WWW.ZUBROFFKA.PL

Drodzy widzowie, nie jesteśmy przesądni. Otwieramy 13. edycję Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, festiwalu, którego najważniejszym
elementem są pokazy konkursowe filmów krótkometrażowych nadesłanych do nas
z całego świata. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo z ponad 2000 obrazów
selekcjonerzy wybrali do konkursów aż 109 filmów różnych kategorii: animacje, fabuły,
dokumenty, wideoklipy, które oceni międzynarodowe jury.
Co wyróżnia nasz festiwal? Niewątpliwie to, że powstał z pasji i kreatywności pracowników
Białostockiego Ośrodka Kultury, którzy od 13 lat tworzą jego znakomitą markę.
Co cechuje nasz festiwal? Z pewnością energia i żywiołowość, młodzieńcza otwartość
oraz jego wielowymiarowość. Jak co roku zaanektujemy przestrzeń naszego miasta, ale
pojawimy się także w różnych zakątkach regionu.
Czego możecie się spodziewać? Tradycyjnie, poza pokazami konkursowymi, odbędą
się warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i seniorów, które poprowadzą znakomici
specjaliści. Ciekawie zapowiadają się także spotkania i debaty z twórcami oraz jurorami
tegorocznej edycji festiwalu. Podczas ŻUBROFFKI można będzie zobaczyć dwie
wystawy: fotografii Michała Siarka z Republiki Macedonii oraz ekspozycję poświęconą
czeskiemu surrealiście Janowi Švankmajerowi.
Film nierozerwalnie łączy się z muzyką, nie zabraknie więc na festiwalu koncertów,
pokazów wideoklipów i – co jest już naszą tradycją – filmu z muzyką na żywo.
Jak zwykle zaserwujemy też nocne pokazy shortów, a zaraz potem śniadania filmowe!
Jeśli brzmi to zbyt enigmatycznie, zapraszam do wyrobienia sobie własnego zdania i do
udziału w tym niepowtarzalnym festiwalu!
Grażyna Dworakowska
Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury

Dear viewers, we are not superstitious. We are opening the 13th edition of ŻUBROFFKA
International Film Festival, the festival, whose most important element is the
competition screenings of short films sent to us from around the world. There is no
exaggeration in this statement, because of over 2000 pictures, the selectors chose 109
films for contests in various categories: animations, features, documentaries, music
videos. They will be judged by the international jury.
What makes our festival special? It’s undoubtedly the fact that it arose from the
passion and creativity of the employees of the Białystok Cultural Centre, who for 13
years have been creating its excellent brand.
What characterizes our festival? It’s surely the energy and vibrancy, youthful openness
and its multidimensionalism. As every year, we will annex the space of our city, but we
will also appear in various parts of the region.
What can you expect? As usual, in addition to the competition screenings, film
workshops for children, youth and seniors will be held, which will be conducted by
outstanding specialists in their fields. Meetings and discussion with the filmmakers and
jury members of this year’s festival also promise to be interesting. At ŻUBROFFKA you
will also be able to see two exhibitions: Michał Siarek’s photographs from the Republic
of Macedonia, and the exhibition about Czech surrealist Jan Švankmajer.
Films are inextricably linked to music, so there will be some concerts, music videos
screenings and, what has become our tradition, a film with music played live.
As usual, we will also serve night short film screenings followed with film breakfasts!
If it looks too enigmatic, I invite you to get your own opinion and to participate in this
unique festival!
Grażyna Dworakowska
Białystok Cultural Centre’s Director

Trzynastka w większej części świata kojarzona jest z pechem, zaś lęk przed „przeklętą”
liczbą przejawia się na wiele sposobów. Niektóre festiwale celowo rezygnują z 13.
edycji swojej imprezy – po 12. przeskakując od razu do 14., istnieją też budynki czy
hotele, w których próżno szukać pokoju lub piętra oznaczonego numerem 13…
Na Podlasiu wierzymy w oczyszczające i uzdrawiające moce natury, dlatego
oddaliśmy w jej władanie naszego żubra (stworzonego przez duet artystyczny
Kijek / Adamski), a także cały festiwal. Pięknie zwizualizowała to dla nas Ala Nunu
Leszyńska, a Izabela Sroka – w oparciu o wykreowane przez Alę projekty – stworzyła
nową oprawę graficzną ŻUBROFFKI! Tegoroczny plakat festiwalu przedstawia więc
mroźny, różowiejący świt, kiedy to natura żarłocznie upomniała się o swoje, w efekcie
czego monumentalny żubr został przez nią wchłonięty i zdekonstruowany!
W tradycji, liczba 13 oznacza intuicję, ciężką pracę i organizację, co na pewno
cechuje nasz festiwal. Trzynastka składa się z atrybutów i energii cyfr 1 i 3. Jedynka
to nowy początek, pęd do przodu, motywacja do rozwoju i postępu, wyjątkowość
i indywidualność. Trójka zaś, to optymizm i entuzjazm, kreatywność i wzrost.
Jesteśmy więc przekonani, że nasze starania i bardzo dobry program festiwalu
zwiastują powodzenie i zupełnie nowy początek.
Serdecznie zapraszamy!
Maciej Rant
Kierownik Artystyczny festiwalu

Throughout the world, the number thirteen is associated with bad luck, with fear
of the “cursed” number manifesting itself in various ways. Some festivals resign
from their 13th edition on purpose – they follow edition 12 with 14; buildings and
hotels also exist, where it would be impossible to find a room or floor number 13.
In Podlasie we believe in the cleansing and healing powers of nature, which is why
we let it take over both our European bison (created by the artistic duo of Kijek /
Adamski) and the whole festival itself. Ala Nunu Leszyńska beautifully visualised
it for us, while Izabela Sroka – on the basis of Ala’s design – created the new
ŻUBROFFKA artwork! This year’s poster shows a cold dawn, turning pink, when
nature voraciously claims what is hers, resulting in the monumental European
bison being absorbed and deconstructed!
Traditionally, the number 13 indicates intuition, hard work and organization, which
is surely a feature of our festival. Thirteen consists of the attributes and energies
of digits 1 and 3. One is a new beginning, a forward momentum, a motivation for
development and progress, exceptionality and individuality. Three, on the other
hand, is optimism and enthusiasm, creativity and growth. We are therefore sure
that our endeavours and the excellent festival programme herald success and
a brand new beginning.
You are all most welcome!
Maciej Rant
Artistic Director of the Festival

PROGRAM PL
BI A ŁYSTO K
5 grudnia (środa)
godz. 11:00
VI LO – Czytelnia
ul. Warszawska 8
Pokaz Okiem Młodych:
Szczęśliwa Trzynastka
(88’)
godz. 12:00
Uniwersyteckie Centrum Kultury – UwB
ul. Ciołkowskiego 1N
Pokaz Azerbejdżan:
kraina kontrastów (99’)
godz. 16:15
Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Studenci
cz. I (88’)
godz. 16:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. I (112’)
godz. 18:00
Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna
13 (od ul. Świętojańskiej)
Pokaz Animowane
dokumenty (106’)
godz. 18:30
Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Niezależni (119’)
godz. 18:30
Foyer Kina Forum
ul. Legionowa 5
Wernisaż wystawy
fotografii Michał Siarek:
Alexander
godz. 19:00
Klub FAMA
ul. Legionowa 5
Spotkanie autorskie
z fotografem Michałem
Siarkiem
godz. 19:45
Klub FAMA
ul. Legionowa 5
Wernisaż wystawy
Jan Švankmajer.
Wymiary dialogu /
Pomiędzy filmem
a sztukami pięknymi
godz. 20:30
Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilet: 30 zł
Otwarcie Festiwalu film
Upadek domu Usherów
(1928, 63’) + muzyka
Forest Swords (UK)
godz. 23:00
Zmiana Klimatu
ul. Warszawska 6
Pokaz Midnight shorts
vol. VII (106’), wiek: 18+

6 grudnia (czwartek)

godz. 10:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Kids – młodzież
13+ (84’)

godz. 12.00
Wydział Pedagogiki
i Psychologii UwB
ul. Świerkowa 20
C.02 – Mała Aula
Pokaz Zebrane
z Europy (89’)

godz. 17.00

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Okno na
Wschód cz. II (103’)

godz. 17:15

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. I (112’)

godz. 18:00

Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej,
ul. O. Sosnowskiego 11
Pokaz Spojrzenie na
miasto (80’)

godz. 19:45

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. II (108’)

godz. 20.00

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Studenci
cz. II (74’)

godz. 22:00

Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 8 zł
Konkurs Music video (55’)
Koncert Meisterjaan
(EST) + vj Aleksander
Sprohgis (EST)

7 grudnia (piątek)

godz. 10:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Kids – młodzież
16+ (62’)

godz. 11:00

Klub FAMA
ul. Legionowa 5

Podlaskie Śniadanie
Filmowe (80’)
godz. 13:00

Wydział Pedagogiki
i Psychologii UwB
ul. Świerkowa 20
C.01 – Duża Aula
Pokaz filmów + panel
dyskusyjny Oblicza
patriotyzmu (96’)

godz. 16:30

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Amatorzy (87’)

godz. 17:30

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Studenci
cz. I (88’)

godz.18:00

Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna
13 (od ul. Świętojańskiej)
Konkurs Na skraju

– eksperyment
i wideo-art (117’)
godz. 18:15

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Okno na
Wschód cz. I (111’)

godz. 20:00

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Niezależni (119’)

godz. 20:45

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. III (109’)

godz. 22:30

Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 10 zł/15 zł
ŻUBROFFKA goes
TECHNO: Błażej Malinowski live (PL), Zitto
(GEO), Dtekk (PL),
Aksamit (PL)

8 grudnia (sobota)

godz. 10:00
Centrum im. L. Zamenhofa, ul. Warszawska 19
Konkurs Kids 6+ (55’)

godz. 11:30

Klub FAMA
ul. Legionowa 5

Latynoskie Animowane
Śniadanie Filmowe (87’)
godz. 14:00

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Okno na
Wschód cz. II (103’)

godz. 15:15

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Studenci cz. II (74’)

godz. 16:30

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Brunch Wschodnie
przyjemności (87’)

godz. 17:15

Kino Forum, ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. III (109’)

godz. 18:45

godz. 19:00

godz. 20:00

Uroczyste ogłoszenie
wyników Festiwalu +
pokaz nagrodzonych
filmów

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Amatorzy (87’)
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Okno na
Wschód cz. I (111’)

godz. 20:30

Pałac Branickich: Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1
Pokaz FAMUska masakra
piłą mechaniczną (71’)

godz. 20:45

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. II (108’)

godz. 22:30

Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 15 zł/20 zł
Party Rozzma (rave
bass from Cairo, EGY),
PEDRO (Enchufada/PT),
The Busy Twist (afro
tropical dance music,
UK/GH)

