Denmark / 2021 / 

Fiction / 14’ / Director: Casper Kjeldsen / Contact: 

lightsonteam@gmail.com

3. The Parents’ Room / Italy, United Kingdom / 2021 

/ Musical / 10’ / Director: Diego Marcon / Contact: die.

marcon@gmail.com

4. Amygdala / Greece / 2021 / Fiction / 22’ / Director: 

Maria Hatzakou / Contact: mhatzakou@gmail.com

5. The Thing that Ate the Bird / United Kingdom 

/ 2021 / Fiction / 12’ / Director: Sophie Mair, Dan 

Gitsham / Contact: sketchbookpictures@gmail.com

Horror Shorts Program
Gdy robi się ciemno i cicho, możesz zacząć odczu-

wać niepokój, a Twój strach tylko się zwiększy, kiedy 

zasiądziesz, by obejrzeć program Horror Shorts. A w 

nim pięć filmów, złożonych tak, by czuć dreszcz na 

plecach podczas oglądania, ale też po wyjściu z se-

ansu. Wejdź w ciemne zakamarki niejasnych obrazów, 

jednocześnie fascynujących i przerażających. Szukaj 

intrygujących detali w skomplikowanych rodzinnych 

relacjach i zastanów się nad tym, dlaczego największe 

demony siedzą właśnie w nas…

When it gets dark and quiet, you may start feeling 

slightly uneasy. Your fear is about to grow after you sit 

down to watch the Horror Shorts program. It contains 

five films designed to not only give you the shivers 

during the screening, but also after you’re done watch-

ing. Enter the dark corners of mystifying images, both 

fascinating and chilling. Look for intricate details in 

family relationships and wonder why the most ghastly 

demons are within us...

Wieczorne Pasmo Rozrywkowe / Late Night Fun

Pokazy / Screenings
Kino Rialto

15.06.2022 | 22:00 | 90’

Online

15.06.2022, 00:00 – 16.06.2022, 23:59 

Amygdala
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Pokazy / Screenings
Tama

17.06.2022 | 22:00 | 90’

Online

18.06.2022, 00:00 – 19.06.2022, 23:59  

Party Shorts Program
Podobno mała impreza jeszcze nikogo nie zabiła! 

Wczuj się w rytm muzyki i daj się wciągnąć w pory-

wające jak wir parkietu historie o tym, co może się 

zdarzyć podczas wspólnych wypadów na miasto. 

Przygotowanie do wyjścia, droga do klubu i wreszcie 

– taniec, w którym można się zatracić i zapomnieć o 

problemach dnia codziennego… gorzej, jeśli kłopoty 

czekają na imprezie. Ale nawet wtedy tylko dens ma 

sens, więc zaczynajmy zabawę!

1. Keep that dream burning / Austria / 2020 / 

Animation, experimental / 8’ / Director: Rainer 

Kohlberger / Contact: gerald@sixpackfilm.com

2. Girls & The Party / United States / 2021 / Fiction 

/ 6’ / Director: Paloma Lopez / Contact: anais@

manifest.pictures

3. Dustin / France / 2021 / Fiction / 20’ / Director: 

Naila Guiguet / Contact: info@squareeyesfilm.com

4. Four Pills at Night / Kosovo, Switzerland / 2021 / 

Fiction / 25’ / Director: Leart Rama / Contact: ben@

radiatorsales.eu 

5. Congregation / Australia / 2021 / Animation / 3’ 

/ Director: Nick Simpson / Contact: nwsimpson88@

gmail.com

6. King Max / France / 2021 / Fiction / 21’ / Director: 

Adèle Vincenti-Crasson / Contact: j.robinson@femis.fr

Apparently a little party hasn’t killed anyone yet! Get 

into the groove and lose yourself in the stories as cap-

tivating as the heat of the dancefloor, showing what 

may happen during those big nights out. Getting ready 

to go out, the journey to the club and then – a dance 

that can make you forget about everyday problems… 

unless the party comes with unexpected misadven-

tures. But even in that case, we’re doing it for the thrill 

so let’s get this party started!

Wieczorne Pasmo Rozrywkowe / Late Night Fun

Girls & The Party
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Hot Shorts Program
Różne formy napięcia seksualnego eskalują w nas 

każdego dnia. Zobacz każdy detal, każdy ruch, każdy 

dźwięk, który spowoduje, że zmysły jeszcze bardziej 

się wyostrzą, a ekscytacja wzrośnie. Niech nie zrażą 

was żadne przeszkody, ale też nie zapomnijcie zapy-

tać o zgodę, zanim do czegokolwiek dojdzie. Czasem 

wszystko dookoła jest tak naprawdę bardziej skom-

plikowane niż sam seks. 

1. Next Picture / The Philippines / 2020 / Fiction / 6’ 

/ Director: Cris A. Bringas / Contact: bringas.cris@

gmail.com

2. Eating in the Dark / United Kingdom / 2021 / 

Animation / 10’ / Director: Inari Sirola / Contact: laure.

goasguen@miyu.fr

3. Are you ok / Norway / 2021 / Fiction / 5’ / Director: 

Mattis Adar Ohana Goksøyr / Contact: info@bam-b.

com

4. after a room / United Kingdom, Switzerland, 

Netherlands / 2021 / Fiction / 22’ / Director: Naomi 

Pacifique / Contact: naomipacifique@gmail.com

5. Consent Agreement / Canada / 2020 / Fiction 

/ 10’ / Director: Ravi Steve Khajuria / Contact: 

ravisteve@gmail.com 

6. Pracka (Washing Machine) / Czech Republic / 

2020 / Animation / 5’ / Director: Alexandra Májová / 

Contact: alexandra.majova@email.cz

7. All These Men that I’ve Done / United Kingdom / 

2021 / Fiction / 10’ / Directors: Lorraine Nolan, Mark 

Daly / Contact: hello@sceallondon.com

Various forms of sexual tension escalate within us 

each day. Follow every detail, every move and every 

sound that is going to sharpen your senses and excite 

you even more. Don’t be put off by any obstacles, and 

don’t forget about consent before anything happens. 

Sometimes everything around us turns out to be more 

complicated than the sex itself. 

Pokazy / Screenings
Kino Rialto

18.06.2022 | 22:00 | 90’

Online

19.06.2022, 00:00 – 20.06.2022, 23:59

Consent Agreement
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Pokazy / Screenings
Kino Rialto

16.06.2022 | 22:00 | 90’

Online

17.06.2022, 00:00 – 18.06.2022, 23:59 

Musical Shorts Program
Daj poprowadzić się muzyce i zobacz, jak pomaga 

wyrażać uczucia filmowym bohaterom! Wejdź rytmicz-

nym krokiem w świat baletowych rozgrywek, by zaraz 

zmienić brzmienie na rapowe wyzwania dnia codzien-

nego. Niech opera w wykonaniu gdaczących zwierząt 

oderwie od rzeczywistości, by następnie przenieść 

w fascynujące uniwersum śpiewających czarownic 

i inkwizycji. A wszystko zamkniemy w jednocześnie 

bliskiej, ale abstrakcyjnej rzeczywistości, bo tam 

właśnie może przenosić nas muzyka – kawałek dalej 

od ziemi, ale nadal blisko ludzkich przeżyć.

1. Cinderella Games / United Kingdom / 2019 / 

Fiction / 7’ / Directors: Jessica Wright, Morgann 

Runacre-Temple / Contact: daniel.alicandro@ballet.

org.uk

2. Rap Night / France / 2019 / Fiction / 20’ / Director: 

Salvatore Lista / Contact: manifest@manifest.pictures

3. Cockpera / Croatia / 2020 / Animation / 6’ / 

Director: Kata Gugić / Contact: info@bonobostudio.hr

4. Fascinatrix / Poland / 2018 / Fiction / 19’ / Director: 

Justyna Mytnik / Contact: office@studioindeks.pl 

5. Neon Phantom / Brazil / 2021 / Fiction / 

20’ / Director: Leonardo Martinelli / Contact: 

leonardomartinelli.nave@gmail.com

6. BBQ / France / 2019 / Fiction / 19’ / Director: 

Jeanne Mayer / Contact: manifest@manifest.pictures

Let the music guide you and see how it helps the film 

characters to express their emotions! Enter it during 

ballet games, and we’ll quickly change it up with rap 

confessions and everyday challenges. Let the opera 

performed by cackling animals distract you from reali-

ty, and then introduce you to the fascinating world 

of singing witches and inquisition. Everything cul-

minates in a simultaneously proximate, yet abstract 

reality, because that’s where the music may take us – 

a little bit further from the earth, yet still close 

to human experiences.

Wieczorne Pasmo Rozrywkowe / Late Night Fun

BBQ
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Queer Shorts Program
Każdy inny, wszyscy równi, wszyscy reprezentowani 

w krótkim metrażu! Nieważne, skąd jesteś i kogo 

kochasz, możesz odnaleźć siebie w jednym z wielu 

przedstawionych w programie bohaterów. Każdy 

może wejść, przedstawić się (nie zapominając o zaim-

kach!) i pokazać, jak chciałby zmienić nasz świat, który 

nadal tego potrzebuje. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi

i zasługujemy, by tę wyjątkowość celebrować.

1. Isn’t It a Beautiful World / UK / 2021 / Experimental 

/ 13’ / Director: Joseph Wilson / Contact: 

josephwilsonfilms@gmail.com 

2. Skowyt / Poland / 2021 / Fiction / 30’ / Director: 

Bartosz Brzeziński / Contact: brzezinski95@gmail.com

3. Eyes and Horns / Germany, South Korea, USA / 

2021 / Animation / 6’/ Director: Chaerin Im / Contact: 

fabian@fabianfred.com

4. Tracing Utopia / Portugal / 2021 / Documentary 

/ 27’ / Directors: Nick Tyson, Catarina de Sousa / 

Contact: pf@portugalfilm.org

5. Let’s Do This Again Sometime / South Africa / 

2021 / Fiction / 13’/ Director: Petrus van Staden / 

Contact: escribanosolera@mac.com

Each is different, all equal, all represented in short film! 

Regardless of where you’re from and who you love, 

you’re welcome to find yourself in one of the unique 

characters we are going to present in this program. 

Anyone may enter, introduce themselves (including 

the pronouns!) and show how they’d like to improve 

our world that still very much requires change. Be-

cause we are all unique and deserve to celebrate this 

uniqueness. Pokazy / Screenings
Lokum Stonewall

14.06.2022 | 22:00 | 90’

Online

15.06.2022, 00:00 – 16.06.2022, 23:59 

Isn’t It a Beautiful World
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Pokaz / Screening
Święty Spokój

14.06.2022 | 23:00 | 60’

Awesome Shorts: 
Teledyski na dużym ekranie

Awesome Shorts: 
Music Videos on the Big 
Screen

Program I:

Awesome Shorts to platforma promocji i popularyzacji 

medium videoklipu. Zaprezentujemy dwa zestawy 

teledysków. Czy są to te najlepsze i najbardziej 

interesujące? Ciężko stwierdzić. Codziennie setki 

nowych obrazów pojawiają się w sieci. Te, które 

zobaczymy na pokazach w ramach 14. Short Waves 

Festival, mają w sobie iskrę kreatywności i inno- 

wacyjności, która bardzo mocno zaznacza ich pozycję 

w świecie teledysku. Po raz pierwszy zaprezentujemy 

dwa w pełni europejskie sety, przy których pracowały 

znane firmy produkcyjne oraz twórcy niezależni. Jak 

zawsze – jest różnorodnie.

1. We Will Become Better / Russia / 2022 / music 

video / 6’ / Director: Andrzej Gavriss

2. The Boys from Summer / France / 2021 / music 

video / 4’ / Director: Julien Hazebrouqc

3. Mirror / UK, the Netherlands / 2022 / music video / 

4’ / Director: Femke Huurdeman

4. Crawl / UK / 2021 / Germany, UK / 2022 / music 

video / 4’ / Director: Edie Lawrence

5. THE MOVEMENT / Germany, UK / 2022 / music 

video / 4’ / Director: Henry Scholfield, Mecnun Giasar

6. Malasana / Poland / 2021 / music video / 5’ / 

Director: Mateusz Miszczyński

7. Witch / Ukraine / 2021 / music video / 4’ / Director: 

Adrian Villagomez

8. Bloodbath / Austria / 2021 / music video / 4’ / 

Director: Ruppert Höller

9. Aline / USA, France / 2021 / music video / 4’ / 

Directors: Wes Anderson, Javi Aznarez

10. Król Życia / Poland / 2022 / music video / 9’ / 

Director: Andiamo

11. Sweet Talker / UK / 2022 / music video / 3’ / 

Director: Sophia Ray

Awesome Shorts is a platform that is meant to pro-

mote and popularize the medium of a music video. 

We are going to present two sets - are they the best 

and the most interesting? It’s hard to tell. Hundreds 

of productions appear online every day. The ones we 

are going to see at 14. Short Waves Festival contain 

a spark of creativity and innovation, which heavily 

defines their place in the world of music videos. For 

the first time, we are going to present two entirely 

European sets authored by well known production 

companies, but also by independent creators. As 

always - there’s going to be lots of variety.

Wieczorne Pasmo Rozrywkowe / Late Night Fun
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Program II:
1. BULLE / France / 2022 / music video / 4’ / 

Directors: Jérémy Rouch & Julien Millet

2. FLY / Ukraine / 2021 / music video / 5’ / Director: 

Alan Badoev

3. Lebanon Hanover / UK / 2021 / music video / 7’ / 

Director: Tamas Mesmer

4. Nightsweats / Germany / 2022 / music video / 3’ / 

Director: Kommando Kreativ 

5. Quiero Comerte / France / 2022 / music video / 3’ 

/ Director: Valentin Pitarch

6. The Hunt Begins / the Netherlands / 2022 / music 

video / 4’ / Director: Selma / MANKES

7. Twist into any shape / Italy / 2022 / music video / 

3’ / Director: Donato Sansone

8. KARMA / Poland / 2022 / music video / 4’ / 

Director: Grzegorz Skonieczny

9. Jeshi / UK / 2022 / music video / 3’ / Director: Will 

Dohrn

10. IL’DAR / Russia / 2022 / music video / 5’ / 

Director: Alexey Tokun

11. Wielkie Miasta / Poland / 2022 / music video / 3’ / 

Director: Andrzej Stepouois

12. Hotel Room / UK / 2022 / music video / 4’ / 

Director: Al Brown

Pokaz / Screening
Święty Spokój

19.06.2022 | 21:00 | 60’
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Zestaw BHP Short Waves to seans-zaproszenie 

i seans-instruktaż. W trakcie szkolenia widzowie 

dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o siebie, o innych 

i o swoje otoczenie. Potrzebna jest do tego uważność 

i łagodność. Koniecznie należy pamiętać, by troszczyć 

się o swoje ciała. Przydadzą się szeroko otwarte oczy 

i głowa. Nie należy również zapominać o przyjemności 

współtworzenia, czyli łączenia doświadczeń 

i wrażliwości.