9 grudnia (niedziela)
godz. 10:00
Centrum im. L. Zamenhofa, ul. Warszawska 19
Konkurs Kids 10+ (68’)

Kino Forum
ul. Legionowa 5

P OD L ASI E
5 grudnia (środa)
godz. 15:15
Supraśl / Liceum
Plastyczne
Plac Kościuszki 1
Sala Filmoteki Szkolnej
Masterclass Michaela
Müller (60’)
godz. 17.30
Białowieża / Kino Żubr
ul. Sportowa 17
Pokaz Ameryka Łacińska w animacji poklatkowej (87’)

6 grudnia (czwartek)
godz. 17:00
Narew / Narwiański
Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 105
Pokaz Węgierskie filmy
krótko(żebrowe) (81’)

godz. 11:30

godz. 18:00
Sokółka / Kino Sokół,
Plac Kościuszki 24
Pokaz Okiem Młodych:
Szczęśliwa Trzynastka
(81’)

Węgierskie Śniadanie
Filmowe (81’)
godz. 13:30

godz. 18:00
Łomża / II LO
Plac Kościuszki 3
Pokaz Oblicza patriotyzmu (96’)

Zmiana Klimatu
ul. Warszawska 6

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Azerbejdżan:
kraina kontrastów (99’)

godz. 14:15

Kino Forum
ul. Legionowa 5
Pokaz Filmy członków
Jury + Q&A cz. I (60’)

godz. 15:30

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Trieste Scien-

ce+Fiction Festival:
włoskie niesamowitości
i dziwadła (86’)
godz. 16:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Pokaz Filmy członków
Jury + Q&A cz. II (82’)

godz. 17:30

Camera Cafe
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Nieszczęśliwa
trzynastka (76’)

godz. 18:00
Hajnówka / Hajnowski
Dom Kultury
ul. T. Sołoniewicz 4
Pokaz Azerbejdżan:
kraina kontrastów (99’)
godz. 19:00
Augustów / Miejski
Dom Kultury, ul. Rynek
Zygmunta Augusta 9
Pokaz Trieste
Science+Fiction
Festival – włoskie
niesamowitości
i dziwadła (86’)

7 grudnia (piątek)
godz. 15:15
Supraśl / Liceum
Plastyczne
Plac Kościuszki 1
Sala Filmoteki Szkolnej
Pokaz Ameryka Łacińska w animacji poklatkowej (87’)

godz. 17:00
Narewka / Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Nowa 3a
Pokaz Zebrane
z Europy (89’)
godz. 18:00
Kleszczele / Świetlica
Wiejska Wsi Dobrowoda, ul. Kolejowa 19
Pokaz Nieszczęśliwa
trzynastka (76’)
godz. 18:00
Sejny / Ośrodek Kultury
w Sejnach, ul. 1 Maja 17
Pokaz FAMUska masakra
piłą mechaniczną (71’)
Wydarzenia towarzyszące:
Warsztaty animacji dla
dzieci, dokumentalne
dla seniorów, malowania
animacji na szkle,
radiowe warsztaty
dziennikarskie
Poradnik terapeutyczny:
Komu po co to kino
Panele dyskusyjne:
Oblicza patriotyzmu,
Wschodnie przyjemności, W gąszczu festiwali

Na wszystkie filmowe
pokazy – wstęp wolny!
Q&A po seansach!
Napisy w języku
polskim! All films with
English subtitles!
Pokazy dla osób
w wieku: 16+
Bilety na otwarcie
festiwalu i koncerty
– do kupienia w kasie
kina Forum (ul. Legionowa 5), kasie BOK/CLZ
(ul. Warszawska 19)
i na stronie
bilety.bok.bialystok.pl
Festiwal zrealizowany
z dotacji Miasta Białegostoku i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Organizator: Białostocki
Ośrodek Kultury – DKF
„GAG”
www.zubroffka.pl
zubroffka
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6 Dec (Thursday)

5 Dec (Wednesday)

Kino Forum, Legionowa 5
Competition
Kids – youth 13+ (84’)

11:00

VI LO – Czytelnia
Warszawska 8
Screening The Youth

Perspective: The Lucky
Thirteen (88’)
12:00

UCK – UwB
Ciołkowskiego 1N
Screening Azerbaijan:
The Land of Contrasts (99’)

16:15

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition

Students part I (88’)
16:30

Kino Forum
Legionowa 5
Competition Whole Wide
World part I (112’)

18:00

Galeria Arsenał
– elektrownia, Elektryczna 13 (entrance from
Świętojańska)
Screening Animated
documentaries (106’)

18:30

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition
Independent (119’)

18:30

Foyer Forum
Legionowa 5
Opening of photography exhibition Michał

Siarek: Alexander
19:00

Klub FAMA, Legionowa 5
Author’s meeting with
photographer Michał Siarek

19:45

Klub FAMA
Legionowa 5
Opening of exhibition Jan Švankmajer.

Dimensions of Dialogue /
Between Film and Fine Art
20:30

Kino Forum
Legionowa 5, ticket: 30 PLN
Festival Opening film
screening The Fall of the
House of Usher (1928, 63’)
+ music Forest Swords (UK)

23:00

Zmiana Klimatu
Warszawska 6
Screening Midnight
shorts vol. VII (106’)
age: 18+

10:00

17:30

Kino Forum
Legionowa 5
Competition

Students part I (88’)

12.00

18:00

17.00

– Experiment and
Video-Art (117’)

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Świerkowa
20, C.02 – Mała Aula
Screening Picked up from
Europe (89’)
Kino Forum, Legionowa 5
Competition Eastward
Window part II (103’)

17:15

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition Whole Wide
World part I (112’)

18:00

Wydział Architektury
Politechniki Białostockiej
O. Sosnowskiego 11
Screening
Urban View (80’)

19:45

Kino Forum, Legionowa 5
Competition Whole Wide
World part II (108’)

Galeria Arsenał
– elektrownia, Elektryczna 13 (entrance from
Świętojańska)
Competition On the Edge

18:15

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition Eastward
Window part I (111’)

20:00

Kino Forum
Legionowa 5
Competition
Independent (119’)

20:45

Camera Cafe
Lipowa 14 lok. 11
Competition Whole Wide
World part III (109’)

22:30

20.00

Klub FAMA, Legionowa 5
ticket: 10 PLN/15 PLN
ŻUBROFFKA goes
TECHNO: Błażej Malinowski live (PL), Zitto (GEO),
Dtekk (PL), Aksamit (PL)

22:00

8 Dec (Saturday)

+ vj Aleksander Sprohgis

Centrum im. L. Zamenhofa, Warszawska 19
Competition
Kids 6+ (55’)

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition Students
part II (74’)
Klub FAMA, Legionowa 5
ticket: 8 PLN
Competition
Music video (55’)
Concert Meisterjaan (EST)
(EST)

10:00

11:30

Klub FAMA, Legionowa 5

7 Dec (Friday)
10:00

Kino Forum, Legionowa 5
Competition
Kids – youth 16+ (62’)

11:00

Klub FAMA, Legionowa 5
Podlasie Film Breakfast (80’)

13:00

Wydział Pedagogiki
i Psychologii UwB
Świerkowa 20
C.01 – Duża Aula
Film screening
+ discussion panel
Faces of Patriotism (96’)

16:30

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition
Amateurs (87’)

Latino Animated Film
Breakfast (87’)
14:00

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition Eastward
Window part II (103’)

15:15

Kino Forum
Legionowa 5
Competition

Students part II (74’)
16:30

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Brunch

Eastern Pleasure (87’)
17:15

Kino Forum
Legionowa 5
Competition Whole Wide
World part III (109’)

18:45

17:30

17:00

20:00

19:00

18:00

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition
Amateurs (87’)
Kino Forum
Legionowa 5
Competition Eastward
Window part I (111’)

20:30

Pałac Branickich: Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji UM
w Białymstoku
J. Kilińskiego 1
Screening The FAMU
Chainsaw Massacre (71’)

20:45

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Competition Whole Wide
World part II (108’)

22:30

Klub FAMA, Legionowa 5
ticket: 15 PLN/20 PLN
Party Rozzma (rave
bass from Cairo, EGY),
PEDRO (Enchufada/
PT), The Busy Twist (afro
tropical dance music,
UK/GH)

9 Dec (Sunday)
10:00

Centrum im. L. Zamenhofa, Warszawska 19
Competition
Kids 10+ (68’)

11:30

Zmiana Klimatu
Warszawska 6

Camera Cafe
Lipowa 14 lok. 11
Screening
Unlucky Thirteen (76’)
Kino Forum
ul. Legionowa 5

Festival Award Ceremony +
Screening of awarded films

Kleszczele / Świetlica
Wiejska Wsi Dobrowoda,
Kolejowa 19
Screening
Unlucky Thirteen (76’)

P OD L ASI E

18:00

5 Dec (Wednesday)
15:15

Supraśl / Liceum Plastyczne, Plac Kościuszki 1
Sala Filmoteki Szkolnej
Masterclass
Michaela Müller (60’)

17.30

6 Dec (Thursday)

Therapeutic guide: Who
needs the cinema and why

Narew / Narwiański
Ośrodek Kultury
Mickiewicza 105
Screening Hungarian
Short Ribs (81’)

Discussion panels: Faces of
Patriotism, Eastern Pleasure, In the Festival Jungle

Białowieża / Kino Żubr
Sportowa 17
Screening Latin America
in stop motion (87’)

17:00

18:00

Sokółka / Kino Sokół
Plac Kościuszki 24
Screening The Youth

Perspective: The Lucky
Thirteen (81’)

18:00

Łomża / II LO
Plac Kościuszki 3
Screening

13:30

18:00

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Screening Azerbaijan:
The Land of Contrasts (99’)

14:15

Faces of Patriotism (96’)
Hajnówka / Hajnowski
Dom Kultury
T. Sołoniewicz 4
Screening Azerbaijan:
The Land of Contrasts (99’)

Kino Forum
Legionowa 5
Screening Jury members’
films + Q&A part I (60’)

19:00

15:30

Science+Fiction Mystery
Train (86’)

Camera Cafe
Lipowa 14/11
Screening Trieste

Science+Fiction Mystery
Train (86’)
16:00

Kino Forum
Legionowa 5
Screening Jury members’
films + Q&A part II (82’)

Sejny / Ośrodek Kultury
w Sejnach, 1 Maja 17
Screening The FAMU
Chainsaw Massacre (71’)
Accompanying events:
Animation workshops
for children, documentary workshops for seniors,
paint on glass animation
workshops, radio
journalism workshops

Hungarian Film Breakfast
(81’)

Narewka / Gminny
Ośrodek Kultury, Nowa 3a
Screening Picked up from
Europe (89’)

Augustów / Miejski Dom
Kultury, Rynek Zygmunta
Augusta 9
Screening Trieste

7 Dec (Friday)
15:15

Supraśl / Liceum Plastyczne, Plac Kościuszki 1
Sala Filmoteki Szkolnej
Screening Latin America in
Stop Motion (87’)

Admission to all film
screenings is free! Q&A
after screenings!
Napisy w języku polskim!
All films with English
subtitles!
Screenings: age 16+
Tickets for festival opening
and concerts – sold in
Forum cinema’s ticket office
(Legionowa 5), BOK/CLZ’s
ticket office (Warszawska
19) and at the following
website address:
bilety.bok.bialystok.pl
FESTIVAL ORGANIZED
FROM CITY OF BIAŁYSTOK
SUBSIDY
and with the support of
POLSKI INSTYTUT SZTUKI
FILMOWEJ
Organizer: BIAŁOSTOCKI
OŚRODEK KULTURY
– DKF „GAG”
www.zubroffka.pl
zubroffka

Uroczyste otwarcie Festiwalu:
Forest Swords (UK) live do filmu
„Upadek domu Usherów”

The Festival opening ceremony:
Forest Swords (UK) plays live score for the film
„The Fall of the House of Usher”
Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilet/ ticket: 30 zł

5.12.2018, 20:30

Słynący z nowoczesnych brzmień Brytyjczyk, łączący w swej twórczości fascynację
zarówno muzycznym antykiem, jak i przyszłością, zmierzy się z obrazem uznawanym
za czołowe dzieło awangardowego impresjonizmu filmowego. Oniryczną atmosferę
filmu, inspirowanego nowelą Edgara Allana Poe, wzmocni nie tylko specyficzny rytm
montażu czy trickowe zdjęcia, deformujące kształty i wymiary rzeczywistości, ale także
generowana przez artystę na żywo muzyka!
The Brit, famous for his modern sound, who combines in his art a love both for musical
antiquity and its future, will face a picture that is regarded as a key work of avantgarde film impressionism. The oneiric atmosphere of the film inspired by the novella by
Edgar Allan Poe will be enhanced not only by the unique rhythm of the edit or the trick
photography, deforming the shapes and dimensions of reality, but also the live music
generated by the artist.
Forest Swords – brytyjski producent Matthew Barnes, znany jako Forest Swords,
tworzy wyjątkową mieszankę postrzępionego hip-hopu, R&B bitów, zapętlonych gitar
i sampli. W jego sugestywnej i emocjonalnej muzyce odbija się majestatyczny krajobraz
półwyspu Wirral (gdzie mieszka): rzeka, wybrzeże i lasy oraz wszystkie zapadające
w pamięć melodie z godnego pozazdroszczenia popowego dziedzictwa pobliskiego
Liverpoolu. Forest Swords ma za sobą wiele ważnych projektów, m.in. performans
muzyczno-taneczny „Shrine”, ścieżkę dźwiękową do gry „Assassin’s Creed” czy
współpracę z legendarną grupą Massive Attack! Jego debiutancka EP-ka Dagger Paths
została okrzyknięta albumem roku przez „FACT Magazine”. Album Compassion wydany
przez Barnesa w 2017 roku, potwierdził jego pozycję jako jednego z najważniejszych
producentów współczesnej muzyki elektronicznej Wielkiej Brytanii.
Album nawiązuje do debiutanckiego Engravings i porusza temat współczesnego,
niestabilnego świata. Swoją historię transformuje w wyjątkową paletę nieoczywistych
dźwięków. Barnes poszukuje balansu między ekstazą i frustracją, a także poczuciem upływu
czasu, rodzącym ciąg wzruszeń. Od chwili, gdy zacząłem pracę nad nowym albumem,
starałem się dostrzec jakiekolwiek światełko w tunelu. Zdałem sobie sprawę, że istnieje
rodzaj swoistej mocy w kreowaniu czegoś swojego. Inspirują mnie nowe drogi komunikacji
międzyludzkiej i myśl nad rozwojem kanałów wymiany idei. Ekscytuje mnie poszukiwanie
elastycznych form ekspresji i komunikacji językowej w kontekście przyszłości.

The British producer, Matthew Barnes, known as Forest Swords, creates a unique mixture
of frayed hip-hop, R&B beats, looped guitars and samples. His suggestive, emotional
music reflects the majestic landscape of the landscape of the Wirral peninsula (where he
lives): the river, coast and forests, as well as all the memorable melodies originating from
the enviable pop heritage of the nearby Liverpool. Forest Swords has taken part in several
important projects, e.g. a music and dance performance entitled “Shrine”, the soundtrack
to the “Assassin’s Creed” game, or collaboration with the legendary Massive Attack! His
debut EP, “Dagger Paths” was hailed as “album of the year” by “FACT Magazine”.
The “Compassion” album, released by Barnes is 2017, confirmed his position as one
of the most important producers of contemporary electronic music.
The album harkens back to the debut, “Engravings”, and deals with the topic of the
instable modern world. It transforms its history into a unique palette of ambiguous
sounds. Banes seeks an equilibrium between ecstasy and frustration, as well as the sense
of elapsing time, the source of a string of emotions. Since I started work on the new
album, I tried to glimpse even the smallest light in the tunnel. I realized that there exists
a peculiar type of power in the creation of something of your own. I am inspired by the
new paths of interpersonal communication and language-based communication in the
context of the future.
www.forestswords.co.uk

Upadek domu Usherów
The Fall of the House of Usher
reż. Jean Epstein
scen. Jean Epstein i Luis Buñuel
Poetycki film grozy, najznakomitsze osiągnięcie tego gatunku w historii kina! Historia
zaczyna się w chwili przybycia głównego bohatera Allana do zamku przyjaciela Rodericka
Ushera, gdzie dowiaduje się o dziwnych chorobach mieszkańców. Usher jest apatyczny,
a jego żona zapadła na nieznaną i tajemniczą dolegliwość, która sprawia, że z każdym
dniem staje się coraz słabsza. Wkrótce okazuje się, że postęp choroby pięknej Madeleine
w niezrozumiały sposób zależy od malowanego przez jej męża obrazu. Każde pociągnięcie
pędzla sprawia, że życie z niej uchodzi. Zaprzyjaźniony lekarz i Allan są naocznymi
świadkami dramatu, na który nie mogą znaleźć logicznego wytłumaczenia.
A poetic horror film, the genre’s most outstanding achievement in cinema history! The
story begins when Allan, the protagonist, arrives at his friend’s, Roderick Usher, castle,
where he learns about the residents’ strange illnesses. Mr Usher is apathetic, while his
wife has been stricken with a mysterious unknown ailment, which makes her weaker
with each passing day. Soon it turns out that the progress of beautiful Madeleine
disease depends in an unfathomable way on the painting her husband is creating. Each
brushstroke diminishes her vitality. A doctor friend and Allan are eyewitnesses of a drama
that lacks a logical explanation.

žUBROFFKā Special:
Okiem Młodych:
Szczęśliwa trzynastka
The Youth Perspective:
The Lucky Thirteen
VI Liceum Ogólnokształcące – Czytelnia, ul. Warszawska 8
wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 11:00

Sokółka / Kino Sokół, Plac Kościuszki 24
wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 18:00

W wielu krajach hotele nie mają pokoi z numerem 13, czasem też z dwunastego piętra
można dostać się od razu na czternaste. Choć na Dolnym Śląsku nie jesteśmy specjalnie
przesądni, to jednak swoje lęki związane z trzynastką mamy. Dlatego ekipa Festiwalu
Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy spieszy na odsiecz ŻUBROFFCE.
Przywozimy na Podlasie zestaw dokumentów o szczęściu, optymistycznych lub chociaż
pozytywnie nastrajających!
Jesteśmy szczęśliwi, że z programem o różnych wymiarach szczęścia i odmiennych
wersjach optymizmu możemy pojawić się w Białymstoku. „Okiem Młodych” to część
działań Wrocławskiej Fundacji Filmowej, służących prezentacji kina dokumentalnego,
głównie krótkich metraży młodych twórców. Festiwalowy konkurs wygrali w poprzednich
latach m.in. Grzegorz Zariczny, Jagoda Szelc, Marta Prus i Jakub Radej. Organizujemy
również Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM, promujący nowe kino artystyczne wśród
mieszkańców regionu.

In many countries, hotels do not have rooms number 13; sometimes the twelfth floor is
also followed by the fourteenth floor. Although we in Lower Silesia are not particularly
suspicious, we do have our fears connected with the number thirteen. This is why the crew
of Festiwal Filmów Dokumentalnych “Okiem Młodych” in Świdnica comes to ŻUBROFFKA’s
rescue. We bring a set of documentaries about happiness to Podlasie – optimistic, or ones
that put you in a positive mood at least! We are happy to visit Białystok with a programme
about the different versions of optimism. “Okiem Młodych” is one of the activities
carried out by Wrocławska Fundacja Filmowa, aimed at presentation of documentary
cinema, mainly short films by young authors. The winners of the previous years’ festival
competitions were Grzegorz Zariczny, Jagoda Szelc, Marta Prus and Jakub Radej, among
others. We also organize Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM, which promotes new
artistic cinema among the region’s citizens.
Kuratorzy/Curators: Lech Moliński,
Janusz Dąbkiewicz
Program:
Tort, Małgorzata Goździk, 2018, 18’
Punkt wyjścia, Jagoda Szelc, 2012, 18’
Gwizdek, Grzegorz Zariczny, 2013, 16’
Okienko dobrej pogody, Tomasz Jeziorski,
2014, 25’
Pani Rena od aniołów, Aleksandra Folczak,
2017, 11’

žUBROFFKā Special:
Azerbejdżan: kraina kontrastów
Azerbaijan: The Land of Contrasts
Uniwersyteckie Centrum Kultury – UwB, ul. Ciołkowskiego 1N
wstęp wolny/admission free
Hajnówka / Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4
wstęp wolny/admission free
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11
wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 12:00
6.12.2018, 18:00
9.12.2018, 13:30

Od upadku Związku Radzieckiego upłynęło prawie 20 lat. To może być wystarczający czas
na stworzenie i ukształtowanie nowego pokolenia nowymi opiniami i perspektywami.
Jest to jednak okres krótki dla państw takich jak Azerbejdżan, gdzie wciąż dominuje
sowiecki styl zarządzania. Ten typ kontroli przejawia się we wszelkich obszarach
funkcjonowania państwa, a kinematografia nie jest tutaj wyjątkiem. Kino azerskie wciąż
nie jest w stanie wyrwać się z oków starych sowieckich tradycji ponieważ jego istnienie
jest w 90% zależne od rządu i służy jedynie do wypełniania rozkazów przychodzących
z góry. Jednakże nowa generacja, pomimo wszelkich trudności, próbuje stworzyć swój
własny język kina, wzbogacając kino narodowe współczesną problematyka świecką. Już
mogą poszczycić się udziałem w wielu prestiżowych festiwalach, takich jak np. Wenecja,
Cannes, Berlinale, Karlowe Wary, Marsylia, Idfa, Hotdocs i innych, starając się wpisać
w trendy współczesnego kina światowego. Filmy krótkometrażowe prezentowane na
wspomnianych festiwalach są przykładami rodzącego się kina niezależnego; kina które
pewne siebie wciąż się rozwija w Azerbejdżanie.