The set called Short Waves Health and Safety Regula-

tions is a screening that is both an invitation and 

a training session. During the training, our viewers are 

going to learn how important it is to take care 

of ourselves, the others and our surroundings. 

It requires mindfulness and gentleness. It is important 

to remember to take care of your body. A wide open 

mind and eyes will come in handy. Let’s also not forget 

about the pleasure of co-creation, namely combining 

experiences and sensibility.

Short Waves Festival: 
Rozgrzewka

Curator:

Joanna Ruta Baranowska – selection of International 

Competition, Short Waves Festival

Kuratorka:

Joanna Ruta Baranowska – selekcjonerka Konkursu 

Międzynarodowego, Short Waves Festival

Short Waves Festival:
Warm-up

Program
1. Summer of Bees / Finland / 2021 / Fiction / 23’ / 

Director: Ida-Maria Olva / Contact: nora.kuusisto@

aalto.fi

2. Kulisy (Backstage) / Poland / 2021 / Documentary 

/ 10’ / Director: Ada Smyk / Contact: m.hudzikowski@

sfp.org.pl

3. Anxious Body / France / 2021 / Animation / 6’ / 

Director: Yoriko Mizushiri / Contact: festival@miyu.fr

4. Wielogatunkowa planetarna sadzawka / Poland / 

2020 / Experimental / 8’ / Director: Karolina 

Pawelczyk / Contact: pawelczyk.kar@gmail.com

5. Tank Fairy / Taiwan / 2021 / Fiction / 10’ / Director: 

Erich Rettstadt / Contact: erichrettstadt@gmail.com

Pokaz / Screening
Święty Spokój

28.05.2022 | 20:00 | 120’
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BAFTA: British Academy Film 
Awards

BAFTA: Nagrody Brytyjskiej 
Akademii Filmowej

Program

BAFTA, czyli British Academy of Film and Television 

Art (Brytyjska Akademia Filmowa i Telewizyjna), to bry-

tyjski odpowiednik Amerykańskiej Akademii przyzna-

jącej co rok Oscary. Jeśli otrzymane nagrody za- 

chęcają was do sięgnięcia po film i chcecie zobaczyć, 

jaki zestaw najlepszych aktorskich i animowanych 

krótkich metraży został nagrodzony w tym roku – nie 

wahajcie się ani chwili dłużej, tylko pędźcie zobaczyć 

ten program!

BAFTA, namely the British Academy of Film and Tele-

vision Art is the British version of the Academy in the 

US, which awards the Oscars every year. If awarded 

films are something that you find yourself reaching 

for often and you’d like to see which live-action and 

animated shorts have received such honor this year – 

don’t hesitate and join us for this incredible program!

Nagrody filmowe / Film Awards

1. The Song of the Lost Boy / United Kingdom / 2020 

/ Animation / 10’ / Director: Daniel Quirke

2. The Present / United Kingdom / 2020 / Fiction / 

24’ / Director: Farah Nabulsi

3. Eyelash / United Kingdom / 2020 / Fiction / 5’ / 

Director: Jesse Lewis Reece 

4. The Fire Next Time / United Kingdom / 2021 / 

Animation / 8’ / Director: Renaldho Pele 

5. Lucky Break / United Kingdom / 2020 / Fiction / 

11’ / Director: John Addis

6. Lizard / United Kingdom, Nigeria / 2020 / Fiction / 

19’ / Director: Akinola Davies

7. The Owl and the Pussycat / United Kingdom / 

2020 / Animation / 4’ / Director: Mole Hill

Pokaz / Screening
CK Zamek | Sala Audiowizualna

18.06.2022 | 19:00 | 90’
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The Fire Next Time

European Film Awards

Nagrody filmowe / Film Awards

Europejskie Nagrody  
Filmowe

Program II

Program I

Europejska Nagroda Filmowa to jedno z najbardziej 

prestiżowych wyróżnień dla filmowców w Europie. 

Różnorodność stylistyczna, gatunkowa oraz te- 

matyczna kina krótkometrażowego przyczynia się 

do śledzenia tej kategorii z zapartym tchem, zarówno 

przez kinofilów, jak i krytyków filmowych. Dwa zestawy 

produkcji nominowanych do tej nagrody pozwolą 

sprawdzić, co nowego mają do powiedzenia europej- 

scy reżyserzy w filmach pochodzących z 9 krajów.

European Film Award is one of the most prestigious 

distinctions for filmmakers presented on the Old 

Continent. The stylistic, genre, and thematic diversity 

of short cinema makes people follow this category 

with bated breath not only by cinephiles but also film 

critics. Two film sets nominated to the award will allow 

us to see what’s new with European directors, with 

screenings of films from 9 different countries.

1. Push the Button if You Begin to Panic / UK / 2020 

/ Animation / 13’ / Director: Gabriel Böhmer / Contact: 

info@squareeyesfilm.com

2. In Flow of Words / the Netherlands / 2020 / 

Documentary / 22’ / Director: Eliane Esther Bots / 

Contact: info@squareeyesfilm.com

3. Flowers Blooming in Our Throats / Belgium, Italy 

/ 2020 / Experimental / 8’ / Director: Eva Giolo / 

Contact: eva@elephy.org

4. Bella / Greece / 2020 / Fiction / 25’ / Director: 

Thelyia Petriaki / Contact: costastagalakis@gmail.com

5. Malbeek / France / 2020 / Animation / 16’ / 

Director: Ismaël Joffroy Chandoutis / Contact: info@

squareeyesfilm.com

1. Easter Eggs / Belgium / 2020 / Animation / 15’ / 

Director: Nicolas Keppens / Contact: candice.costa@

miyu.fr

2. Displaced / Kosovo / 2021 / Fiction / 15’ / Director: 

Samir Kaharoda / Contact: ben@radiatorsales.eu

3. The Natural Death of a Mouse / Germany / 2020 

/ Animation / 21’ / Director: Katharina Huber / Contact: 

contact@katharina-huber.com

4. Nha Sunhu / Portugal / 2021 / Fiction / 20’ / 

Director: Jose Magro / Contact: emanuel@curtas.pt 

5. My Uncle Tudor / Belgium, Portugal, Hungary, 

Moldova / 2020 / Documentary / 20’ / Director: Olga 

Lucovnicova / Contact: looktvc@gmail.com 

Pokaz / Screening

Pokaz / Screening

CK Zamek | Kino Pałacowe

19.06.2022 | 20:45 | 90’

CK Zamek | Kino Pałacowe

17.06.2022 | 18:00 | 90’

PROGRAM POZAKONKURSOWY / NON-COMPETITION PROGRAM 105

Easter Eggs



European Short Film 
Audience Award

Europejska Nagroda 
Publiczności

Program I

Program II

Wyjątkowa selekcja filmów, która jest wynikiem 

współpracy 8 międzynarodowych festiwali filmowych. 

Vila Do Conde, Clermont-Ferrand, Tampere, Wiz-

Art, Go Short, Alcine, Belgium Short Film Festival i 

oczywiście Short Waves to festiwale filmów krót-

kometrażowych, które od dwóch lat wspólnie promują 

ulubione filmy swoich widzów. Publiczność na każdym 

z nich wytypowała jeden z tytułów, dzięki czemu dwa 

programy stają się prawdziwą ucztą dobrej rozrywki, 

intrygujących obrazów i gatunkowej różnorodności. 

Film z największą liczbą głosów ze wszystkich ośmiu 

festiwali ma szansę na nagrodę w wysokości 3 500 

EUR, a decyzję, komu ją przyznać, pozostawiamy w 

Waszych rękach!

A unique film selection that is a result of collaboration 

between 8 international film festivals. Vila Do Conde, 

Clermont-Ferrand, Tampere, Wiz-Art, Go Short, Alcine, 

Belgium Short Film Festival and of course Short Waves 

are short film festivals, which have been collective-

ly promoting their audiences’ favorites for years. 

The audience of each festival has chosen one title, 

turning the program into a true feast of entertainment, 

intriguing images and genre diversity. The film with the 

highest number of votes from all eight festivals has 

a chance to win 3 500 EUR, the decision 

is in your hands!

Nagrody filmowe / Film Awards

1. Harta / Hiszpania / 2021 / Fiction / 23’ / Director: 

Júlia de Paz

1. O Lobo Solitário / Portugal / 2021 / Fiction / 22’ / 

Director: Filipe Melo

2. Hanging On / UK / 2021 / Documentary / 10’ / 

Director: Alfie Barker

3. Summer of Bees / Finland / 2021 / Fiction / 23’ / 

Director: Ida-Maria Olva

4. Bambirak / Germany, USA / 2020 / Fiction / 13’ / 

Director: Zamarin Wahdat

5. Sprötch / Belgium / 2020 / Fiction / 20’ / Director: 

Xavier Seron

2. We Have One Heart / Poland / 2020 / Animation / 

12’ / Director: Katarzyna Warzecha

3. My Uncle Tudor / Belgium, Portugal, Hungary, 

Moldova / 2020 / Documentary / 20’ / Director: Olga 

Lucovnicova

4. Bye Bye / France / 2021 / Fiction / 25’ / Director: 

Amélie Bonnin
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Pokaz / Screening

Pokaz / Screening

Winiarnia Pod Czarnym Kotem

14.06.2022 | 21:00 | 90’

Winiarnia Pod Czarnym Kotem

16.06.2022 | 21:00 | 90’ 

SWF for Kids: New Horizons 
Association Kino Dzieci

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

SWF dla Dzieci: 
Stowarzyszenie Nowe  
Horyzonty Kino Dzieci

Program

Wszyscy jesteśmy dziećmi i wszyscy chcemy 

uczestniczyć w święcie krótkiego kina, jakim jest 

Short Waves Festival! Specjalnie stworzony przez 

specjalistów od kina dla młodego widza – 

programerów Międzynarodowego Festiwalu 

Filmowego Kino Dzieci (którego organizatorem jest 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty) – zestaw animacji 

zabierze najmłodszych w narysowane niepowtarzalny-

mi kreskami piękne światy. Nie zabraknie tu natury 

i zwierząt, które przypomną o swojej ważnej roli 

w rozwoju młodej osoby.

Kuratorka: Kamila Tomkiel-Skowrońska, 

dyrektorka Kino Dzieci Film Festival

Curator: Kamila Tomkiel-Skowrońska, 

director of Kino Dzieci Film Festival

We all are kids and all of us want to participate in the 

world of short cinema known as Short Waves Festival! 

Created by programmers specializing in cinema 

aimed at young viewers from the International Film 

Festival Kids Kino (organized by the  New Horizons 

Association), the set of animations is going to take our 

youngest participants to beautiful worlds drawn with 

a unique line. It is also going to feature nature and ani-

mals that are going to remind us of their significance in 

the development of youngsters. 

1. Niedźwiedź, który połknął muchę / France, 

Belgium / 2020 / 7’ / Director: Pascale Hecquet / 

Contact: info@euroanima.net

2. Kiko i zwierzęta / France / 2020 / Animation / 8’ / 

Director: Yawen Zheng / Contact: 

j.mourlam@folimage.fr

3. Ursa – pieśń zorzy polarnej / Norway / 2021 / 

Animation / 10’ / Director: Natalia Malykhina / Contact: 

ulvenfilm@yahoo.com

4. Tulipan / United States / 2021 / Animation / 9’ / 

Directors: Andrea Love, Phoebe Wahl / Contact: 

andrea@andreaanimates.com

5. Mishou / Germany, Bulgaria / 2020 / Animation / 

8’ / Director: Milen Vitanov / Contact: film@citronbien.

com
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Pokazy / Screenings
CK Zamek | Kino Pałacowe

19.06.2022 | 11:00 | 45’

Online

18.06.2022, 00:00 – 19.06.2022, 23:59



SWF for Kids:
Cinema & Fun

SWF dla Dzieci:
Kino i Zabawa

SWF Для дітей: 
кино та розвага

W tym roku Short Waves Festival buduje również 

przestrzeń pozakinową dedykowaną rodzinom 

z dziećmi. Wydarzenie współorganizowane jest z Bor-

der Crossing - Children’s Film Festival – niezwykłą ini- 

cjatywą Bianci Lucas i Weroniki Jurkiewicz, powstałą 

z myślą o dzieciach i rodzinach oczekujących na gran-

icy polsko-ukraińskiej. Ich ideą jest wiara w to, że „w 

świetle traumatycznych przeżyć kino może stać się dla 

dzieci małą oazą spokoju i radości, a dla matek i ojców 

chwilą wytchnienia, światłem na końcu tunelu”.

Zapraszamy więc wszystkich rodziców z dziećmi – 

z Polski, Ukrainy, z jakiegokolwiek kraju, miasta czy 

miejsca na świecie – by nie tylko zapoznać swoje 

pociechy z krótkimi animacjami, ale także miło spędzić 

czas przy dobrym kinie, zabawie z najmłodszymi 

widzami czy rozmowie z innymi uczestnikami wy-

darzeń. Podczas trzygodzinnych spotkań pokazywane 

będą dwa zestawy filmowe z otwartą strefą do pląsów, 

wygłupów i relaksu.