It has been about 20 years since the collapse of the Soviet Union. 20 years can be enough
to create and shape a generation with new views and different perspectives. However,
the period is short for countries like Azerbaijan, where the Soviet rule of governance is
still dominant. Because the effect of this type of control manifests itself in all areas, cinematography is no exception. The Azerbaijani cinema is still unable to escape the chains
of old Soviet traditions because it depends on the government in 90% and only fulfills its
orders. Yet the new generation, despite all the difficulties, is trying to create their own
cinema language, bringing contemporary secular issues to our national cinema. They are
already participating in a number of prestigious festivals, e.g. Venice, Cannes, Berlinale,
Karlovy Vary, Marseille, Idfa, Hotdocs, among others, trying to capture the trends
of the world’s cinema. The short films presented at these festivals are examples of the independent cinema that began to emerge – and continues with confidence – in Azerbaijan.
Kurator/Curator: Imam Hasanov

Program:
The Swing of the Coffin Make, Elmar
Imanov, 2012, 29’
Tekbetek, Ismail Safarali, 2014, 12’
Sonuncu/The Last One, Sergey Pikalov,
2014, 19’
Shanghai, Baku, Teymur Hajiyev, 2016, 20’
Səs/Voice, Ərturan Nəcəfi Göl, 2017, 19’

žUBROFFKā Special:
Ameryka Łacińska w animacji
poklatkowej
Latin America in Stop Motion
Białowieża / Kino Żubr, ul. Sportowa 17, wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 17:30

Supraśl / Liceum Plastyczne, Plac Kościuszki 1, Sala Filmoteki Szkolnej
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 15:15

Mimo że wiele osób widzi sytuację w Ameryce Łacińskiej w ciemnych barwach, nie
oznacza to, że region ten utracił swojego ducha. Wręcz przeciwnie, duch pozostaje
radosny i pełen optymizmu, nawet w najczarniejszej godzinie. Ameryka Łacińska dała
nam wspaniałych pisarzy, poetów i artystów, którzy formowali się wśród zgiełku, chaosu
i niepewności o przyszłość. Ich sztuka kwitła pośród hałasu politycznej nieufności
i nierówności społecznych, zawsze pełna życia i wiary w przyszłość. W zaprezentowanej
selekcji szortów, pochodzących głównie z Kolumbii, ale również z Meksyku, Chile,
Brazylii i Argentyny, możemy usłyszeć echa nowoczesnej Ameryki Łacińskiej, które są jak
nieuchwytny aromat gorącej kawy. Zachowaj spokój i baw się dobrze.

Kurator/Curator: Mr. Kropka
Program:
El cafecito/The coffee, Miguel Otálora, Colombia 2014, 1'
Pixied, Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza, Argentina 2017, 8'25"
Cow Palace, Julián Gallese, Costa Rica 2018, 2'26"
Animated Poems – Who Laid the Egg on the Boot?, Vinicius Testa, Brazil 2018, 1'44"
El jardín de las delicias/The garden of delights, Gabriel García Caballero, Mexico 2016, 7'07"
La red/The net, Miguel Otálora, Colombia 2014, 1'
Raisiomas, María Camila Londoño Sierra, Colombia 2015, 10'45"
Ana – Jugo/Ana – Orange juice, Miguel Otálora, Colombia 2018, 1'14"
Conversación entre una iguana y un chamaleon/Conversation between a horned lizard and
a chameleon, María Ximena Cortázar Triana, Colombia 2014, 5'31"
Máquinas de añoranzas/Wind Up Memories, Adriana Copete, Colombia 2012, 9'26"
Angie – Maciza/Angie – Strong, Miguel Otalora, Colombia 2018, 1'14"
The gift, Julio Pot, Chile 2013, 7'50"
Coffee Break, María Cristina Pérez – Mauricio Cuervo, Colombia 2017, 9'
Miguel – Estación/Miguel – Station, Miguel Otálora, Colombia 2018, 1'14"
Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra/Sing with meaning, a biography of Violeta
Parra, Leonardo Beltrán, Chile 2016, 22'26"
Semáforo, Simon Wilches, Colombia 2013, 3'04"
Although many see the situation in modern Latin America in rather dark tones, it does not
mean that the region has lost its spirit; on the contrary, the spirit remains cheerful and
optimistic, even in the darkest hour. Latin America gave us great writers, poets and artists
who were all forged in turmoil, a little bit of chaos and uncertainty of the future. Their art was
thriving among the noise of political distrust and social inequality. It was full of life and faith in
the future in its every aspect. We may catch echoes of modern Latin America in this selection
of shorts, coming mainly from Colombia, but also Mexico, Chile, Brazil and Argentina. It is like
the elusive aroma in a cup of hot coffee. Keep calm and enjoy it.

žUBROFFKā Special:
Animowane dokumenty
Animated documentaries
Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od Świętojańskiej)
wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 18:00

Kolejny pokaz nagradzanych na festiwalach animowanych dokumentów, poruszających
najbardziej palące problemy świata. Dokumentów, które – dzięki zastosowaniu techniki
animacji – mogą opowiedzieć więcej i pełniej. Zobaczymy wstrząsający film Life Inside
Islamic State, oparty na dziennikach syryjskiego aktywisty z Raqqa, miasta opanowanego
przez ekstremistów z Państwa Islamskiego. W izraelskim Journey Birds wsłuchamy się
w intymne historie o imigracji. Broken – The Women’s Prison At Hoheneck to poruszająca
relacja kobiet więźniarek politycznych w komunistycznych Niemczech Wschodnich.
Tough opowiada o kulturowych nieporozumieniach między chińską matką, a jej urodzoną
w Wielkiej Brytanii córką. Le Clitoris to zabawna historia kobiecej seksualności, a Beautiful
Woman – poetycki portret 30-letniego transseksualisty. W My Dead Dad’s Porno Tapes
reżyser próbuje lepiej zrozumieć zmarłego ojca m.in. dzięki odziedziczonym po nim kasetom
VHS z filmami porno. Ręcznie malowany wizualny poemat Nutag – Homeland dokumentuje
masowe deportacje ludu Kalmuków, a zrealizowany podczas warsztatów Nachthexen
opowiada o silnych kobietach na wielkiej wojnie. Ash to Art jest dramatyczną historią The
Glasgow School of Art’s Mackintosh, symbolu brytyjskiej sztuki, który spłonął w pożarze,
a Fired up, ready to go – kroniką powstania słynnego przemówienia prezydenta Obamy.
Kończący pokaz Cosmopolitanism to wyraz wiary w humanizm i nadziei na to, że nasze
pomysły i sposoby myślenia mogą zmienić świat!
Yet another showing of award-winning animated documentaries from festivals, dealing
with the world’s most pressing problems; documentaries that use animation to tell more,
with fuller stories. We will see the shocking Life Inside Islamic State, based on diaries of
a Syrian activist from Raqqa, a city seized by the Islamic State. The Israeli Journey Birds
will tell us intimate stories about immigration. Broken – The Women’s Prison at Hoheneck
is a moving story of female political prisoners in communist East Germany. Tough shows
cultural misunderstandings between a Chinese mother and her Britain-born daughter.
Le Clitoris is a funny story of female sexuality while Beautiful Woman is a poetic portrait
of a 30-year-old male transsexual. In My Dead Dad’s Porno Tapes the director tries
to understand his deceased father better through, for instance, the porn VHS tapes
that he inherited from him. The hand-painted visual poem entitled Nutag – Homeland
documents the massive deportations of Kalmyks, whereas Nachthexen, produced during
workshops, tells the story of strong women in a great war. Ash to Art is a dramatic history
of The Glasgow School of Art’s Mackintosh, the symbol of British art that was burnt in
a fire, while Fired up, ready to go chronicles the process of creation of President Obama’s
famous speech. The finale, Cosmopolitanism, is a manifestation of faith in humanism and
hope that our ideas and patterns of thought can change the world!

Kurator/Curator: Maciej Rant
Program:
Life Inside Islamic State, Scott Coello, UK 2017, 16’
People of Color, Raghav Arumugam, USA 2017, 5’
Journey Birds, Daphna Awadish, Israel, Italy 2015, 9’
Broken – The Women’s Prison At Hoheneck, Volker Schlecht, Alexander Lahl, Germany 2016, 7’
Tough, Jennifer Zheng, UK 2016, 4’45”
Le Clitoris, Lori Malépart-Traversy, Canada 2016, 3’
Mooi Missi „Beautiful Woman”, Diëgo Nurse, Belgium 2016, 9’
Nachthexen, Julie Herdichek Baltzer, Denmark 2016, 8’10”
Ash to Art, projekt wielu twórców, Scotland, 1’38”
Nutag – Homeland, Alisi Telengut, Canada 2016, 6’
My Dead’s Porno Tapes, Charlie Tyrell, Canada 2018, 13’46”
Fired Up, Dan Fipphe, USA 2017, 3’20”
Cosmopolitanism, Erik Gandini, Sweden 2015, 16’

žUBROFFKā Special:
Midnight Shorts vol. VII
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6
wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 23:00

Maniaków nocnych przyjemności zapraszamy na konsumpcję unikalnego dania
filmowego, serwowanego od siedmiu lat przez selekcjonerów ŻUBROFFKI! Dania
złożonego z koszmarów, czarnego humoru, seksu i zbrodni! Na początku poznamy
alfabet śmierci i chaosu, wymuszony na zwierzętach przez nieświadomych tego ludzi.
Bohaterowie jednego z filmów tuż przed świętami staną przed dylematem: kto ma
zabić... nie karpia, lecz Mikołaja! Przeżyjemy love story w historii miłości mężczyzny do
szopy – jego wiecznie głodnej i spragnionej ludzkiego mięsa szopy! Będzie zombiedrama
rozgrywająca się w gnijących ciałach w... Dniu Ojca! Przekonamy się, jak trudno jest
znaleźć schronienie gangsterowi z East Endu. Wyjaśnimy też, co robić, jeśli chce się
być cool, ale znienacka dostaje się… demona i jak się zachować, gdy odziedziczy się
satanistyczną gitarę, która riffuje na strzępy! Nie zabraknie rytualnych brazylijskich
morderstw i kanibali, katalońskiej Alicji w krainie czarów i szopa pracza, który
przekleństwem zamienia ładowacza nieczystości w kulę śmieci! Uczciwie informujemy, że
pokaz wymaga od widzów mrocznego poczucia humoru i żelaznej wrażliwości!
Po filmach, Lonesome JeDi zagra na żywo z winyli wymyślony soundtrack do
nieistniejącego filmu Quentina Tarantino!
Welcome to the Night of the Living Shorts! We invite all the maniacs of night pleasures
for consumption of a unique film dish, served for the last seven years by the ŻUBROFFKA
selectors! A dish made from nightmares, black humour, sex and crime! For starters,
we'll learn the alphabet of death and chaos forced on animals by the unaware humans.
Protagonists of one of the films will face a pre-Christmas dilemma: who is the one to kill...
not a carp, but Santa! We shall experience a love story between a man and a shed – his
eternally hungry shed, whose hunger is for human meat! A zombiedrama of rotting bodies
shall happen on... Father’s Day! We’ll see how difficult it is for an East End mobster to find
shelter. We’ll also explain what to do if you want to be cool but, out of the blue, you get...
a demon, and how to behave when you inherit a satanic guitar that riffs one to shreds!
There will be no shortage of Brazilian murders and cannibals, a Catalan Alice in Wonderland
and a racoon that curses a waste loader and changes him into a ball of rubbish! Please
note that what the screening requires form the viewers is a dark sense of humour and iron
sensitivity!
After the screening, Lonesome JeDi will play an imaginary soundtrack to Quentin
Tarantino’s nonexistent film, live from vinyl records!
Kuratorzy/Curators: Maciej Rant, Marcin Łuczaj
Program:
Accidents, Blunders and Calamities, James Cunningham, New Zealand 2015, 5’
Holiday fear, Nicholas Santos, USA 2017, 3’51”
Blood Shed, James Moran, UK 2017, 13’
Comeback Kid, Ian Robertson, UK 2017, 17’
A Father's Day, Mat Johns, UK 2016, 10’
Alicia, Daniel M. Caneiro, Hiszpania 2017, 10’
The Temp, Ben Mallaby, UK 2017, 3’21”
We summoned a Demon, Chris McInroy, USA 2017, 6’
Rosalita, Luciano de Azevedo, Brazylia 2017, 19’
Death metal, Chris McInroy, USA 2016, 4’47”
Garbage, Alan Miller, Kanada 2017, 8’
Shortcut, Prano Bailey-Bond, UK 2016, 5’

žUBROFFKā Special:
Węgierskie filmy
krótko(żebrowe)
Hungarian Short Ribs
Narew / Narwiański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 105
wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 17:00

Kuratorzy/Curators: The Szönyi Kino Garden crew
Program:
Momentum, Kristóf Balázs Németh, 4’
Negyven év/Forty years, Anna Gyimesi, 2018, 15’59”
Földiek/Earthly People, Freund Ádám, 2017, 27’
A legjobb játék/The Best game ever, Deák Kristóf, 2018, 20’
Unikum, Monory Csaba, 2016, 3’
Párnaarc/Pillowface, Péter Vácz, Romania/Hungary 2018, 11’
Drodzy Wielce Szanowni Widzowie! Szőnyi Kino Garden jest pierwszym kinem plenerowym
Zakola Dunaju, otwartym również na inne formy sztuki, takie jak koncerty, teatr współczesny,
przedstawienia taneczne i wystawy. W imieniu całego zespołu, chcielibyśmy Was zaprosić
na specjalny węgierski program filmowy. Poznacie najświeższe węgierskie dzieła ostatnich
lat, w tym utwory będące debiutami oraz inne, stworzone przez autorów uznanych na scenie
międzynarodowej. Zobaczycie m.in. film krótkometrażowy, którego reżyserem jest Kristóf
Deák, zdobywca Oskara. Film Pétera Vácza, „Pillowface”, który w tym roku zadebiutował
w Polsce na Warszawskim Festiwalu Filmowym, to kolejna propozycja. Będziecie również mieli
okazję obejrzeć eksperymentalną animację i wiele innych… Tego nie można przegapić!
Dear highly reverenced international audience! Szőnyi Kino Garden is the first open air
cinema in the Danube Bend, open for other arts as well, such as concerts, contemporary
theatre, dance performances and exhibitions. Our team would like to invite you all to
a special Hungarian film program. Get to know some of the fresh Hungarian creations
from the last few years, including some by a first-time director and others by creators
who have already achieved great success worldwide. Among others, a new short film
by the Oscar-winning director, Kristóf Deák, will be screened. Péter Vácz’s film called
“Pillowface”, which debuted in Poland at Warsaw International Film Festival this year, is
another one. You will also see an experimental animation and many more... Don’t miss it!

žUBROFFKā Special:
Spojrzenie na miasto
Urban View
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ul. O. Sosnowskiego 11
wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 18:00

Filmy z międzynarodowego konkursu Urban View, docenione przez publiczność i jury
10. edycji Short Waves Festival, ukazują otoczenie człowieka w skodyfikowanej formule.
Autorzy filmów poświęconych tematyce architektury, urbanistyki i designu, stawiają
punkt ciężkości na tym, co często stanowi jedynie tło dla opowiadanych historii.
Odsłaniają przed widzami fragmenty rzeczywistości w sposób nieoczywisty, dekonstruują
zastany porządek estetyczny i ukazują miejsca znane i te jeszcze niepoznane.
Urban View prezentuje sumę spojrzeń z różnych stron świata, dostarcza inspiracji
i skłania do refleksji na temat zamieszkiwania i przebywania w danej przestrzeni. Poprzez
różnorodne formy filmowe przenika w głąb tkanki miejskiej i podąża za zmiennym
tempem życia jej mieszkańców. Architektura nie jest scenografią życia codziennego, lecz
pełni rolę głównego bohatera, który prowadzi widza przez swoją historię dzięki wizualnej
warstwie medium filmowego. A ta historia wciąga!
Kolejna edycja Short Waves Festival odbędzie się od 19 do 24 marca 2019 roku
w Poznaniu.
A selection of the films from the Urban View competition that were recognized by
both the jury and the audience during the 10th edition of Short Waves Festival. The
international competition, twice as strong, entitled Urban View returned to the program
of the festival in 2018. Carefully selected images present man’s surrounding in a codified
form. The authors of films dedicated to architecture and urban design focus on the
element that usually only serves as a backdrop to cinematic narratives. They reveal
elements of reality in a non-obvious way, deconstruct the aesthetic order, and present
known and unknown sites. Urban View offers a compilation of perspectives from all
over the world, inspires and provokes reflection on life and existence in a specific space.
Through various cinematic forms, it penetrates the urban tissue and follows the volatile
pace of its residents’ lives. Architecture does not merely function as scenography for
everyday life; it assumes the role of the main character, leading the viewer through its
history by means of the visual laver of the cinematic medium. And this history will have
you hooked!
The next edition of Short Waves Festival will take place in Poznań between March 19 and
24, 2019.

Program:
Nature: All Rights Reserved,
Sebastian Mulder, Netherlands 2016, 22’
Tshweesh (Disruption), Feyrouz Serhal,
Liban 2017, 26’
Leninopad (The Fall of Lenin),
Svitlana Shymko, Ukraine 2017, 12’
The Nest, UK 2016, 20’

Kuratorka/Curator: Emilia Mazik

žUBROFFKā Special:
Oblicza patriotyzmu + panel

dyskusyjny

Faces of Patriotism + discussion

panel

Łomża / II LO, Plac Kościuszki 3, admission free

6.12.2018, 18:00

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, ul. Świerkowa 20, C.01 – Duża Aula
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 13:00

Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Serbia, Chorwacja,
Rumunia. Kraje te, podobnie jak Polska, obchodzą w tym roku setną rocznicę
niepodległości. Każdy z nich niesie ze sobą bagaż trudnej historii oraz mierzy się
z różnymi problemami wewnętrznymi i politycznymi. Ile krajów, ilu obywateli – tyle wizji
patriotyzmu, historii i przyszłości. W programie zebraliśmy filmy pokazujące wycinki
tych wizji, często z przymrużeniem oka. Z jednej strony mamy dokument o konkursie
na postawę patriotyczną w Aleksandrowie Kujawskim, a z drugiej – film o młodym
przywódcy ruchu nacjonalistycznego na Ukrainie. Poznajemy historię kibiców sławnego
czeskiego hokeisty, który zapoczątkowuje ruch polityczny, a w kolejnym filmie – historię
rewolucji 1989 roku w małym miasteczku w rumuńskich Karpatach. Jest tu animacja
o historii Łotwy i film pokazujący podobieństwo współczesnych uchodźców z uchodźcami
politycznymi za czasów komuny, wideoesej o „austriackości” i animacja o konformizmie
za czasów komuny.
Program traktujemy pół żartem, pół serio, ponieważ uważamy, że czasem warto spojrzeć
na siebie i swój naród z pewnego dystansu.
Kurator/Curator: Maks Piłasiewicz
Prowadzenie/Host: Zofia Jaroszuk
Program:
Österreich!/Austria!, Hubert Sielecki, Austria 2001, 4’
Polonez, Agnieszka Elbanowska, Poland 2016, 16’
Jágr Republic, Ondrej Salek, Czech Republic 2016, 14’
STREMT 89, Anda Puscas & Dragos Dulea, Romania 2012, 11’
The Blackgod/Czarnobóg, Grzegorz Paprzycki, Poland 2018, 30’
The Latvian/Łotysz, Jānis Cimmermanis, Latvia 2007, 9’
Dialogue/Dialog, Gábor Fabricius, Hungary 2016, 7’
Фридом/Freedom/Wolność, Mircea Bobînă & Vadim Țigănaș,
Moldova/Romania 2018, 5’
Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Slovakia, Czechia, Austria, Hungary, Serbia, Croatia,
Romania. These countries, similarly to Poland, celebrate the hundredth anniversary of
regaining independence this year. Each of them carries the burden of tumultuous history
and faces various internal and political problems. As many countries, as many citizens,
so many visions of patriotism, history and the future. The programme gathers films that
show slices of these visions, tongue in cheek. On the one hand, we have a documentary
about a competition for patriotic attitude in Aleksandrów Kujawski and a documentary
about a young leader of a nationalist movement in Ukraine, on the other. We will learn
the history of fans of a famous Czech hockey player, who starts a political movement,
while another film will show the history of the revolution of 1989 in a small town in
Romanian Carpathians. There is also an animation about the history of Latvia and a film
showing the similarities between the contemporary immigrants and the political refugees
of the communist times, a video essay on the “Austrian” character and an animation
about conformism in the communist times.
We treat the programme half-jokingly and half-seriously as we believe that it is
sometimes a good idea to see oneself and one’s nation from a certain distance.