Цього року Short Waves Festival також 
будує простір, який виходить за рамки кіно 
та присвячений сім’ям з дітьми. Заходи 
організовані у співпраці з Border Cross-
ing – Children’s Film Festival – надзвичайною 
ініціативою Б’янки Лукас та Вероніки Юркевич, 
створеної для дітей та сімей, які чекають 
на польсько-українському кордоні. Їхня ідея 
полягає у вірі в те, що «у світлі травматичних 
переживань кіно може стати маленьким 
оазисом спокою та радості, а також короткою 
перервою для матерів і батьків, світлом в кінці 
тунелю»

Запрошуємо всіх батьків з дітьми – з Польщі, 
України, будь-якої країни, міста чи місця світу, 
щоб не тільки познайомити своїх малюків з 
короткими анімаціями, а й приємно провести 
час, подивившись гарне кіно, погравши з 
найменшими глядачами та спілкування з 
іншими учасниками. Під час тригодинних 
зустрічей ми покажемо дві знімальні 
майданчики з відкритою зоною для танців, 
витівок та відпочинку.

This year, Short Waves Festival is also building 

a space that goes beyond cinema and is dedicated 

to families with children. The events are organized 

in collaboration with Border Crossing - Children’s Film 

Festival – an extraordinary initiative by Bianca Lucas 

and Weronika Jurkiewicz, created with children and 

families waiting on the Polish-Ukrainian border in mind. 

Their idea is the belief that ‘in light of traumatic experi-

ences, cinema may become a little oasis of peace and 

joy, and a short break for mothers and fathers, a light 

at the end of the tunnel.’

We invite all parents with children - from Poland, 

Ukraine, any country, town or place in the world, 

not only to introduce their kids to short animations, 

but also to have a nice time watching good cinema,

playing with the youngest viewers, and talking to other 

participants. During the three-hour meetings we are 

going to show two film sets with an open zone for 

dancing, antics and relaxation.

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages
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Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

Program II
1. Świetlik / Latvia / 2003 / Animation / 12’ / Director: 

Dace Riduze

2. Kuap / Switzerland / 2018 / Animation / 8’ / 

Director: Nils Hedinger

3. Słoń i rower / France / 2014 / Animation / 9’ / 

Director: Olesya Shchukina

4. Zgubione i znalezione / Australia / 2018 / 

Animation / 8’ / Directors: Andrew Goldsmith, Bradley 

Slabe 

5. Ostatni dzień jesieni / Switzerland, Belgium, 

France / 2019 / Animation / 8’ / Director: Marjolaine 

Perreten

Program I
1. Królewicz / Poland / 2014 / Animation / 4’ / 

Directors: Monika Kuczyniecka, Igor Jerz

2. Buźka i Dzióbek – jedziemy na narty / Poland / 

2017 / Animation / 5’/ Director: Maciej Pestka

3. Bobaski i Miś – Dzień i Noc / Poland / 2021 / 

Animation / 4’ / Directors: Marek Skrobecki, Maciej 

Pestka 

4. Mała Czarodziejka / Poland / 2021 / Animation / 4’ 

/ Director: Aksinnia Semyanikhina

5. Buźka i Dzióbek – Wielkie Sprzątanie / Poland / 

2021 / 5’ / Director: Maciej Pestka

6. Bobaski i Miś – Dziura / Poland / 2020 / Animation 

/ 4’ / Directors: Marek Skrobecki, Maja Garmulewicz

7. Buźka i Dzióbek – Buźka Robi Zdjęcia / Poland / 

2017 / Animation / 5’ / Director: Maciej Pestka

8. Zima / Poland / 2018 / Animation / 3’ / Directors: 

Monika Kuczyniecka, Agata Świętoń
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Bobaski i Miś – Dziura



Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

Program III
1. Strzeż się wilka! / France / 2020 / Animation / 1’ / 

Directors: Nikolai Bianca-Levren, Julie Rembowil

2. Most / Ukraine / 2021 / Animation / 4’ / Director: 

Klim Klimchuk

3. Polećmy / Latvia / 1994 / Animation / 6’ / Director: 

Nils Skapans

4. Mały ptaszek i pszczoły / Germany / 2017 / 

Animation / 4’ / Director: Lena Von Doren

5. Nici / Slovenia / 2018 / Animation / 3’ / Director: 

ZVVIKS

6. Parasol / Germany / 2019 / Animation / 3’ / 

Director: Marcus Klempken

7. Jasne gwiazdy / Spain, China / 2019 / Animation / 

8’ / Director: Mercedes Marro, Leno Miao

8. Pangolin i jeż / United Kingdom / 2017 / Animation 

/ 5’ / Director: Paolo Rousseau

9. Dodu, chłopiec z kartonu / Portugal / 2011 / 

Animation / 5’ / Director: Jose Miguel Ribeiro

10. Duet / USA / 2020 / Animation / 5’ / Director: 

Sydney Gale

Program IV
1. Upał / United Kingdom / 2019 / Animation / 7’ / 

Director: Fokion Xenos

2. Królik i jeleń / Hungary / 2013 / Animation / 16’ / 

Director: Péter Vácz

3. Pan Nadęty / France / 2019 / Animation / 2’ / 

Director: Baptiste Tassin

4. Przebudzenie / Czech Republic / 2017 / Animation 

/ 9’ / Director: Filip Diviak

5. Wróżki na wzgórzu Buda / Hungary / 2018 / 

Animation / 1’ / Director: Eszter Molnár

6. Atelier / France / 2019 / Animation / 4’ / Director: 

Bianca Mansani

7. Coś / Germany / 2015 / Animation / 7’ / Director: 

Elena Walf
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Ryś w mieście

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

Program V
1. Leśna piosenka / Ukraine / 2019 / Animation / 4’ / 

Director: Andrey Naumenko

2. Szczęśliwa koza i pech / Lithuania / 2017 / 

Animation / 16’ / Director: Ilja Bereznickas

3. Plama / the Netherlands / 2019 / Animation / 1’ / 

Director: Arno de Grijs

4. Tajniaki / Mexico / 2021 / Animation / 3’ / Director: 

Frida Moran

5. Mały ptaszek i liść / Germany / 2012 / Animation / 

4’ / Director: Lena von Döhren

6. Klatka dla ptaków / Latvia / 1996 / Animation / 5’ / 

Director: Jānis Cimmermanis

7. Ryś w mieście / France / 2019 / Animation / 7’ / 

Director: Nina Bisyarina

8. TiTaTo / Lithuania / 2017 / Animation / 3’ / Director: 

Antanas Skucas

9. Cicho-sza, niedźwiadku / Latvia / Animation / 4’ / 

Director: Māra Liniņa

Program VI
1. Kot i Ptak / Germany / 2021 / Animation / 8’ / 

Director: Franka Sachse

2. Za brodą / Germany / 2018 / Animation / 5’ / 

Directors: Marc Angele, Noel Winzen

3. Rozmarzona owca / Colombia / 2019 / Animation / 

8’ / Director: Lulú Vieira

5. Marmolada / Bulgaria / 2020 / Animation / 5’ / 

Director: Radostina Neykova

6. Cat Lake City / Germany / 2019 / Animation / 7’ / 

Director: Antje Heyn

7. Tygrys bez pasków / France, Switzerland / 2018 / 

Animation / 9’ / Director: Robin Morales

4. o28 / France / 2020 / Animation / 5’ / Directors: 

Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine 

Marchand, Robin   Merle, Fabien Meyran
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Pokazy / Screenings
Biblioteka Raczyńskich

15.06.2022 | 13:00 – 16:00

Biblioteka Raczyńskich

17.06.2022 | 13:00 – 16:00

Biblioteka Raczyńskich

18.06.2022 | 13:00 – 16:00

Cat Lake City



SWF for Youth: 
My Body, My Voice

SWF dla Młodych:
Moje ciało, mój głos
Przedstawiamy program filmów krótkometrażowych, 

który obejmuje 6 produkcji z całego świata przed-

stawiających historie młodych ludzi. Pokaz filmowy 

został stworzony z myślą o tym, by zwrócić większą 

uwagę na tematy, które są bagatelizowane lub 

tabuizowane, a bezpośrednio dotyczą człowieka jako 

istoty złożonej. Różnorodność ludzka może objawiać 

się w rozmaity sposób – zaczynając od seksualności, 

poprzez wyrażanie siebie, a kończąc na emocjonal-

ności.

Program został stworzony w ramach Filmowego Mia-

sta – projektu edukacyjno-filmowego dedykowanego 

licealistom.

Selekcja filmowa: Małgorzata Andruszkiewicz, Julianna 

Budziak, Zuzia Martinek, Konstancja Taraszka

Film selection: Małgorzata Andruszkiewicz, Julianna 

Budziak, Zuzia Martinek, Konstancja Taraszka

We are presenting a short film program that encom-

passes 6 productions from all over the world, linking 

the stories of young people. The screening was 

created with an intention of raising awareness of the 

subjects that are often downplayed or considered ta-

boo, ones that explicitly discuss the subject of humans 

as complex entities. Diversity may manifest itself in 

various ways – starting from sexuality, to self-expres-

sion and emotionality.

The program was built as part of Film City – an educa-

tional film project dedicated to highschool students. 

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

Program
1. Más Bowls / USA / 2020 / Fiction / 10’ / Director: 

Max Tulio / Contact: max.c.tullio@gmail.com

2. Along Came a Prince / Romania, Czech 

Republic / 2020 / Fiction / 22’ / Director: Cristina 

Groșan / Contact: anamaria@tangajproduction.com

3. Spotless / the Netherlands / 2021 / 

Fiction / 16’ / Director: Emma Branderhorst / Contact: 

hiddewdevries@gmail.com

4. Boni & Wes – A True Love Story / South Africa 

/ 2020 / Fiction / 8’ / Directors: Helen Raine, Kim 

Hinrichs / Contact: lisa@rudeboy.co.za

5. The Night Train / Sweden / 2020 / Fiction / 15’ / 

Director: Jerry Carlsson / Contact: mf@premium-films.

com

6. Hot Dog / Germany / 2020 / Fiction / 8’ / Directors: 

Alma Buddecke, Marleen Valien / Contact: festival@

salaudmorisset.com
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Pokazy / Screenings
Kino Muza | Sala 1

14.06.2022 | 11:30 | 90’ + Q&A

Online

17.06.2022, 00:00 – 18.06.2022, 23:59

Along Came a Prince

SWF for Youth:
Who Am I Becoming?

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

SWF dla Młodych:
Kim się staję?
Przedstawiamy program zawierający 5 produkcji 

obrazujących sytuacje, z którymi mierzą się młodzi 

ludzie w życiu. Ukazuje on szeroko pojęte relacje 

rodzinne, koleżeńskie i romantyczne; sposób postrze-

gania ich przez bohaterów oraz to, jak ich kształtują. 

W filmach z tego programu można znaleźć m.in. trudną 

relację z ojcem, problem tożsamości obywatelskiej 

i zmian zachodzących w życiu, a także konfrontację 

z uprzedzeniami. Program został stworzony przez 

młode osoby, chcące zwrócić uwagę na uniwersal-

ność problemów przedstawionych w filmach. Mogą 

one dopaść każdego niezależnie od miejsca zamie- 

szkania czy statusu ekonomicznego.

Selekcja filmowa: Małgorzata Andruszkiewicz, 

Julianna Budziak, Zuzia Martinek, Adrianna Skórnicka, 

Konstancja Taraszka

Film selection: Małgorzata Andruszkiewicz, Julianna 

Budziak, Zuzia Martinek, Adrianna Skórnicka, 

Konstancja Taraszka

The program is a set of 5 productions portraying situ-

ations that young people find themselves in. It depicts 

broadly defined relationships – between family, friends 

as well as romantic ones – and the ways they are 

perceived by the characters and the way these people 

are shaped by them. The films talk about issues such 

as a difficult relationship with a father, the issue 

of national identity, changes in life and facing prejudice. 

The program was created by young people who aim 

to demonstrate how universal the issues presented 

in these films are. They may be experienced by any-

one regardless of location and economic status.

Program
1. Love, Dad / Czech Republic / 2021 / Animation / 

12’ / Director: Diana Cam Van Nguyen / Contact: laure.

goasguen@miyu.fr

2. Julia / Ukraine / 2021 / Fiction / 23’ / Director: 

Catherine Lemeshynska / Contact: niceghettodora@

gmail.com

3. Burros / USA / 2021 / Fiction / 15’ / Director: 

Jefferson Stein / Contact: burrosthefilm@gmail.com

4. Not the 80s / Germany / 2022 / Fiction / 17’ 

/  Director: Marleen Valien / Contact: christine.

duttlinger@filmakademie.de

5. Easter Eggs / Belgium / 2020 / Animation / 

15’ / Director: Nicolas Keppens / Contact: laure.

goasguen@miyu.fr
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Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 1

16.06.2022 | 11:30 | 90’ + Q&A

Love, Dad



Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

Programy SWF dla Młodych będą oceniane przez 

Zespół Edukatorów Filmowych w składzie Karol 

Szafraniec, Karolina Gierdys oraz Kaja Łuczyńska. Na-

groda za najlepszy film w dwóch zestawach filmowych 

zostanie przyznana na Gali Wręczenia Nagród.

Zespół Edukatorów Filmowych (ZEF) to grupa 

ekspercka, która za cel stawia sobie wyłanianie 

najciekawszych i najbardziej wartościowych pozycji fil-

mowych skierowanych do dzieci i młodzieży zarówno 

wśród premier kinowych, jak i programów dziecięcych 

festiwali filmowych, które odbywają się w Polsce.

SWF for Youth program is going to be judged by the 

Film Educators Team composed of Karol Szafraniec, 

Karolina Gierdys and Kaja Łuczyńska. The Best Short 

Film Award in this section is going to be presented 

during the Award Ceremony.

Film Educators Team is a group of experts that aims 

to select the most interesting and valuable films 

dedicated to children and youth, both among cinema 

premieres and children’s film festival programs that 

take place in Poland. 
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SWF for Seniors

Krótkie Kino w Każdym Wieku  / Short Cinema for All Ages

SWF dla Seniorów
Filmy są dla wszystkich! Nawet najstarsi znajdą w pro-

gramie specjalną sekcję dla siebie. Wprost z naszych 

selekcji konkursowych do specjalnego programu dla 

seniorów – najlepszy wybór reprezentantów Konkursu 

Międzynarodowego, Konkursu Polskiego, Urban View 

i Dances with Camera! Jeśli kino nie jest Twoją co- 

dziennością i nie masz pewności, czy odnajdziesz się 

we wszystkich konkursowych, nietypowych filmach 

– wybierz się na ich specjalny wybór zatytułowany 

„Rodzinne historie” – w nich każdy z nas najłatwiej 

może odnaleźć siebie.