žUBROFFKā Special:
Trieste Science+Fiction
Festival – włoskie
niesamowitości i dziwadła
/Italian Weird and Eerie
Augustów / Miejski Dom Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9
wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 19:00

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11
wstęp wolny/admission free

9.12.2018, 15:30

Trieste Science+Fiction jest multidyscyplinarnym wydarzeniem poświęconym eksploracji
obszarów gatunku „fantastycznego” oraz zastosowaniu nowych technologii i języków
eksperymentalnych w filmie, telewizji i sztukach wizualnych. Główny cel festiwalu to
promowanie we Włoszech i krajach ościennych produkcji z całego świata, a przede
wszystkim – filmowych i audiowizualnych dzieł SF i fantasy.

Trieste Science+Fiction Festival is a multidisciplinary event devoted to the exploration of
the realms of the“fantastic” genre, and the use of new technologies and experimental
languages in film, television and visual arts. The main purpose of Trieste Science+Fiction
Festival is to present and promote, in Italy and in its neighboring countries, “fantastic”
productions from all over the world, focusing particularly on science-fiction and fantasy
cinematographic and audio-visual works.

Kurator/Curator: Luca Luisa

Program:
L’ora del buio/The hour of darkness, Domenico De Feudis, 12’
Manhunt, Brando Bartoleschi, 5’
H0_pe 02, Antonio Genovese, Francesco Bruno Sorrentino, 10’
Birthday, Alberto Viavattene, 15’
La Macchina Umana/The Human Machine, Simone Siragusano & Adelmo Togliani, 20’
Twinky Doo's Magic World, Alessandro Izzo, 10’
Djinn Tonic, Domenico Guidetti, 14’

žUBROFFKā Special:
Zebrane z Europy
Picked up from Europe
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
C.02 – Mała Aula, wstęp wolny/admission free
6.12.2018, 12:00
Narewka / Gminny Ośrodek Kultury, ul. Nowa 3a
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 17:00

W 2019 roku Grenzland-Filmtage Selb będzie miał swoją 42. edycję. Jako festiwal
partnerski białostockiego „kolegi” od samego początku, cieszymy się, że możemy
świętować 13. rok istnienia ŻUBROFFKI! My, z regionu pomiędzy Niemcami a Czechami,
pozdrawiamy naszych kolegów z granicy polsko-białoruskiej. Każdego roku obydwa
festiwale pokazują, że granice nie tylko dzielą, ale również łączą. Artyści, reżyserzy,
fani kina cieszą się z naszych wydarzeń i pokazują, że kino i kultura filmowa nie znają
granic. The Best of Grenzland Filmtage 2018 to kolorowa mieszanka refleksji i zabawy,
stworzona dzięki różnorodności Europy. Życzymy naszym polskim przyjaciołom
powodzenia, ogromnej i entuzjastycznie nastawionej publiczności i, oczywiście,
udanych imprez pofilmowych!
The Grenzland-Filmtage Selb will enter its the 42nd edition in 2019. As a partner-festival
from the very beginning, we are happy to celebrate the 13th year with the Żubroffka Short
Film Festival from Białystok! We from the border region between Germany and Czechia
greet our colleagues from the Polish/Belarusian border. Each year both festivals show
that borders are there not only to divide, but also to join. Artists, directors and film fans
enjoy these events and show that film and the film culture know no limits. The best of
“Grenzland Filmtage 2018” is a colorful mix of the thoughtful and the amusing, created
in the diversity of Europe. We wish our Polish friends good luck, a huge and enthusiastic
audience and, of course, exciting after-film parties!
Kuratorzy/Curators: The Team of the Grenzland-Filmtage in Selb/Bavaria
Program:
Festival-Welcome-Clip, 8’’
A Month, Zgjim Terziqi, Kosovo 2017, 26’
Big Boom, Marat Narimanov, Russia 2016, 4’
Different Bayern, Matthias Kossmehl, Germany 2017, 25’
MMF, Leonard Garner, Germany 2017, 10’
Chocolate Wind, Ilia Antonenko, Russia 2017, 24’

žUBROFFKā Special:
Nieszczęśliwa trzynastka
Unlucky Thirteen
Kleszczele / Świetlica Wiejska Wsi Dobrowoda, ul. Kolejowa 19
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 18:00

Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11
wstęp wolny/admission free

9.12.2018, 17:30

Niektórzy mówią, że jesteśmy kowalami własnego losu i że nie istnieją uniwersalne
siły, dyktujące, czy nasze starania zakończą się sukcesem. Jednak ci sami ludzie byliby
pewnie niezwykle podekscytowani znajdując czterolistną koniczynkę lub podwójną tęczę.
Czymże jest zatem szczęście? Niniejszy program pokazuje przykłady kompletnego pecha
w różnych sytuacjach, jak również pecha życiowego, wpływającego na cały Twój świat.
Poczynając od złego dnia spacerowicza wyprowadzającego psa, a kończąc na alpiniście
w opałach – pech może przybierać najróżniejsze formy. Czasem najmniej, zdawałoby
się, znaczące decyzje mogą wyzwolić kataklizmy. Miejmy nadzieję, że „jubileuszowa”
13. edycja festiwalu uniknie klątwy!
Some say we make our own luck, that there are no larger universal structures dictating whether or not we are successful in our endeavors. Yet these same people would
probably tingle with excitement if they found a four-leaf clover or saw a double rainbow.
So, what is luck? This program gives some examples of just plain bad luck in different
situations, but also bad luck in life affecting your whole world. From a dog walker’s bad
day to a mountain climber in trouble, bad luck can take many forms. Sometimes the most
insignificant decisions can unleash the most cataclysmic events. Hopefully the unlucky
13th edition of this festival will avoid the curse!
Kuratorka/Curator: Vanja Ødegård
Program:
Voice Over, Martin Rosete, Spain 2011, 9’
The Curse, Danny Tayara, USA 2017, 3’
Matria, Álvaro Gago, Spain 2017, 21’
Leningrad – Kolshik, Ilya Naishuller, Russia 2017, 4’
Welcome Home, Allen, Andrew Kavanagh, Australia 2017, 11’
Wednesday with Goddard, Nicolas Ménard, Australia 2016, 5’
Dogwalker, Kim Sherman, USA 2016, 12’
Balance, Mark Ram, Holland 2012, 11’

žUBROFFKā Special:
FAMUska masakra piłą
mechaniczną
The FAMU Chainsaw Massacre
Sejny / Ośrodek Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 18:00

Pałac Branickich: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, wstęp wolny/admission free
8.12.2018, 20:30
Kuratorzy/Curators: Alexandra Hroncová & Petr Vlček
Program:
The Shadow over Prague, Marek Berger, 2016, 13'
Happy End, Jan Saska, 2015, 6'
Leshy, Pavel Soukup, 2015, 24'
Bloody Merry Christmas, Jan Cechl, 2007, 12 '
Bloody Fairy Tales, Tereza Kovandová, 2018, 8'
Czeska szkoła FAMU (Wydział Filmu i Telewizji Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze)
należy do 15 najważniejszych szkół filmowych na świecie, z czego pedagodzy i studenci
są bardzo dumni. Oprócz wszelkiego rodzaju prób sfilmowania dziejących się
w praskich mieszkaniach dramatów społecznych i psychologicznych, studenci kierunku
operatorskiego, reżyserii i animacji w ciemnych piwnicach szkoły rozwijają swoje
rozbrykane makabryczne fantazje. Dzięki temu, co roku powstają studenckie etiudy pełne
czarnego humoru, „zabawnych” śmiertelnych wypadków, perwersyjnie dekadenckich
postaci oraz krwistych plam. Mamy nadzieję, że nie będą Państwu przeszkadzać brakujące
kończyny, dźwięk piły łańcuchowej i strumienie wymiocin w powietrzu! Delikatniejszych
widzów prosimy o zabranie na pokaz partnerów, których w razie potrzeby będzie można
trzymać za rękę (papierowe torebki też mogą się przydać…).
Szanowne Panie i Szanowni Panowie, dziewczęta i chłopcy, mamy wielką przyjemność
przedstawić Wam „bloody good FAMU choice”, czyli wszystko to, co udało nam się
„wycisnąć” z trzewi FAMU w ciągu ostatniej dekady!
The Czech FAMU school (Film and TV School of the Academy of Performing Arts in
Prague) belongs to the group of 15 most important film schools in the world, which is
a source of pride for all its teachers and students. Apart from all manners of attempts
at filming the social and psychological drama taking place in flats in Prague, students of
cinematography, directing and animation develop their exuberant, macabre fantasies
in the school’s dark basements. This results in a yearly output of student etudes, filled
with black humour, “funny” fatal accidents, perversely decadent as blood-red spots. We
hope that you will not be bothered by missing limbs, the sound of a chainsaw, and vomit
projectiles in the air! The more sensitive audience are requested to be accompanied during
the screening by partners, whom they can hold hands with when necessary (paper bags
may also prove useful…).
Dear Ladies and Gentlemen, girls and boys, it is with utmost pleasure that we present you
the “bloody good FAMU choice”, which is everything that we have been able to squeeze
out from the FAMU intestines during the last decade!