Films are for everyone! Even the seniors are going 

to find a special section dedicated to them in our 

program. Straight from our competition sets to the 

program tailor-made for seniors – the best selection 

of entries from International Competition, Polish Com-

petition, Urban View and Dances with Camera! If the 

cinema is not something you’re experiencing often and 

you’re not sure whether our unusual competition films 

are going to be your cup of tea, pick a screening with 

a special selection entitled ‘Rodzinne historie’ (‘Family 

stories’) – these films are the easiest to identify with.

Program
1. Beity / Liban / 2021 / Fiction / 15’ / Director: Isabelle 

Mecataff / Contact: ism241@nyu.edu

2. Dzielenie się / Poland / 2021 / Documentary / 14’ 

/ Director: Natalia Sara Skorupa / Contact: natalia.

skor1336@gmail.com

3. Unspoken / Botswana / 2021 / Documentary / 

7’ / Director: William Armstrong / Contact: william@

williamarmstrong.tv

4. Seabreaker (Rampante) / Spain / 2022 / Fiction 

/ 27’ / Director: Eloy Domínguez Serén / Contact: 

lightson@lightsonfilm.org

5. Sierra / Estonia / 2021 / Animation / 16’ / Director: 

Sander Joon / Contact: info@squareeyesfilm.com
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Pokaz / Screening
Jeżyckie Centrum Kultury

14.06.2022 | 20:30 | 90’

Beity



Long Story Short

Long Story Short to nowa sekcja Short Waves Festival 

łącząca pełne metraże i krótsze realizacje filmowe 

uznanych reżyserów i reżyserek. Coraz częściej 

znani twórcy sięgają po krótki metraż, który pozwala 

na większą swobodę produkcyjną i tematyczną, 

często sięgając po autobiograficzne i osobiste historie. 

Long Story Short to także niezwykła i rzadka okazja, 

by te filmy obejrzeć na dużym ekranie razem 

z ulubionymi pozycjami kinowymi. 

Partnerem sekcji jest Porsche Centrum Poznań.

Kobieta prowadzi ostatnią rozmowę telefoniczną z 

kochankiem, który planuje poślubić inną kobietę.

Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, 

który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej pry-

watności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty 

swojego życia.

Long Story Short is a new section of Short Waves 

Festival combining feature films of notable directors, 

as well as their shorter film productions. Well-known 

creators have been reaching for the short form more 

and more often as it allows for a greater subject 

and production freedom, often using it to present 

autobiographical and very personal stories. Long 

Story Short is also an extraordinary and rare occasion 

to see these films on a large screen along with other 

cinematic favorites.

The partner of the section is Porsche Centrum 

Poznań.

A woman is having a final phone conversation with a 

lover who is planning to marry somebody else.

Salvador Mallo, an iconic Spanish film director who 

avoids the media and fiercely protects his privacy, 

relives the most important moments of his life. 

Pedro AlmodóvarLong Story Short
Ludzki Głos (The Human Voice) / Spain / 2020 / 

Fiction / 30’

Ból i Blask (Pain and Glory) / Spain / 2019 / 

Fiction / 113’

116

Pokaz / Screening
Park przy Starym Browarze

15.06.2022 | 21:30 | 150’

PROGRAM POZAKONKURSOWY / NON-COMPETITION PROGRAM

Ludzki Głos (The Human Voice)

Long Story Short

117

Pokaz / Screening

Pokaz / Screening

Park przy Starym Browarze

16.06.2022 | 21:30 | 120’

Dziedziniec przy Starym Browarze 

17.06.2022 | 21:30 | 120’

Alex idzie do pobliskiego baru, by kogoś znaleźć. 

Edu tańczy jak szalony, ignorując, że ktoś do niego 

przyszedł.

Niezadowolona ze swojego życia w domu młoda 

dziewczyna odwiedza inne miejsca w swojej podmie-

jskiej dzielnicy. Robi wszystko, czego chciałby każdy 

z nas: doświadcza domowych historii odgrywanych 

przez sąsiadów. Ta opowieść to raj dla podglądaczy. 

Po śmierci matki sześcioletnia Frida zostaje wysłana 

do rodziny swojego wujka, by żyć z nim na wsi. Lecz 

Fridzie trudno jest zapomnieć o swojej matce i dosto-

sować się do nowego życia. Johnny i jego mały siostrzeniec nawiązują luźną, lecz 

pogłębiającą się więź, gdy niespodziewanie stykają 

się ze sobą w tej delikatnej i poruszającej historii o 

relacjach między dorosłymi i dziećmi, przeszłością i 

przyszłością. 

Alex goes to a village bar looking for someone. Edu 

is dancing like a madman ignoring that someone has 

come looking for him. Dissatisfied with life at home, a young girl travels 

through other residences in her suburban neigh-

borhood. She does what all of us would like to do: 

experience the domestic stories being played out by 

our neighbors. This tale is a voyeurist’s paradise.

After her mother’s death, six-year-old Frida is sent to 

her uncle’s family to live with them in the countryside. 

But Frida finds it hard to forget her mother and adapt 

to her new life.

Johnny and his young nephew forge a tenuous but 

transformational relationship when they are unex-

pectedly thrown together in this delicate and deeply 

moving story about the connections between adults 

and children, the past and the future. 

Carla Simón Mike Mills
Gdyby tylko inaczej (If Then Else) / Spain / 2019 / 

Fiction / 26’

Architektura Wsparcia (The Architecture of 
Reassurance) / USA / 2000 / Fiction / 22’

Lato 1993 (Summer 1993) / Spain / 2017 / 

Fiction / 106’

C’mon C’mon / USA / 2021 / Fiction / 108’
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C’mon C’mon



Four Perspectives
on Movements

Four Perspectives  
on Movements
Programy filmowe w ramach sekcji Four Perspectives 

zostały przygotowane przez cztery festiwale tworzące 

European Short Film Network – europejską sieć 

festiwali prezentujących i upowszechniających kino 

krótkometrażowe. Cztery zestawy filmowe interpretu-

jące jeden temat będą prezentowane stacjonarnie dla 

publiczności czterech festiwali, są również dostępne 

online na platformie This Is Short (1.04–30.06.2022).

W 2022 roku skupiamy się na ruchu – zarówno 

w kontekście szerszego, metaforycznego spektrum, 

jak i z bardziej dosłownej perspektywy. Programy 

podejmują tematykę zmian, przekształceń i namacal-

nych ruchów – od granic ludzkiego ciała, aż po ciężki 

transport i przesunięcia płyt tektonicznych – i sprawią, 

że ekrany będą się trząść, tańczyć i kołysać.

Film programs that are a part of the Four Perspectives 

section have been prepared by four festivals who are 

members of the European Short Film Network – 

a network of festivals presenting and promoting short 

cinema. Four film sets interpreting one subject are 

going to be presented locally to the viewers of four 

festivals, as well as online on This Is Short platform 

(1.04–30.06.2022).

In 2022 the focus is set on Movements: both within 

a broader, metaphorical spectrum and in more literal 

perception. The programs will tackle changes, shifts 

and tangible movements from the limits of the human 

body, to heavy transport and the shifting of tectonic 

plates and make screens shake, dance and swing.

Four Perspectives
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Short Waves Perspective:
The Earth Began to Tremble

Four Perspectives

Short Waves Perspective:
The Earth Began to Tremble
Program filmowy, który próbuje oddać przestrzeń 

obrazu naturze, zazwyczaj zmarginalizowanej do roli 

tła filmowego lub materiału edukacyjnego. Zestaw 

filmów, które wzmacniają fenomen piękna orga- 

nicznych ruchów – delikatnych poruszeń, gwał-

townych przesunięć, fascynujących przeobrażeń. 

Chociaż wpływ człowieka na zmiany w naturze jest 

nieustający, tym, co fascynuje najbardziej, jest rytm 

zmian, choreografia powstawania i niszczenia, nieus-

tanny przepływ energii i napięć pomiędzy naturalnymi 

procesami a tymi zaburzonymi przez człowieka. 

Widzialność działania ludzkiego jest tu znikoma, ale 

efekty wielowiekowych starań wpływają na ich obecny 

i przyszły stan.

Kuratorka: Aleksandra Ławska

Curator: Aleksandra Ławska

The program tries to give visual space to nature, 

an element that is oftentimes marginalized and treated 

as a film background or used as an educational ma-

terial. The films in this set enhance the unique beauty 

of organic movements – subtle moves, rapid shifts, 

complex transformations. Although the human impact 

on occurring changes is unending, their rhythm, 

as well as the choreography of creation and destruc-

tion, permanent flow of energy and tensions between 

natural processes and those disturbed by man, is what 

fascinates the most. The visibility of human activity 

in these films is marginal, but the effects of centu-

ries-old efforts are influencing its current and 

future state.

Program
1. Reign of Silence / Austria / 2013 / Documentary 

/ 8’ / Director: Luxas Marxt / Contact: gerald@

sixpackfilm.com

2. Orogenesis / France / 2016 / Animation / 8’ / 

Director: Boris Labbé / Contact: contact.borislabbe@

gmail.com

4. Terra Australis Incognita / Switzerland / 2021 / 

Documentary, experimental / 10’ / Director: Andrea 

Bordoli / Contact: bordoli.andre@gmail.com

5. Le Tigre de Tasmanie / France / 2018 / 

Animation / 13’ / Director: Vergine Keaton / Contact: 

distribution@sacrebleuprod.com

6. animistica / Austria, Germany, Mexico / 2019 / 

Animation / 7’ / Director: Nikki Schuster / Contact: 

gerald@sixpackfilm.com

3. …THE WINDS HAVE SWEPT US OFF IN ALL 
DIRECTIONS… / Ukraine / 2021 / Fiction, 

experimental / 13’ / Director: Elias Parvulesco / 

Contact: ruins.collective@gmail.com
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Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 2

19.06.2022 | 15:00 | 60’

Reigns of Silence



The Go Short Perspective: 
How To Move Your Washing 
Machine (and other heavy 
objects)

The Go Short Perspective: 
How To Move Your Washing 
Machine (and other heavy 
objects)
Gdziekolwiek się wybierasz, zawsze bierz swoje 

rzeczy ze sobą! Program jest odą do przenoszenia 

przedmiotów z punktu A do punktu B. Niezależnie 

od tego, czy się przeprowadzamy, czy wyjeżdżamy 

w dalekie podróże, zawsze zabieramy ze sobą swój 

dobytek. W tej selekcji przyjrzymy się wymagającym 

zadaniom transportowym: od rzeźb po członków 

rodziny, od martwych zwierząt po meble. Bez względu 

na to, jak ciężkie są nasze rzeczy, zawsze znajdziemy 

odpowiedni sposób, by je przetransportować. A kiedy 

śpimy, czasami rzeczy zaczynają nawet przemieszczać 

się same.

Kurator: Mathieu Janssen

Curator: Mathieu Janssen

Everywhere you go, always take your stuff with you! 

This is an ode to moving objects from A to B. Whether 

we change apartments or travel to distant places, we 

take our things with us. In this program we’re looking 

at some challenging transports: from statues to family 

members, and from dead animals to furniture. No 

matter how heavy things are, we always find the right 

means of transport. And while we are asleep, some-

times things even start to move themselves.

Four Perspectives

Program

2. Antarctica / Belgium / 2016 / Animation / 10’ / 

Director: Jeroen Ceulebrouck

3. Figure / Poland, Belgium / 2015 / Documentary / 9’ 

/ Director: Katarzyna Gondek

4. The Chairs / Azerbaijan, United Kingdom / 2018 / 

Fiction / 20’ / Director: Orkhan Aghazadeh

5. The Camel / Lithuania / 2016 / Fiction / 14’ / 

Director: Laurynas Bareiša

6. Pracka (Washing Machine) / Czech Republic / 

2020 / Animation / 5’ / Director: Alexandra Májová

PROGRAM POZAKONKURSOWY / NON-COMPETITION PROGRAM120

Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 2

14.06.2022 | 18:30 | 90’

Figure

1.  Amor, Avenidas Novas / Portugal / 2018 / Fiction / 

20’ / Director: Duarte Coimbra

Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 2

17.06.2022 | 13:00 | 90’

The Oberhausen  
Perspective:  
Move Your Body

The Oberhausen
Perspective: 
Move Your Body

Program

Najbardziej oczywisty sposób interpretacji ruchu 

to ruch ludzkich ciał. Filmy, które opowiadają o sile, 

dyscyplinie, społecznościach, wyczerpaniu oraz 

przyjemności, która wiąże się z poruszaniem własnym 

ciałem.

Kuratorka: Hilke Doering

The most obvious way to interpret the subject of 

movement is the movement of human bodies. Films 

that talk about power, discipline, communities, exhaus-

tion and after all the pleasure of moving one’s body.

Curator: Hilke Doering

Four Perspectives

1. Twist / France, Switzerland / 2006 / Experimental / 

11’ / Director: Alexia Walther

2. Giant / Finland / 2013 / Documentary, experimental 

/ 13’ / Director: Salla Tykkä

3. Six Days Run / Finland / 2013 / Experimental / 15’ / 

Director: Mika Taanila

4. excursus of fitness / Austria / 2010 / Experimental 

/ 12’ / Director: Josef Dabernig

5. How to Reach God Through Proper Exercising 

/ Poland / 2016 / Fiction / 20’ / Director: Gabriel 

Herrera Torres
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How to reach God through proper exercising



The Vienna Shorts 
Perspective: It Feels Like 
We’re Going In Circles

The Vienna Shorts 
Perspective: It Feels Like 
We’re Going In Circles

Szkolenie lotnicze na krześle obrotowym. Popisy 

motocyklowe w ścianie śmierci. Eksperymenty z 

kamerą w wirtualnej spirali. Siedem zebranych prac w 

tej selekcji oscyluje pomiędzy kinem ciała, rezo-

nansami percepcji i animowanymi pomiarami wnętrz. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o ludzi, przedmioty, 

czy o samą kamerę: wszystko jest w ciągłym ruchu, 

a następnie sala kinowa zaczyna wirować (no cóż, 

albo laptop zsuwa się z biurka) i kończymy w punkcie 

wyjścia. W punkcie O, jak pOwrót do dObrej kOndycji, 

sOniczne ciałO 2.0, mOtOdrOm, tangO oraz nieustan-

ny ruch okrężny. Usiądź wygodnie i niech rozpocznie 

się hipnoza!

Aviation training on the swivel chair. Motorbike stunts 

in a wall of death. Camera experiments in the virtual 

spiral. The seven works collected here oscillate 

between body cinema, resonances of perception, and 

animated measurements of interiors. No matter if it is 

the people, objects, or the camera itself: things are 

constantly in motion, and then the theater itself starts 

to rotate (well, or the laptop spins off the desk) and we 

end up at square one. At the O as in recOvery, sOnic 

bOdy 2.0, mOtOdrOm, tangO, and the perpetual cir-

cular motion. Sit back and let the hypnotization begin! 

Program

Four Perspectives

Kurator: Daniel Ebner 

Curator: Daniel Ebner 

1. Recovery / USA / 2020 / Experimental / 10’ / 

Director: Kevin Jerome Everson

2. Sonic Body 2.0 / Austria / 2022 / Experimental / 9’ 

/ Director: NO ONE

3. Motodrom / Germany / 2006 / Documentary / 9’ / 

Director: Jörg Wagner

4. vs / Austria / 2021 / Experimental / 8’ / Director: 

Lydia Nsiah

5. O / Austria / 2021 / Animation / 6’ / Director: Paul 

Wenninger

6. Grid / Portugal / 2021 / Experimental / 14’ / 

Director: Alexandre Alagôa

7. Tango / Poland / 1981 / Animation / 8’ / Director: 

Zbigniew Rybczyński
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Pokaz / Screening
Kino Muza | Sala 2

15.06.2022 | 20:00 | 90’

Motodrom
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Dance Film: mAPs – 
migrating Artists Project

Film Tańca: mAPs – 
migrating Artists Project
Polska premiera kolekcji pięciu filmów zaan-

gażowanych w problematykę społeczną, zre- 

alizowanych w pięciu krajach i połączonych wspól-

nym tematem: POWER. Odrębne, choć wzajemnie 

dopełniające się profesjonalne produkcje zrealizowane 

zostały przy zaangażowaniu lokalnych społeczności 

na każdym etapie procesu. Filmy powstały w ramach 

transmedialnego projektu: mAPs – Migrating Artists 

Project.

The Polish premiere of a collection of five films en-

gaged in social issues, produced in five countries and 

linked by a common theme: POWER. Separate, yet 

complementary professional productions created with 

support from local communities at each stage of the 

process. The films were made as part of a transmedia 

project: mAPs – Migrating Artists Project.

Dances with Camera Extra

Program
1. Emersion / France / 2022 / Fiction / 19’ / Director: 

Aline-Sitoé N’Diaye

2. Cricology / Finland / 2022 / Fiction / 15’ / 

Directors: Tero Peltoniemi, Antti Seppänen

3. 36 MONTHS – Fighting for Zak / Greece / 2022 

/ Fiction / 13’ / Directors: Konstantina Bousmpoura, 

Ariadne Mikou

4. Dansomation / Italy / 2022 / Fiction / 13’ / 

Directors: Riccardo Maione, Luca Pescaglini, Daniele 

Condemi

5. Searching for Phoenix / Germany / 2022 / Fiction 

/ 15’ / Director: Marc Wagenbach

Pokaz / Screening
Polski Teatr Tańca

17.06.2022 | 19:00 | 90’ + Q&A
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Mov(i)e Flow:
Polish Dance Film Review

Dances with Camera Extra

Mov(i)e Flow:
Pokaz Polskich Filmów Tańca
Program ośmiu krótkometrażowych filmów stwo- 

rzonych przez polskich artystów tańca i filmu, które 

zostały wyróżnione w pierwszej edycji programu 

Mov(i)e Flow – Polish Showcase & Mentoring. Pro-

gram łączy w sobie ideę konkursu, edukacji, pro-

mocji i dystrybucji polskich filmów tańca oraz filmów 

artystycznych na międzynarodowych festiwalach 

filmowych.

A set of eight short films, created by Polish dance 

and film artists who were awarded in the first edition 

of Mov(i)e Flow – Polish Showcase & Mentoring. The 

program combines competition, promotion and distri-

bution of Polish dance and art films at international film 

festivals. 

Program
1. Szpule / Poland / 2021 / Fiction / 9’ / Director: Maria 

Bijak

2. Edge / Poland / 2021 / Fiction / 10’ / Director: 

Paulina Święcańska

3. Manifest kobiety żywej / Poland / 2020 / Fiction / 

5’ / Director: Agnieszka Borkowska

4. Escape Room / Poland / 2021 / Fiction / 14’ / 

Director: Anna Bajjou

5. You Wanted Rivers / Poland / 2020 / Fiction / 7’ / 

Director: Magdalena Zielińska

6. Desmia X / Poland / 2021 / Fiction / 3’ / Directors: 

Alicja Miszczor, Piotr Werewka

7. Go Beyond the System / Poland / 2020 / Fiction / 

5’ / Director: Anna Tymków, Daniel Górski

8. Kant / Poland / 2020 / Fiction / 8’ / Director: 

Joanna Drabik

Pokaz / Screening
Polski Teatr Tańca

18.06.2022 | 16:00 | 90’ + Q&A

Poza Kinem 
Beyond Cinema
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Electrical Walks

Electrical Walks
Czy można usłyszeć miasto?

Christina Kubisch, kompozytorka i pionierka tech-

nologicznej sztuki dźwięku, proponuje alternatywny 

sposób doświadczania audiosfery. Bo przecież 

dźwięki miasta to nie tylko uliczny gwar i warkot aut.

Electrical Walks to praca w procesie. Seria spacerów 

została zapoczątkowana w 2003 roku i trwa do dziś, 

w międzyczasie zostały zrealizowane lokalne odsłony 

na zaproszenie m.in. ZKM Center for Art and Media 

Karlsruhe, The Kitchen, festiwalu Ars Electronica 

i documenta.

Ilość miejsc ograniczona.

Poza kuratorowanymi spacerami z udziałem Christiny 

Kubisch będzie istniała możliwość wypożyczenia 

słuchawek do samodzielnej eksploracji miasta. 

Christina Kubisch – urodzona w 1948 roku 

w Bremie., należy do pierwszego pokolenia artystów 

dźwiękowych. Jest odpowiedzialna za artystyczne 

rozwinięcie kilku technik opartych na indukcji elektro-

magnetycznej, energii solarnej i specjalnych sy- 

stemach świetlnych. Od 2003 roku prowadzi serię 

projektów Electrical Walks, podczas których 

uczestnicy mogą posłuchać ukrytych fal elektro- 

magnetycznych znajdujących się wokół nich za 

pomocą specjalnych słuchawek. Wykładała sztuki 

audiowizualne w Berlinie, Paryżu, Saarbrücken 

i Oksfordzie. Jest członkinią Akademie der Künste 

Berlin. Jej instalacje, kompozycje i prace audiowizu-

alne były prezentowane na całym świecie. Christina 

Kubisch mieszka i pracuje w Berlinie. Electrical Walks to zaproszenie do wsłuchania się 

w tę warstwę otoczenia, która na co dzień pozostaje 

niesłyszalna dla człowieka. Spacery stają się prete-

kstem do sonicznej kontemplacji otoczenia, uczest-

nictwa w dźwiękowym śledztwie i tymczasowego 

przestrojenia własnych możliwości percepcyjnych.

Dzięki skonstruowanym przez artystkę słuchawkom 

dostępne dla ludzkiego ucha stają się elektro- 

akustyczne właściwości pola magnetycznego. 

W ten sposób swoją obecność w pejzażu 

dźwiękowym ujawniają m.in. instalacje elektryczne, 

neony, sieci transportu publicznego, bankomaty, 

radary, monitoring, anteny i telefony komórkowe. 

Podczas Electrical Walks nic nie wygląda tak, jak 

brzmi. I nic nie brzmi tak, jak wygląda. 

Is it possible to hear the city?

Christina Kubish, a composer and technological sound 

art pioneer, invites you to experience an alternative 

way of experiencing the audiosphere. After all, the 

sounds of the city are not limited to the city buzz and 

vrooming cars.

Electrical Walks is a work in progress. A series 

of walks was started in 2003 and continues to this 

day, carrying out local editions in the meantime, pre-

senting the project at events and locations such 

as ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, The 

Kitchen, Ars Electronica and documenta.

Electrical Walks is an invitation to tune in into the layer 

of one’s surroundings that usually remains inaudible 

to humans. The walks become an excuse for a sonic 

contemplation of the background, participation 

in an investigation and a brief re-tuning of one’s per-

ception capacity.

Urban View Extra
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Urban View Extra

Thanks to the headphones designed by the artist, 

electroacoustic properties of the magnetic field 

become accessible to the human ear. This way, the 

soundscape reveals the presence of elements such 

as electrical installations, neons, public transport net-

works, ATMs, radars, surveillance cameras, antennae 

and mobile phones. During Electrical Walks nothing 

looks the way it sounds. And nothing sounds the way 

it looks.

The number of spots available for the event is limited. 

Aside from curated walks with Christina Kubisch there 

is going to be an opportunity to rent the headphones 

for an individual exploration of the city. 

Christina Kubisch – born 1948 in Bremen, belongs to 

the first generation of sound artists. She has artistically 

developed multiple techniques based on electromag-

netic induction, solar energy and special light systems. 

Since 2003 she has started the series Electrical 

Walks where the public can listen by special custom 

made headphones to the hidden electromagnetic 

waves around us. She has been a professor for audio-

visual arts in Berlin, Paris, Saarbrücken and Oxford. 

She is a member of the Akademie der Künste Berlin. 

Her installations, compositions and audio-visual works 

have been presented worldwide. Christina Kubisch 

lives and works in Berlin.

Spacery indywidualne / 
Individual Walks

Spacery grupowe / 
Group Walks

Start: CK Zamek 

14.06 – 19.06.2022 | 10:00 – 20:00 

Ty decydujesz / you decide :)

Start: CK Zamek

15.06 – 16.06.2022  | 11:00 | 90’

Start: CK Zamek

15.06 – 16.06.2022  | 13:00 | 90’
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Opening Event:
Light a Spark

Wydarzenie Otwarcia: 
Wystarczy Iskra
Z niczego powstaje materia. Cząsteczki, które unoszą 

się i poruszają wewnątrz choreografii chaosu i przy-

ciągania przeciwieństw. Wzrastające ciśnienie, które 

powoli budzi głęboki interaktywny potencjał. Małe 

napięcia, które tworzy język filmowy, są niezwykle 

istotne i mają zbawienną rolę.

Niezależnie od tego, czy świat zdaje się rozpadać, 

a historia wydaje się niemal surrealistyczna, zawsze 

pozostaje niezaprzeczalna zdolność kina, które przez 

całą historię naszych błędów i porażek, sukcesów 

i zwycięstw było w stanie uchwycić to, co jest niełatwe 

do zrozumienia. Tak więc pomimo ponurych czasów 

filmy nadal będą tworzone, ponieważ bardziej niż 

kiedykolwiek kino jest potrzebne, by być świadkiem – 

rozumieć, negować, krytykować, koić, prowokować 

i pocieszać. I właśnie przy okazji tego wydarzenia – 

by stale wskrzeszać iskrę.

Wydarzenie Otwarcia: Wystarczy Iskra to doświa-

dczenie audiowizualne, które prezentuje siedem 

filmów krótkometrażowych interpretujących motto 

przewodnie w kontekście filmowej energii i jej nama-

calnego wpływu na widza, wzbogacone o występ 

Monocolor, jednego z najciekawszych austriackich 

artystów audiowizualnych, który rozświetli przestrzeń 

swoimi intrygującymi wizualizacjami i ekscytującymi 

dźwiękami.

Jest absolwentem technologii medialnej i mediów 

eksperymentalnych, a obecnie studiuje Sztukę 

Cyfrową na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych 

w Wiedniu.

Program zawiera elementy, które mogą poten- 
cjalnie wywołać napady padaczkowe u osób 
z epilepsją światłoczułą.

MONOCOLOR to pseudonim Mariana Essla, który 

jest artystą wizualnym pracującym w Wiedniu. 

Marian bada współzależności pomiędzy dźwiękiem 

a obrazem zarówno w pracach performatywnych, jak 

i instalacyjnych. Jego w pełni generatywnie, algory- 

tmicznie stworzone obrazy oscylują między płynnymi, 

organicznymi teksturami a sztywnymi strukturami. 

Koncentruje się na relacji między dźwiękiem, obrazem, 

światłem i przestrzenią, dążąc do stworzenia wysoce 

immersyjnych audiowizualnych wszechświatów.

From nothing comes the matter. The particles that 

float around and move within the choreography 

of chaos and opposite attraction. The mounting 

tension that slowly wakes up the deep interactive 

potential. The little frictions that are generated 

by the cinematic language are vital and can serve 

as a saving remedy.

Whether the world might seem to crash and the histo-

ry seems to be surreal, there’s always an undeniable 

capacity of the cinema that through the whole history 

of our mistakes and failures, successes and victories 

has been able to embrace what is not easily compre-

hensible. So despite the dark times there will be filming 

because more than ever the cinema is needed 

to witness, understand, negate, criticize, soothe, pro-

voke and comfort. And just right here – to continuous-

ly light a spark.

The Opening Event: Light a Spark is an audio-visual 

experience that presents seven short moving images 

interpreting the main motto within the context 

of cinematic energy and its tangible impact 

on a viewer, enriched by the live-act of Monocolor, 

one of the most interesting Austrian audio-visual 

artists that will lighten up the space with his intriguing 

visuals and exciting sounds.