žUBROFFKā Special:
Brunch Wschodnie przyjemności
cz. II +panel dyskusyjny
Brunch Eastern Pleasure vol. II
+ discussion panel
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11
wstęp wolny/admission free

8.12.2018, 16:30

Jeżeli nigdy nie graliście w siatkonogę, macie problem ze znalezieniem Sachalina na
mapie i myślicie, że „ogasawara” to gruzińska potrawa, koniecznie dajcie się zabrać na
„Wschodnie przyjemności”, czyli w filmowe odwiedziny u sąsiadów bliższych i dalszych,
które na stałe zagościły w programie ŻUBROFFKI!
Czesi po meczu poczęstują Was zimnym piwem, a Gruzini zaproszą na wesele. Jeśli
przyjdziecie bez pary, Ukraińcy zorganizują Wam speed-dating, na którym możecie
poznać swoją drugą połówkę cukierka. W podróż poślubną wybierzcie się na Sachalin,
gdzie – na końcu świata – dzieją się tak dziwne rzeczy, że nie wiadomo, co jest jawą, a co
snem. I chociaż niektórzy mówią, że niedźwiedzie chodzą tam po ulicach, nie obawiajcie
się, bo zobaczycie je już tylko w słowackim Muzeum Narodowym, gdzie będziecie być
może jedynymi odwiedzającymi. Koneserów Wschodu zapraszamy na celebrację naszych
unikalnych i wyjątkowych przyjemności!
If you have never played football tennis, have problems finding Sakhalin on the map,
and think that “ogasawara” is a Georgian dish, you must allow us to take you to “Eastern
Pleasure”, a film visit at your next-door and distant neighbours’, which have become
a ŻUBROFFKA fixture!
Czechs will treat you to a cold beer, while Georgians will invite you to a wedding. If
you come without an accompanying person, Ukrainians will organize speed dating for
you, so that you will be able to meet your better half (of a candy). You will spend your
honeymoon in Sakhalin, where – at the end of the world – such strange things happen
that nobody knows what is real and what is a dream. Finally, although it is sometimes
said that bears roam the streets there, do not worry, you will only see them in the
Slovakian National Museum, where you might as well be the only visitors. We invite the
Connoisseurs of the East for a celebration of our unique and special pleasure!
Kuratorzy/Curators: Maciej Rant, Anna Sajewicz
Prowadzenie/Host: Maciej Białous
Program:
Friendly Sport Meeting, Adam Koloman Rybanský, Czech Republic 2017, 18’
Ogasawara, Tato Kotetishvili, Georgia 2015, 8’
Golden Love, Pavlo Ostrikov, Ukraine 2016, 12’
In the Arms of The Sea, Dmitry Moiseyev, Russia 2017, 19’
The Ehxibition, Andrej Kolenčík, Peter Beganyi, Slovakia 2013, 30’

žUBROFFKā Special:
Podlaskie Śniadanie Filmowe
Podlasie Film Breakfast
Klub FAMA, ul. Legionowa 5
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 11:00

Podlasie inspiruje filmowców! Nie tylko tych z regionu, ale także z Polski i świata. Dlatego
w ramach ŻUBROFFKI zapraszamy na poranną ucztę złożoną z krótkometrażowego kina
realizowanego w urokliwych podlaskich krajobrazach oraz smakach.
W ramach pokazu zaprezentujemy filmy twórców związanych z akcją Filmowe Podlasie
Atakuje!, która w pozytywny sposób promuje północno-wschodnią Polskę. Inicjatywa
powstała na Podlasiu, gdzie współistnieje wiele kultur i religii, ale Podlasie to nie tylko
prowincjonalne pogranicze, przyroda, lasy, żubry czy żaby. Mieszka tu wielu twórczych
i obdarzonych wyobraźnią ludzi, którzy kręcą filmy, czerpiąc inspirację z tego regionu.
FPA! to mieszanka humoru, czystej, spontanicznej energii i mocy. Będą też filmy
nakręcone w naszym regionie.
Jak to u nas na Podlasiu, przyjemnościom dla duszy i umysłu powinny towarzyszyć jeszcze
większe przyjemności dla ciała! Oprócz specjalnie wybranych filmów krótkometrażowych
przygotowaliśmy także trochę lokalnych przysmaków do picia i jedzenia, żebyście poznali
Podlasie z każdej smakowitej strony.

Our region, Podlasie inspires filmmakers not only from Poland but also from whole
world!. We would like to invite you for short film feast with tastes of Podlasie in it.
We will present films of authors connected with brand Film Podlasie in Attack! that is a
positive promotion of the Northern-East region of Poland. The initiative was started in
the Podlasie region – a place where many cultures and religions coexist, but Podlasie is
not only provincial borderland, nature, forests, bisons or frogs. We have many creative
and imaginative people who make films and take inspiration from the region. FPA! is a
mixture of humour, pure, spontaneous energy and force. Also we will screen films that
were made here.
As usual in Podlasie region what’s good for soul and mind will come with something even
better for the body! Together with special selected shorts we prepared some tasty local
goodies to eat and drink so you will check Podlasie out from all its tasty sides.
Kurator/Curator: Krzysztof Sienkiewicz
Program:
Lowlanders – The Urban Tribe, Krzysztof
Kiziewicz & Radovan Lee, 4’07”
Umowa, Ewa Smyk, 5’
Nic nowego pod słońcem, Damian Kocur, 25’
Raz dwa zero, Anna Pawluczuk, 15’
Szeptuchy, Marek Włodzimirow 12’
Rudaki, Ireneusz Prokopiuk, 9’

žUBROFFKā Special:
Latynoskie Animowane
Śniadanie Filmowe
Latino Animated Film Breakfast
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

8.12.2018, 11:30

Współpraca/In cooperation with: Gran Via Szkoła Języka Hiszpańskiego
Z czym kojarzy Wam się Kolumbia?
Kawa, przyroda, miasto Bogota, Shakira
czy Gabriel García Márquez? Na pewno
moglibyśmy podać o wiele więcej
przykładów. Wszystkie te składniki,
które stanowią o wyjątkowości Kolumbii,
możemy znaleźć wśród animowanych
filmów krótkometrażowych, które
wyselekcjonowaliśmy specjalnie dla
Was. Aby danie było jeszcze lepiej
przyprawione, dodaliśmy nieco
ingrediencji filmowych z innych
krajów Ameryki Łacińskiej, takich jak
Argentyna czy Meksyk – kraj ojczysty
Mr. Kropki, autora zestawu. Jesteśmy
przekonani, iż zaproponowana kuchnia
latynoamerykańska pozwoli Wam
skosztować smaku tego wspaniałego
i zróżnicowanego regionu, a potrzeby
Waszego podniebienia będą w pełni
zaspokojone.
¡Buen provecho, amigos!

What comes to your mind when you
think of Colombia? Coffee, nature, the
city of Bogota, Shakira or Gabriel García
Márquez? We are sure there a lot more
of these. All these ingredients, which
make Colombia special, are present in
this selection of short animated films. To
make it even more spicy, we added some
film additions from other Latin America
countries, such as Argentina or Mexico,
the country of the set programmer,
Mr. Kropka. We are sure that this Latin
American cuisine will give you a taste of
this magnificent and diverse region and
your palate will be fully satisfied.
¡Buen provecho, amigos!
Kurator/Curator: Mr. Kropka
Program:
El cafecito/The coffee, Miguel Otálora, Colombia 2014, 1'
Pixied, Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza, Argentina 2017, 8'25"
Cow Palace, Julián Gallese, Costa Rica 2018, 2'26"
Animated Poems – Who Laid the Egg on the Boot?, Vinicius Testa, Brazil 2018, 1'44"
El jardín de las delicias/The garden of delights, Gabriel García Caballero, Mexico 2016, 7'07"
La red/The net, Miguel Otálora, Colombia 2014, 1'
Raisiomas, María Camila Londoño Sierra, Colombia 2015, 10'45"
Ana – Jugo/Ana – Orange juice, Miguel Otálora, Colombia 2018, 1'14"
Conversación entre una iguana y un chamaleon/Conversation between a horned lizard and
a chameleon, María Ximena Cortázar Triana, Colombia 2014, 5'31"
Máquinas de añoranzas/Wind Up Memories, Adriana Copete, Colombia 2012, 9'26"
Angie – Maciza/Angie – Strong, Miguel Otalora, Colombia 2018, 1'14"
The gift, Julio Pot, Chile 2013, 7'50"
Coffee Break, María Cristina Pérez – Mauricio Cuervo, Colombia 2017, 9'
Miguel – Estación/Miguel – Station, Miguel Otálora, Colombia 2018, 1'14"
Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra/Sing with meaning, a biography of
Violeta Parra, Leonardo Beltrán, Chile 2016, 22'26"
Semáforo, Simon Wilches, Colombia 2013, 3'04"

žUBROFFKā Special:
Węgierskie Śniadanie Filmowe
Hungarian Film Breakfast
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6
wstęp wolny/admission free

9.12.2018, 11:30

Festiwal ŻUBROFFKA oraz The Szonyi Kino Garden – pierwsze kino plenerowe Zakola
Dunaju, zapraszają na unikatowe wydarzenie, podczas którego skonsumujecie prawdziwe
węgierskie śniadanie filmowe! Posmakujecie tradycyjnych węgierskich kiełbasek: bardzo
papryczkowej, pikantnej i łagodnej „kolbász”, oryginalnie przyprawionego twarożku
„körözött” oraz prawdziwego bekonu ze świeżym białym pieczywem. Nie martwcie się
o napoje! Przygotowaliśmy rewelacyjną „pálinkę”, czyli niezastąpioną popitkę, której
po prostu trzeba skosztować. Jeżeli nadal będziecie odczuwać niedosyt, spróbujecie
życiodajnego eliksiru Unicum, który sprawi, że nabierzecie sił witalnych potrzebnych
do cieszenia się strawą duchową, czyli nowymi filmami krótkometrażowymi znad
Dunaju. Obejrzycie węgierskie SF, eksperymentalne animacje, najnowsze dzieło naszego
laureata Oscara, Kristofa Deaka i wiele innych. Jak zwykliśmy mawiać na Węgrzech:
„Egészségükre”, czyli: życzymy dobrej zabawy!