MONOCOLOR alias Marian Essl is a Vienna based 

audio-visual artist. He explores the interrelations be-

tween sound and image in both performance-based 

and installation-based works.

Wydarzenie Otwarcia / Opening Event Wydarzenie Otwarcia / Opening Event

His fully generative, algorithmically created imagery 

oscillates between fluid, organic textures and rigid 

structures. He focuses on the relation between sound, 

image, light and space, aiming to create highly immer-

sive audiovisual universes. He holds a degree in media 

technology and experimental media and is currently 

studying Digital Arts at the University of Applied Arts 

in Vienna.

This program contains elements that may poten-
tially trigger seizures in people with photosensitive 
epilepsy.

Program
1. We’ll find you when the sun goes black / Belgium / 

2021 / Experimental / 5’ / Director: Anouk De Clercq / 

Contact: distribution@augusteorts.be

2. Energie! / Germany / 2007 / Experimental / 5’ / 

Director: Thorsten Fleisch / Contact: snuff@fleischfilm.

com

3. Fireflies / Brazil / 2021 / Fiction / 18’ / Director: 

Léo Bittencourt / Contact: leonardobrmello@gmail.

com

4. Walking Cycle / China, USA / 2016 / Experimental 

/ 8’ / Director: Wenhua Shi / Contact: wenhua.shi@

gmail.com

5. What Happens to the Mountain / USA / 2016 / 

Fiction, experimental / 12’ / Director: Christin Turner / 

Contact: turner.christin@gmail.com

6. Volcano Erupts / unknown / 2014 / video 

registration / 1’ / Director: unknown

7. The Amorous Indies / France / 2017 / 

Documentary / 5’ / Director: Clément Cognitore / 

Contact: quentin.bohanna@mk2.com

Pokaz / Screening
Scena Wspólna 

14.06.2022 | 20:30 | 90’
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What Happens to the Mountain
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Gala Rozdania Nagród SWF
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców wszystkich 

konkursów 14. edycji Short Waves Festival oraz 

wręczenie nagród w konkursie New Point of View 

organizowanym przez European Short Film Network. 

Wydarzenie uświetni występ Misia Furtak.

Misia Furtak – kompozytorka, autorka tekstów, woka-

listka i basistka. Razem z zespołem Très.B laureatka 

Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna 

i Fryderyka w kategorii debiut roku. Solowo jako Misia 

Ff uhonorowana nagrodą miasta Torunia im. Grzego-

rza Ciechowskiego. Współpracowała m.in z kwintetem 

Wojtka Mazolewskiego przy albumie “Chaos pełen 

idei”, który otrzymał status złotej płyty. Z Piotrem 

Kalińskim (Hatti Vatti) tworzy duet Ffrancis.

Misia Furtak – composer, songwriter, singer and 

bassist. Together with the Très.B band, she won the 

Polityka Passport in the popular music category and 

the Fryderyk award in the debut of the year category. 

Solowo as Misia Ff honored with the Toruń City Prize 

Grzegorz Ciechowski. She collaborated with Wojtek 

Mazolewski’s quintet on the album “Chaos full of 

ideas”, which was awarded the status of a gold album. 

Together with Piotr Kaliński (Hatti Vatti), he forms the 

Ffrancis duo.

Short Waves Festival 
Łączna pula nagród: 47 000 PLN

Konkurs Międzynarodowy: 19 500 PLN

Konkurs Polski: 6 000 PLN

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych: 

6 500 PLN

Konkurs Urban View: 6 500 PLN

Konkurs Dances with Camera: 8 500 PLN

European Short Film Network 
Konkurs New Point of View: 6 000 EUR

SWF Award Ceremony
A ceremonial announcement of winners in all compe-

tition categories presented at the 14th Short Waves 

Festival as well as winners of New Point of View com-

petition organized by European Short Film Network. 

The evening will also host a performance 

by Misia Furtak.

Short Waves Festival 
Joint award pool: 10 000 EUR

International Competition: 4 150 EUR

Polish Competition: 1 300 EUR

Polish Experimental Film Competition: 1 400 EUR

Urban View Competition: 1 400 EUR

Dances with Camera: 1 750 EUR

European Short Film Network 
New Point of View competition: 6 000 EUR 

Gala Rozdania Nagród SWF / SWF Award Ceremony
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Gala Rozdania Nagród SWF / 
SWF Award Ceremony

CK Zamek | Sala Wielka | 18.06.2022 | 20:30 | 120’

SWF Awarded: Konkurs Polski + Konkurs Polskich 
Filmów Eksperymentalnych

SWF Awarded: Urban View + Dances with Camera

SWF Awarded: International Competition 

CK Zamek | Kino Pałacowe

19.06.2022 | 14:00 | 90’

CK Zamek | Kino Pałacowe

19.06.2022 | 16:00 | 90’

CK Zamek | Kino Pałacowe

19.06.2022 | 18:00 | 90’

Online

19.06.2022, 00:00 – 20.06.2022, 23:59

Online

19.06.2022, 00:00 – 20.06.2022, 23:59

Online

19.06.2022, 00:00 – 20.06.2022, 23:59 

Gala Rozdania Nagród SWF / SWF Award Ceremony
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Eternal Engine

Wystawa: Eternal Engine

Exhibition: Eternal Engine

Eternal Engine: czarodziejki z podwórka i cyberwróżki 

technokultury.

Eternal Engine: artystki wizualne, designerki i pro-

gramistki włączające do swoich praktyk myśl xeno-, 

glitch- i cyberfeministyczną.

Eternal Engine: wojowniczki Open Source’u i Free 

Learningu.

Eternal Engine: Jagoda Wójtowicz i Marta Nawrot / 

Marta Nawrot i Jagoda Wójtowicz.

Pierwsza indywidualna wystawa Eternal Engine 

to zaproszenie do czułego metaversum odgrywanej 

na nowo przeszłości i projektowanych przyszłości. 

To doświadczenie początku millennium w rozstrojeniu 

i przesunięciu: o milimetr, o atom, piksel. Mistyczna 

swojskość i psychodeliczna codzienność. Cyfrowy 

folklor w kwantowych splątaniach i percepcyjny queer. 

Kuratorka: Aleksandra Skowrońska

Producentka: Aleksandra Kołodziej

Partner wydarzenia: Galeria Skala

Eternal Engine: backyard enchantresses and cyber-

fairies of technoculture.

Eternal Engine: female visual artists, designers and 

software developers incorporating the notions 

of xeno-, glitch- and cyberfeminism into their practice. 

Eternal Engine: Open Source and Free Learning 

warriors.

Eternal Engine: Jagoda Wójtowicz i Marta Nawrot / 

Marta Nawrot i Jagoda Wójtowicz.

The first individual exhibition of Eternal Engine 

is an invitation to the sensitive metaverse of a replayed 

past and designed futures. It is an experience of the 

beginning of the millennium in distortion and shift: 

by a millimeter, by an atom, by a pixel. Mystical familiar-

ity and psychedelic everyday. Digital folklore 

in quantum entanglements and queer perception. 

Curator: Aleksandra Skowrońska

Producer: Aleksandra Kołodziej

Event Partner: Galeria Skala

Wystawa / Exhibition

Wernisaż / Opening

Oprowadzanie kuratorskie / 
Curatorial Tour

Galeria Skala

14.06 – 19.06.2022 | 12:00 – 20:00

Galeria Skala

14.06.2022 | 18:00 | 60’

Galeria Skala

16.06.2022 | 15:00 | 60’
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Definicją filmowej przygody festiwalowej z łatwością 

można by nazwać uczestnictwo w Random Garden 

Cinema! Dopiero w dniu wydarzenia dowiesz się, 

w który zakątek Poznania masz się udać, by obejrzeć 

tam wyjątkową selekcję filmową ułożoną specjalnie 

pod wybraną lokalizację. Poczuj niezwykłą atmosferę, 

poznaj twórców i programerów festiwalowych filmów. 

Spotkajmy się w tych niecodziennych plenerowych 

warunkach, żeby wspólnie celebrować święto 

krótkiego kina!

Vilnius International Short Film Festival to jeden z 

największych festiwali krótkometrażowych krajów 

bałtyckich, prezentujący najnowsze i najlepsze filmy 

krótkometrażowe z całego świata. Powstały w 2006 

roku, festiwal stał się wyjątkową platformą na Litwie, 

pokazując nie tylko europejskie, ale też globalne filmy 

krótkometrażowe tworzone przez nowe pokolenie 

utalentowanych filmowców. 16 edycja Vilnius Interna-

tional Short Film Festival odbędzie się między 18-24 

stycznia 2023.

Vilnius International 
Short Film

Random Garden Cinema

Curators: 

Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė – Head of the Festi-

val, Vilnius International Short Film Festival

Gabrielė Cegialytė – Festival Producer, Vilnius Interna-

tional Short Film Festival

Kuratorki: 

Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė –Dyrektorka Festi-

walu Vilnius International Short Film Festival

Gabrielė Cegialytė – Producentka Festiwalu Vilnius 

International Short Film Festival

Participation in Random Garden Cinema is the 

definition of a cinematic festival adventure! Only 

on the day of the event we are going to reveal which 

part of Poznań you’re headed to for a screening 

of a film selection tailored to each of the unique 

locations. Experience the extraordinary atmosphere 

and get to know filmmakers and festival programmers. 

Let’s meet in these unusual open-air conditions 

to celebrate the short film festival together!

Vilnius International Short Film Festival is one of the 

biggest short film festivals in the Baltic countries, 

presenting the newest and best short films from all 

around the world. Established in 2006, the festival 

has become a unique platform in Lithuania, not only 

screening European but also global professional short 

films made by the upcoming generation of talented 

filmmakers. The 16th edition of Vilnius International 

Short Film Festival will take place from 18 to 24 Janu-

ary 2023.

Random Garden Cinema

Longing for Love

Program
1. Lou’s Neighbour / France / 2021 / Fiction / 18’ / 

Directors: Victoria Lafaurie, Hector Albouker / Contact: 

elise@shortcuts.pro

2. Binge Loving / Belgium / 2021 / Fiction / 22’ / 

Director: Thomas Deknop / Contact: inscriptions@

agenceducourt.be

3. It’s Alright / Lithuania / 2020 / Fiction / 16’ / 

Director: Jorūnė Greičiūtė / Contact: zbigas@gmail.

com

4. NAYA – Der Wald hat tausend Augen / the 

Netherlands / 2021 / Documentary / 24’ / Director: 

Sebastian Mulder / Contact: info@squareeyesfilm.com

Pokaz / Screening
TBA*

15.06.2022 | 21:00 | 120’

*Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana po- 

siadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym 

terminie.

*The exact location will be communicated to ticket 

holders or announced on later date. 
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Random Garden Cinema

ŻUBROFFKA – Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
/ International Short Film Festival

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych 

ŻUBROFFKA od kilkunastu lat buduje kulturalny po-

most między Wschodem i Zachodem, Północą 

i Południem, dzięki czemu w Białymstoku i na Podlasiu 

spotyka się twórcza energia z całego świata. Ważną 

częścią Festiwalu są konkursy. Okno na Wschód i Cały 

ten Świat prezentują najciekawsze filmy krótkome-

trażowe powstałe poza Polską, a Fabuła.pl, 

Animacja.pl oraz Dokument.pl skierowane są do po- 

lskich twórców. Pozostałe trzy konkursy to: Na Skraju 

– konkurs na najlepszy film eksperymentalny i wideo-

art, Music video – konkurs na najlepszy wideoklip, 

a także Kids – konkurs na najlepszy film dla dzieci. 

Kuratorzy:

Monika Piskurewicz, Krzysztof Sienkiewicz – pro-

gramerzy (ŻUBROFFKA – Międzynarodowy Festiwal 

Filmów Krótkometrażowych)

Curators:

Monika Piskurewicz, Krzysztof Sienkiewicz – program-

mers (Żubroffka – International Short Film Festival)

ŻUBROFFKA International Short Film Festival for sev-

eral years has been building a cultural bridge between 

East and West, North and South, thanks to which crea-

tive energy from all over the world meets in Bialystok 

and Podlachia. An important part of the festival are 

competitions – The Eastward Window and Whole 

Wide World competitions present the most interesting 

short films made outside of Poland, while the Feature.

pl, Animation.pl and Documentary.pl competitions are 

directed to Polish filmmakers. The other three are: 

On the Edge – competition for the best experimental 

film and video art, Music Video – competition for the 

best music video, and Kids – competition for the best 

film for children.

Program
1. Laura & Vineta / Latvia / 2017 / Fiction / 20’ 

/ Director: Roberts Kuļenko / Contact: roberts.

kulenko@gmail.com

2. Umowa / Poland / 2015 / Animation / 5’ / Director: 

Ewa Smyk / Contact: hello@ewasmyk.com

3. Golden Love / Ukraine / 2016 / Fiction / 12’ / 

Director: Pavlo Ostrikov / Contact: etosamoepro@

gmail.com

4. Kurzy Śpiewak / Poland / 2011 / Fiction / 15’ / 

Director: Hermanos de Chamuco / Contact: kino@

bok.bialystok.pl

5. Breakfast on the Grass / Estonia / 2012 / 

Animation / 5’ / Directors: Erik Alunurum, Mihkel Reha, 

Mari-Liis Rebane, Mari Pakkas / 

Contact: artun@artun.ee

6. ORGANEK: POGO / Poland / 2020 / Music 

Video / 5’ / Directors: Maciek Szupica, Krzysztof 

Kiziewicz / Contact: kiziewicz@gmail.com

Pokaz / Screening
TBA*

16.06.2022 | 21:00 | 120’

*Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana po- 

siadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym 

terminie.

*The exact location will be communicated to ticket 

holders or announced on later date. 

Wschodnie Przyjemności
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Pokaz / Screening
TBA*

17.06.2022 | 21:00 | 120’

*Lokalizacja wydarzenia zostanie przekazana po- 

siadaczom biletów lub udostępniona w późniejszym 

terminie.

*The exact location will be communicated to ticket 

holders or announced on later date. 

Talking Shorts

Talking Shorts to magazyn filmowy online dedykowany 

filmom krótkometrażowym. Jego celem jest zwiększe-

nie widoczności i stworzenie szerszego dyskursu 

na temat tej formy sztuki, ściśle związanej z pejzażem 

międzynarodowych festiwali filmów krótkome-

trażowych. Wspólna inicjatywa została stworzona 

w 2020 roku przez FILMFEST DRESDEN, Short 

Waves Festival, Vienna Shorts, Torino Short Film Mar-

ket oraz NISI MASA. Platforma, na której publikowane 

są recenzje, wywiady, eseje, podcasty i panele 

branżowe, jest wspierana przez ponad 15 festiwali 

filmów krótkometrażowych z Europy i nie tylko. 

Oprócz cotygodniowych relacji Talking Shorts 

organizuje również warsztaty dla młodych krytyków 

filmowych we współpracy ze swoimi partnerami.

Bigger Than Life

Kurator: 

Niels Putman – współzałożyciel Talking Shorts, 

redaktor naczelny Kortfilm.be, programer na Fantoche 

International Animation Film Festival

Curator: 

Niels Putman – co-founder of Talking Shorts, chief ed-

itor of Kortfilm.be, short film programmer at Fantoche 

International Animation Film Festival

Talking Shorts is an online film magazine dedicated 

to short films. Its goal is to make shorts more visible 

and to create a wider discourse about the art form, 

closely connected to the international short film festi-

val landscape. The co-initiative was founded in 2020 

by FILMFEST DRESDEN, Short Waves Festival, Vienna 

Shorts, Torino Short Film Market and NISI MASA. The 

platform, which publishes reviews, interviews, essays, 

podcasts and industry panels, is supported by over 

15 (short) film festivals from all over Europe and 

beyond. In addition to weekly coverage, Talking Shorts 

also organizes workshops for young film critics 

in collaboration with its partners.

Random Garden Cinema

Program
1. Zoo / the Netherlands / 1962 / Documentary / 

10’ / Director: Bert Haanstra / Contact: akelijk@

beeldengeluid.nl

2. On a Wednesday Night in Tokyo / the Netherlands 

/ 2004 / Documentary / 6’ / Director: Jan Verbeek / 

Contact: info@strictlypublic.org

4. Ten Meter Tower / Sweden / 2016 / Documentary 

/ 16’ / Directors: Axel Danielson, Maximilien Van 

Aertryck / Contact: jing.haase@filminstitutet.se

3. hier. / Belgium / 2019 / Documentary / 20’ / 

Director: Joy Maurits / Contact: international@luca-

arts.be



Klub Festiwalowy / Festival Club

Każdego wieczoru po seansie zapraszamy 

do Świętego Spokoju na drinka i pogawędkę przy 

akompaniamencie muzyki wschodzących talentów 

prężnej poznańskiej sceny undergroundowej. Ciepłe, 

późne noce urozmaicą dwa pokazy Awesome Shorts 

– najfajniejszych klipów muzycznych współczesnej 

sceny teledysków. Dodatkowo, czeka na was niedziela 

pełna relaksu i odprężenia przy dźwiękach DJ Miss 

Pi, Pablo Frizzi aka Paweł Gałecki oraz Elvira podczas 

wydarzenia Sunbient.

Every night after screenings you are welcome to visit 

Święty Spokój, our official Short Waves club venue, for 

a drink and a chat accompanied by DJ sets from 

up and coming talents of the lively Poznań under-

ground scene. The late warm nights will be enriched 

with two screenings of Awesome Shorts – the coolest 

music clips from the contemporary music video scene! 

Additionally, we have a relaxing and chill Sunday 

ahead, accompanied by the sounds mixed 

by DJ Miss Pi, Pablo Frizzi aka Paweł Gałecki 

and Elvira during the event called Sunbient.

Klub Festiwalowy

Festival Club

Klub Festiwalowy / 
Festival Club

Sunbient

Święty Spokój

14.06.2022 | 00:00 – ∞

Święty Spokój

15.06.2022 – 19.06.2022 | 21:00 – ∞ 

Święty Spokój 

19.06.2022 | 12:00 – 20:00
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Program branżowy 
Industry Program



Short Waves Lab

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 ra-

mach międzynarodowego festiwalu filmów krótkome-

trażowych Short Waves Festival – miejsca wymiany 

myśli i doświadczeń, dyskusji nad stanem współ- 

czesnego kina i sztuki, szukania rozwiązań 

wsparcia i pomocy w rozwijaniu swoich projektów.

Osią Short Waves Lab są warsztaty dedykowane 

poszczególnym etapom tworzenia filmu ekspery-

mentalnego, rozpoczynające się od researchu, przez 

produkcję krótkiego metrażu, aż po dystrybucję 

i promocję eksperymentu. Podczas spotkań ofe-

rowane są konsultacje z Hubertem Czerepokiem 

w dziedzinie filmu eksperymentalnego dotyczące 

wstępnych etapów prac nad filmem, a także możli-

wość przygotowania wspólnej realizacji. Warsztaty 

wzbogacone są o przestrzeń wymiany, której filarem 

będą rozmowy, dyskusje oraz cyrkulacja opinii 

i doświadczeń, a także o prezentację wybranego 

filmu z portfolio uczestników w ramach 14. edycji 

Short Waves Festival.

Hubert Czerepok – profesor Akademii Sztuki 

w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Filmu 

Eksperymentalnego na Wydziale Malarstwa i Nowych 

Mediów. Jest absolwentem zakopiańskiej Szkoły 

Kenara oraz poznańskiej ASP, gdzie studiował 

w pracowniach Izabeli Gustowskiej i Jana Berdyszaka. 

W duecie artystycznym Magisters (ze Zbyszkiem 

Rogalskim) produkował absurdalne fotografie i filmy. 

Współpracując z Sebastianem Mendezem, opracował 

strategiczną grę Survivors of The White Cube – sy-

mulację świata sztuki. Tworzył ze Stevem Rushtonem 

death-metalową grupę Children of Sodom. Rysuje, 

maluje, tworzy obiekty, instalacje, realizuje wideo, 

animacje, wykonuje filmy found footage. 

Short Waves Lab Wydarzenie organizowane we współpracy partnersk-

iej z Katedrą Intermediów Uniwersytetu Artystycznego 

w Poznaniu.  
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Warsztaty / Workshops

Pokaz filmowy / 
Film Screening

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

14.06. – 17.06.2022 | 10:00

CK Zamek | Sala Audiowizualna

18.06.2022 | 15:00 | 60’ + Q&A

Short Waves Lab

Short Waves Lab is a platform designed to build a 

relationship between young filmmakers, artists, art and 

film school students, as well as art and film profes-

sionals, running within Short Waves Festival – the in-

ternational short film festival, which over the years has 

become a hub for thought and experience exchange, 

discussion on the state of modern cinema and art, and 

search for solutions and support with one’s projects.

The core of Short Waves Lab is constituted by a 

series of meetings dedicated to various stages of 

experimental film creation: from research, through 

short film production, to distribution and promotion of 

the experiment. The workshop attendees are going 

to have the opportunity to consult their work with 

Hubert Czerepok regarding the initial film produc-

tion stages, as well as a chance to collaborate with 

them on a full-fledged production. The workshop is 

enhanced by a space for mutual exchange revolving 

around conversation, discussion, as well as circulation 

of experiences and opinions, and by a presentation of 

film selected from the portfolio during the 14th edition 

of Short Waves Festival.

Hubert Czerepok – professor at the Art Academy 

of Szczecin, where he runs the Experimental Film 

Workshop at the Faculty of Painting and New Media. A 

graduate of Antoni Kenar Art High School in Zakopane 

and holds a degree from the University of the Arts 

Poznań, where he studied under Izabella Gustowska 

and Jan Berdyszak. He was one-half of an artistic 

duo called Magisters (with Zbyszek Rogalski) which 

produced absurdist photography and film. In collabora-

tion with Sebastian Mendez, he produced a strategic 

video game called Survivors of The White Cube – an 

art world simulation. He co-created a death metal 

band, Children of Sodom along with Steve Rushton. 

He draws, paints, creates objects, installations, videos, 

animations, makes found footage films.

Short Waves Lab The event is organized in partnership with the Depart-

ment of Intermedia at the University of Arts in Poznań
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Spotkania Branżowe / Industry Meet-ups

Nieformalne spotkania dedykowane profesjonali-

stom branży filmowej oraz zaproszonym gościom 

festiwalowym. Wspólnie będziemy celebrować 

kinematografię rumuńską czy uczestniczyć w 

dyskusji dotyczącej kolektywu Eternal Engine 

oraz twórczości Christiny Kubisch. Przy lampce 

dobrego wina znajdzie się również miejsce na ku-

luarowe rozmowy, spotkania ze starymi i nowymi 

znajomymi czy pogawędki 

o newsach festiwalowych.

Informal meetings dedicated to film industry 

professionals and festival guests. Together we 

will celebrate Romanian cinematography or talk 

about the works 

of Eternal Engine collective and creative output 

of Christina Kubisch. With a glass of good wine 

there will be also place for backstage talks, 

meetings with old and new friends or chats about 

festival news.

Spotkania Branżowe

Industry Meet-ups

Spotkanie Branżowe / Industry Meet-up: 

Christina Kubisch + Eternal Engine

Kawiarnia Kino Muza | 15.06.2022 | 17:30 | 60’

Spotkanie Branżowe / Industry Meet-up: 

Święto kina rumuńskiego / 

Celebrating Romanian Cinema

Kawiarnia Kino Muza | 16.06.2022 | 17:30 | 60’

Spotkanie Branżowe / Industry Meet-up: 

Spotkajmy się / Meet’n’Greet

Meskalina | 17.06.2022 | 17:30 | 60’

Rozmowy o Kinie / Cinema Talks

Książka Anouk De Clercq „Where is Cinema” wiąże 

się z bogatą i ważną dyskusją na temat niezwykłych 

kinowych miejsc, które rodzą się z pasji i oporu. Arty- 

stka przywraca istotę filmowej społeczności. 

Nietypowe napięcie pomiędzy widzem, ruchomym 

obrazem i przestrzenią kinową, gdzie dzieje się 

magia. Czym jest zbiorowa percepcja? Czy istnieje? 

Czy możliwa jest wspólna interakcja? Dyskusja, która 

może przynieść o wiele więcej pytań poświęco-

nych widowni i funkcjonowaniu kina w określonej 

przestrzeni.

With Anouk De Clercq’s book ‘Where is Cinema’ 

comes a rich and essential conversation about the 

unusual cinema places that are born from passion 

and resistance. The artist brings back the impor-

tance of the cinematic community. The unusual 

tension between a viewer, the moving image and the 

cinematic space when the magic happens. What’s 

the collective perception? Is there one? Is common 

interaction possible? The discussion that might bring 

some interesting insights dedicated to the audience 

and site-specification of cinema.

Rozmowy o Kinie
Budowanie interakcji: Gdzie jest kino? 
Rozmowa z Anouk De Clercq

Cinema Talks
Building interaction: Where is Cinema? 
Talk with Anouk De Clercq

Gość: 
Anouk De Clercq – artystka, reżyserka, pisarka

Guest: 
Anouk De Clercq – artist, filmmaker, writer
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Rozmowa / Talk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Atrium 

15.06.2022 | 12:30 | 60’

Moderator:

Michał Matuszewski – programer, Short Waves Fes-

tival, kurator filmowy, Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski

Moderator:

Michał Matuszewski – programmer, Short Waves 

Festival; film curator, Centre of Contemporary Art 

Ujazdowski Castle 
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Rozmowa / Talk
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Atrium 

16.06.2022 | 12:30 | 60’

Kino eksperymentalne, sztuka wideo, filmy artystycz-

ne, nowe media i wiele innych… w obiegu festiwalo-

wym terminy mogą wprowadzać wiele zamieszania. 

Czy potrzebujemy definicji? Jak zmieniały się one na 

przestrzeni lat? Czy hybrydowość formy może być 

łatwo przyswajalna i nazwana? A może współczesne 

kino eksperymentalne potrzebuje nowej definicji? Być 

może nie dotrzemy dzisiaj do sedna sprawy, ale spró-

bujmy przedyskutować kwestie, które nurtują wielu. 

Wydarzenie organizowane we współpracy partnersk-

iej z British Council Poland i Goethe Institut. 

Goście / Guests: 

Hilke Doering – head of the International Competition, 

Oberhausen International Short Film Festival

Sanne Jehoul – program Director, 

Glasgow Short Film Festival

Jessica McGoff – critical writer, video essayist

Goście: 

Hilke Doering – koordynatorka Konkursu Międzynaro-

dowego, Oberhausen International Short Film Festival

Sanne Jehoul – dyrektorka programowa, 

Glasgow Short Film 

Jessica McGoff – krytyczka, eseistka filmowa

Moderator:

Michał Matuszewski – programmer, Short Waves 

Festival; film curator, Centre of Contemporary Art 

Ujazdowski Castle 

Moderator:

Michał Matuszewski – programer, Short Waves Fes-

tival, kurator filmowy, Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski

Experimental cinema, video-art, art film, new media 

and many more… In the festival circuit the terms can 

create a lot of confusion. Do we need definitions? 

How have they changed throughout the years? Does 

the hybridity of the form can be easily embraced and 

named? Or does contemporary experimental cinema 

need a new definition? We might not reach the point 

today but let’s try to discuss the matter that troubles 

many. 

The event is organized in partnership with the British 

Council Poland and Goethe Institut. 

Rozumienie zmiany: 
czym jest kino eksperymentalne dzisiaj?

Understanding the Change: 
What is Experimental Cinema Today?

Rozmowy o Kinie / Cinema Talks

Pytanie, czy telefon z wewnętrznej kieszeni spodni był 

przypadkiem czy przeznaczeniem, które chciało, żeby-

śmy byli dokładnie tą osobą, która otrzymała telefon, 

pozostaje bez odpowiedzi. Ostatecznie też – nie ma 

to większego znaczenia. „Pocket Call” Paula Spenge-

manna skłania do zastanowienia się nad napięciem 

pomiędzy technicznym prawdopodobieństwem 

a chaotycznym przypadkiem. W swoich pracach 

Spengemann negocjuje tematy, które wymykają się 

technicznej i przemysłowej reprodukcji (życie samo 

w sobie, wszechświat, przypadek), ale robi to za 

pomocą środków hipertechnicznych. Buduje repliki 

błędów, łączy piksele, by stworzyć wielokąty, które na-

stępnie stają się drobinkami kurzu, nitkami lub kawał-

kami puchu, które kondensują się w ciemnej pieczarze 

kieszeni spodni. Rezultatem jest technologiczna 

replika lub cyfrowa rekonstrukcja przypadku. Sposób 

na wklikanie się w 14. Short Waves Festival niezależnie 

od tego, czy jest to mile widziane, czy nie.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Goethe 

Institut.

The question of whether the call from inside the 

trouser pocket was coincidence or fate, willing us to 

be exactly the person called, remains unanswered 

and in the end, it doesn’t really matter. Paul Spenge-

mann’s ‘Pocket Call’ prompts the observer to think 

about the tension between technical feasibility and 

chaotic chance. In his works, Spengemann negotiates 

subjects that elude technical and industrial reproduc-

tion (e.g. life itself, the universe, chance), but does so 

by hyper-technical means. He builds replicas of mis-

takes, connects pixels to make polygons, which then 

become specks of dust, threads, or bits of fluff, which 

condense in the dark cavern of a trouser pocket.

The result is a technological replica, or digital recon-

struction, of chance. A way to dial into the 14th Short 

Waves Festival whether it’s welcome or not. 

The event is organized in partnership with the Goethe 

Institut.

„Pocket Call”: Spotkanie
z Paulem Spengemannem

‘Pocket Call’: Meeting with Paul 
Spengemann
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Pokaz i spotkanie / 
Screening and Meeting

CK Zamek | Sala Audiowizualna

17.06.2022 | 17:30 – 19:30
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Rozmowa / Talk
CK Zamek | Sala Audiowizualna

17.06.2022 | 19:00 | 60’

Gość: 
Paul Spengemann – artysta audiowizualny

Guest: 

Paul Spengemann – audiovisual artist 

Rozmowy o Kinie / Cinema Talks

Rozmowa otwarcie wskaże trudności, które mogą się 

pojawić na drodze do stworzenia filmu eksperymen-

talnego. Czy istnieje szansa, by uniknąć typowych 

błędów, czy są one wpisane w eksperymentowanie 

z ruchomymi obrazami? Co to znaczy odnieść sukces 

na polu eksperymentalnym? Dyskusja odwołująca się 

do osobistych poglądów dotyczących głównych nie-

fortunnych decyzji, jakie mogą podjąć młodzi filmowcy 

na początku swojej kreatywnej drogi.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Goethe 

Institut. 

The talk will openly present the difficulties that might 

appear on your way to create an experimental film. Is 

there a chance to avoid common mistakes or are they 

inscribed in experimenting with moving images? What 

does it mean to be successful in the experimental 

field? Discussion that takes a stand from personal 

views on the main unlucky decisions that young film-

makers can make at the beginning of their artistic path.

The event is organized in partnership with the Goethe 

Institut. 

Jak rozpocząć tworzenie filmu 
eksperymentalnego? Rozmowa 
z Paulem Spengemannem

How to Start Creating an Experimental 
Film? Talk with Paul Spengemann

Moderator: 
Aleksandra Skowrońska - współpracowniczka pro-

gramowa Pawilonu (Galeria Miejska Arsenał), członkini 

Hat Research Center, doktorantka w Katedrze Teatru i 

Sztuki Mediów

Moderator:

Aleksandra Skowrońska -  program associate of Paw-

ilon (The Arsenal Municipal Gallery), member of the 

Hat Research Center, PhD student at the Department 

of Theater and Media Art

Organizator / Organizer

Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte powstała w 

2003 roku i od początku swego istnienia specjalizuje 

się w kinie krótkometrażowym. Od 2009 roku orga-

nizuje Short Waves Festival, który jest największym 

projektem i trzonem działalności Fundacji.

Poza Short Waves Festival pod szyldem Fundacji 

realizowane są także liczne projekty popularyzujące 

rodzimą i międzynarodową kulturę audiowizualną, 

w szczególności kino krótkometrażowe. Do tej pory 

miały miejsce takie inicjatywy jak m.in. Baltic Waves, 

Jesień Filmowa, Projektor Osiedlowy, Projekt Raport 

– Filmowy Poznań, Filmowe Miasto, Weekly – miejski 

przegląd filmowy oraz branżowe wydarzenia spod 

znaku Poznań ID. 

Od 2019 roku, działając w imieniu Fundacji, Short 

Waves Festival współtworzy European Short Film Ne-

twork - sieć zrzeszającą europejskie festiwale filmów 

krótkometrażowych. W ramach sieci, dzięki wsparciu 

z programu MEDIA – Kreatywna Europa od kwietnia 

2021 roku działa platforma filmów krótkometrażowych 

This Is Short. W latach 2020-2021 Fundacja była 

częścią międzynarodowej sieci KineDok (zainicjowa-

nej przez Instytut Filmu Dokumentalnego w Pradze) 

mającej na celu popularyzację pełnometrażowych 

filmów dokumentalnych.

Jednym z istotnych działań Fundacji jest dystrybucja i 

promocja kina krótkometrażowego, a dzięki współpra-

cy z wieloma partnerami rokrocznie dociera z różnymi 

programami filmowym do kilkudziesięciu miast. Przez 

10 lat Fundacja zajmowała się organizacją pokazów 

Future Shorts, obecnie jest wyłącznym dystrybutorem 

Oscar Nominated Shorts. Tylko w 2022 roku widzowie 

mogli obejrzeć nominowane do Oscara filmy krótko-

metrażowe na ponad 100 pokazach w całej Polsce. 

Ad Arte Foundation of Cultural Education was founded 

in 2003 and since the beginning, it has been specializ-

ing in short cinema. Since 2009, it has been organiz-

ing Short Waves Festival, its biggest project and a core 

of its activities.

In addition to Short Waves Festival, the Foundation has 

been carrying out various projects that aim 

to popularize domestic and international audiovisual 

culture, particularly short cinema. These projects 

include Baltic Waves, Cinematic Autumn, Neighbor-

hood Projector, Report – Cinematic Poznań Project, 

Film City, Weekly – an urban film review, as well as 

industry events labeled as Poznań ID. 

Since 2019, on the behalf of the Foundation, Short 

Waves Festival has been co-creating the European 

Short Film Network - an association of European short 

film festivals. Thanks to the support of MEDIA – Crea-

tive Europe, in April 2021 the network has successfully 

launched a short film platform called This Is Short. In 

the years 2020-2021, Ad Arte Foundation has been a 

part of an international network called KineDok (initi-

ated by Documentary Film Institute in Prague) whose 

main objective is to popularize feature documentary 

films.

One of the important activities of the Foundation is 

the distribution and promotion of short films, and 

thanks to the cooperation with many partners, every 

year it reaches several dozen cities with various film 

programs. For 10 years, the Foundation was involved in 

the organization of Future Shorts shows, currently it is 

the sole distributor of Oscar Nominated Shorts. Only 

in 2022, viewers could watch Oscar-nominated short 

films at over 100 screenings all over Poland.
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Zespół Festiwalowy / Festival Team

Dyrektorka Short Waves Festival
Short Waves Festival Director
Emilia Mazik

Koncept Short Waves
Short Waves Concept Design
Szymon Stemplewski

Program festiwalowy
Head of Festival Program
Aleksandra Ławska 

Koordynacja produkcji
Head of Production
Maria Trzeciak

Biuro festiwalowe
Festival Office
Anna Golon

Sławek Pawlik

Obsługa gości
Guests Management
Anna Malinowska

Obsługa widowni
Audience Management
Dawid Skórzybut

Koordynacja wolontariuszy
Volunteer Coordinator
Maria Barańczyk

Strategia i zarządzanie projektami
Strategy & Project Management
Norbert Piotrowski

PR & Komunikacja
PR & Communication
Karolina Sienkiewicz

Identyfikacja wizualna
Visual Identity
Branding: Studio Uniforma

Key Visual: Mateusz Lengling

Komunikacja wizualna
Visual Communication
Andrzej Hercuń

Karolina Sienkiewicz

Wideo
Video
Łukasz Gajdek (makemake)

Adam Romel (makemake)

Zdjęcia
Photography
Malwina Łubieńska

Dawid Majewski

Strona WWW Festiwalu
Festival Website
Andrzej Hercuń

Karolina Sienkiewicz

Obieg kopii
Print traffic
Maciej Sługocki

Weronika Sowińska

Michał Tomaszewski

Tłumaczenia audiowizualne
Audiovisual translations
Weronika Sowińska

Tłumaczenia
Translations
Adam Jodko

Zuza Nowak

Karolina Sienkiewicz

Rafał Stelmasik

Michał Tomaszewski

Mastering DCP
Maciej Sługocki 

Social Media
Daria Sienkiewicz

Karolina Sienkiewicz

Zespół Festiwalowy / Festival Team
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Festiwal dostępny
Accessibility
Marta Jaroń (Fundacja Deaf Respect)

Joanna Huczyńska (Fundacja Deaf Respect)

Redakcja katalogu
Catalog editing
Aleksandra Ławska

Adrianna Skórnicka

Korekta katalogu
Catalog correction
Mateusz Celer 

Anna Golon 

Emilia Mazik 

Karolina Sienkiewicz 

Dawid Skórzybut

Adam Romel

Platforma VoD & Archiwizacja Cyfrowa
VoD Platform & Digital Archive
Mateusz Celer

Dawid Skórzybut

Michał Tomaszewski

Filmchief Developer
Dennis Pasveer (ThisWayUp)

Wsparcie techniczno-logistyczne
Technical and Logistic Support
Władysław Iliński

Kajetan Wiśniewski

Aleksander Rudawski 
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Zespół Programowy / Programming Credits

Konkurs Dances with Camera
Dances with Camera Competition
Regina Lissowska-Postaremczak

Wojciech Ulman 

Program Fokusowy
Focus Program
Aleksandra Ławska

Emilia Mazik

Oana Ghera

Program Pozakonkursowy
Non-competition Program
Anna Golon

Regina Lissowska-Postaremczak

Aleksandra Ławska

Emilia Mazik

Adrianna Skórnicka

Poza Kinem
Beyond Cinema
Aleksandra Kołodziej

Aleksandra Ławska

Norbert Piotrowski

Aleksander Rudawski

Karolina Sienkiewicz

Aleksandra Skowrońska

Łukasz Tomaszewski 

Maria Trzeciak

Wydarzenia branżowe
Industry Events
Aleksandra Ławska

Emilia Mazik

Karolina Sienkiewicz

Izabela Sitarska

Współpraca programowa
Guest programmers
Gabrielė Cegialytė 

Rimantė Daugėlaitė

Hilde D’haeyere

Hilke Doering

Daniel Ebner

Oana Ghera

Mathieu Janssen

Monika Piskurewicz

Niels Putman

Krzysztof Sienkiewicz

Kamila Tomkiel-Skowrońska

Specjalne podziękowania
Wolontariusze Short Waves Festival 2022

– dziękujemy, że jesteście z nami! ♥

Special credits go to
Volunteers of Short Waves Festival 2022

– thank you for being with us! ♥

Konkurs Międzynarodowy
International Competition
Joanna Baranowska

Daria Grabarek 

Emilia Mazik 

Aleksandra Ławska 

Michał Matuszewski 

Konkurs Polski
Polish Competition
Adam Kruk

Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych
Polish Experimental Film Competition
Michał Matuszewski 

Wojciech Ulman

Konkurs Urban View
Urban View Competition
Stefan Kruse Jørgensen 

Aleksandra Ławska 

Emilia Mazik
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Kontakt / Contact

Siedziba
Headquarters
ul. Hawelańska 1, 61–625 Poznań 

Biuro
Office 
Centrum Kultury ZAMEK, Św. Marcin 80/82, 

pokój nr 56, 61–809 Poznań

Telefon
Phone number
+48 501 951 145 

E-mail
fundacja@adarte.pl



ANIMATOR   2022
Kwali�kujący do Oscara®
15. Międzynarodowy Festiwal
Filmów Animowanych

DO ZOBACZENIA
W LIPCU W POZNANIU!

Do�nansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

08.07 21.07.2022
animator-festival.com



20-27 August 2022
Pontenure, Piacenza, Italy

21st

Film Festival
Concorto

Lorem Ipsum
www.concortofilmfestival.com

ORGANIZATOR

MECENAT

WSPÓŁFINANSOWANIE

PARTNER GŁÓWNY

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu celowego



European Competition: Live-action Fiction  |  Flemish Competition  
International  non-competitive programmes

Call for Entries

www.kortfi lmfestival.beEntries from 01.02.22 until 15.08.22 | Finished after 01.01.21 | Max. 35 min.

02 — 10 DEC 2022

Academy Award®, BAFTA and European Film Award Qualifying

B e l g i u mB e l g i u m

28



18–23 APRIL 2023

5

FILMFEST-DRESDEN.DE    #FFDD22   DRESDEN.FILMFEST

CALL FOR ENTRY 2023
 1 SEPTEMBER – 1 DECEMBER 2022

SUBMIT YOUR
FILM NOW !

INTERNATIONAL COMPETITION
NATIONAL COMPETITION
SPECIAL PROGRAMMES
PROFESSIONAL PROGRAMMES

FFD_35_az_poznan_148x105_1.indd   1 09.05.22   15:36

viennashorts.com

19th International Short Film Festival

25.5.—30.5.2022 im Kino
25.5.—30.6.2022 online

kurzfilmtage.de

69. International Short Film Festival Oberhausen

A multi-faceted kaleidoscope  
of films that addressed a globa-
lized society and challenges  
by aesthetic and formal means.
Neues Deutschland



SEE YOU NEXT YEAR IN POZNAŃ!

15th edition of Short Waves Festival

more info soon

shortwaves.pl



organizator patronat honorowy finansowanie

pa�nerzy

pa�nerzy technologiczni

patroni medialni