Żubroffka Short Film Festival and The Szönyi Kino Garden, the first garden cinema
of the Danube Bend, are inviting you to a very unique event. Experience a real traditional
Hungarian film breakfast with us! Taste different kinds of Hungarian sausages: highly
peppered, spicy and mild “kolbász”; the original seasoned cottage cheese “körözött”;
and, real bacon with fresh white bread. And don’t worry, we will have something to flush it
down with, something that you must not miss: the original apricot “pálinka”. Moreover, if
this isn’t enough, you can taste the Hungarian life elixir, the UNICUM, so that we become
reinvigorated to enjoy food for the mind: the world of fresh Hungarian short films. You can
watch Hungarian sci-fi, experimental animation, the latest movie from our Oscar winner
Kristof Deak, and many more! As we Hungarians would say, “Egészségükre”, enjoy!

Kuratorzy/Curators: The Szönyi Kino Garden crew

Program:
Momentum, Kristóf Balázs Németh, 4’
Negyven év/Forty years, Anna Gyimesi, 2018, 15’59”
Földiek/Earthly People, Freund Ádám, 2017, 27’
A legjobb játék/The Best game ever, Deák Kristóf, 2018, 20’
Unikum, Monory Csaba, 2016, 3’
Párnaarc/Pillowface, Péter Vácz, Romania/Hungary 2018, 11’

žUBROFFKā Special:
Masterclass: Michaela Müller
Supraśl / Liceum Plastyczne, Plac Kościuszki 1, Sala Filmoteki Szkolnej
wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 15:15

Współorganizacja/In cooperation with: Ambasada Szwajcarii w Polsce

Michaela Müller
Urodziła się w St. Gallen w Szwajcarii.
Posiada tytuł magistra animacji
i nowych mediów Academy of Fine Arts
w Zagrzebiu oraz dyplom nauczyciela
rysunku i rękodzieła Lucerne University
of Applied Sciences and Arts.
Lubi łączyć farbę i taśmę
filmową. Tworzone przez siebie
krótkometrażowe animacje i instalacje
często wykorzystuje np. w operze czy
perfomansie. Jej film Miramare miał
swoją premierę podczas Festiwalu
Filmowego w Cannes w 2010 roku.
Od tego czasu był pokazywany na
ponad 100 festiwalach, zdobywając
18 nagród, w tym Grand Prix na
Animateka International at the
Animation Festival w Ljubljanie, Golden
Centaur (najlepszy debiut filmowy)
na Message to Man Film Festival
w Sankt Petersburgu oraz Swiss
Film Prize Quartz. W 2012 roku, jako
rezydentka Location One w Nowym
Jorku, wystawiła animowane instalacje
Transit i Conductivity. W Zagrzebiu,
z tancerzem Zrinką Šimičićem
Mihanovićem i artystą dźwiękowym Fa Ventilato stworzyła spektakl multimedialny Trag/
Trace/Spur. W 2015 roku wykorzystała malowane animacje w operowej produkcji Orlando
G. F. Haendla (premiera w Madlenianum w Belgradzie). Jej film animowany Airport
miał premierę w 2017 roku na Animafest Zagreb i znalazł się wśród filmów oficjalnie
wybranych na Toronto International Film Festival, Annecy International Animation
Festival, DOK Leipzig, Slamdance oraz Nashville Film Festival. Zdobył wiele nagród, w tym
Swiss Film Award Quartz for Animation oraz Silver Hugo za najlepszą animację na Chicago
International Film Festival.
Filmografia/Filmography:
Miramare, 35mm, 8’ (2010)
Airport, DCP, 10’35” (2017)
Was born in St. Gallen, Switzerland. She graduated with an MA in Animation and New
Media from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia and holds a diploma as drawing
and crafts teacher from the Lucerne University of Applied Sciences and Arts.
Michaela Müller explores the connections between paint and film, encompassing short
animated films, installations and collaborations in a theatrical context such as opera and
performance projects. Müller’s acclaimed eight-minute film, "Miramare" (2009), made
its international premiere at the 2010 Cannes Film Festival, and has been shown at more
than one hundred festivals since that time. It has won eighteen awards, among them
the Grand Prix of Animateka International at the Animation Festival Ljubljana, the Golden
Centaur for Best Debut Film at Message to Man Film Festival in St. Petersburg, and the
Swiss Film Prize Quartz. In 2012 Müller was invited as an artist in residence at Location
One, New York, where she exhibited her animated installations "Transit" and "Conductivity". In September 2012 she convened in Zagreb with dancer Zrinka Šimičić Mihanović
and sound artist Fa Ventilato to launch the multimedia performance "Trag/Trace/Spur"
at the Zagreb Museum of Contemporary Art. In 2015 she contributed painted animations
for the opera production "Orlando" (G.F. Handel), which premiered at Madlenianum in
Belgrade. Her animated short film "Airport" premiered 2017 at Animafest Zagreb and was
in the official selection of Toronto International Film Festival, Annecy International
Animation Festival, DOK Leipzig, Slamdance, and Nashville Film Festival. The film won
among other prizes the Swiss Film Award Quartz for Animation in 2018, and the Silver
Hugo for Best Animation at the Chicago International Film Festival.

Koncert/Concert:
Meisterjaan (EST)
+ vj Aleksander Sprohgis (EST)
po konkursie Music Video

after The Music Video competition
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 8 zł

6.12.2018, 22:00

Meisterjaan
Ekscentryczny Estończyk zasłynął niecodziennym podejściem do tradycyjnego, znanego
od wieków instrumentu, jakim jest drumla. W czasie swoich występów wykorzystuje to
starodawne narzędzie, własne struny głosowe oraz looper sprzężony z innymi urządzeniami
elektronicznymi. Jego muzyka to symbioza dawnej i współczesnej myśli muzycznej
– wszystko to z wykorzystaniem najnowszych technologii. Tłem jego twórczości jest
rytmiczna elektronika, chwilami bliska muzyce house czy techno, zaś przywiązanie do
natury i estońskiego folkloru pozwala stworzyć atmosferę wciągającą w trans publiczność.
The eccentric Estonian became known for his unusual approach to the traditional, ages-old
instrument known as the Jew’s harp. In his performances, he uses the ancient tool, his own
vocal cords and a looper coupled with other electronic devices. His music is a symbiosis
of old and modern musical thoughts – all with the use of state-of-the-art technologies.
Rhythmic electronics, often close to house or techno, forms the background of his works,
while his affinity to nature and Estonian folklore enables him to create an atmosphere that
puts the audience into a trance.
www.meisterjaan.com

Aleksander Sprohgis
Estoński artysta wizualny, pracujący w obszarze nowych mediów, obrazów live, koncertów,
festiwali i innych wydarzeń. Jest twórcą klimatycznych wizualizacji dla zespołów, muzyków,
DJ-ów, selekcjonując i miksując obraz na żywo odpowiednio dla danego gatunku muzyki. Do
swoich wizuali wykorzystuje rzutniki ze slajdami wykonanymi techniką malowania na szkle,
niekonwencjonalne techniki projekcji, oświetlenie oraz specjalne paski ledowe. Uczestnik
licznych wydarzeń, w tym m.in. Independence Day Ball 2014, Kukemuru Ambient Festival,
Tolm Festival, Patareiv, I Land Sound. Ostatnio pracuje nad wizualami dla zespołu trad.electro OOPUS.
www.facebook.com/aleksander.sprohgis
Estonian visual artist, working in the fields of new media, live visuals, concerts, festivals
and other events. He creates visual atmospheres for live bands, musicians, DJs and other
live performers, choosing and mixing visual content live according to the specific music and
scene. To alter the visual environment, he has been using slide projectors with on-glass
painted slides, unconventional projection and screening techniques, lights and custom
LED strip modules. He has been participating in numerous events since 2012. Among them
there are: Independence Day Ball 2014, Kukemuru Ambient Festival, Tolm Festival, Patareiv,
I Land Sound, etc. He has lately been preparing the visual setups in the trad.-electro band
called OOPUS.

žUBROFFKā goes TECHNO:
Błażej Malinowski live (PL), Zitto
(GEO), Dtekk (PL), Aksamit (PL)
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilety/tikets: 10 zł (przedsprzedaż/presale)
15 zł (w dniu koncertu
/on the day of the event)

7.12.2018, 22:30

Błażej Malinowski
(The Gods Planet, Semantica)
Producent, dziennikarz radiowy, DJ. W pracy twórczej oscyluje wokół takich gatunków,
jak: techno, ambient i muzyka eksperymentalna. Współtwórca projektu Fűnfte Strasse,
który obejmuje audycję radiową (od 8 lat
na antenie Radio Kampus). Twórca i kurator
projektu Why So Silent? czyli pokazów
awangardowego kina niemego z muzyką na
żywo. Związany z takimi wydawnictwami jak
The Gods Planet, Semantica, Kontrafaktum,
Silent Season i Phorma.
Producer, radio journalist, DJ. In his artistic
work, he oscillates between genres such
as techno, ambient and experimental
music. A co-founder of the Fűnfte Strasse
project, which includes a radio programme
(broadcast on Radio Kampus for the last
8 years). The creator and curator of the
Why So Silent? project, which consists of
screenings of avant-garde silent cinema
with live music. Connected with labels
such as The Gods Planet, Semantica,
Kontrafaktum, Silent Season and Phorma.
www.facebook.com/malinowskiblazej
Zitto (Bassiani)
Swoją karierę rozpoczął w 2015 roku od hipnotycznego
techno z Detroit. Levan Tsertsvadze (bo tak brzmi jego
prawdziwe imię i nazwisko), gruziński DJ, jest jednym
z najciekawszych reprezentantów współczesnej
sceny klubowej w Gruzji. Jego głównym atutem jest
błyskotliwe wyczuwanie przestrzeni i kontekstu, co
pomaga mu w budowaniu relacji z słuchaczem.
Jego wkład w rozwój gruzińskiej publiczności postrzega
się głównie poprzez regularne występy w jednym
z najbardziej prestiżowych klubów techno na świecie,
czyli Bassiani. Zitto jest dumnym rezydentem tego
miejsca, skąd jego wizja i muzyczna siła rażenia
promieniuje na cały świat muzyki elektronicznej.

www.facebook.com/zittodj

He launched his career in 2015 with hypnotic techno
from Detroit. Levan Tsertsvadze (as this is his real
name), a Georgian DJ, is one of the most interesting
representatives of the contemporary club scene in
Georgia. His main asset is his brilliant feel of space and
context, which makes it easier for him to build a relationship with the listener. His input into the
development of Georgian audiences is mainly seen through his regular performances in one of the
most prestigious techno clubs in the world, Bassiani. Zitto is its proud resident, which is where his
vision and musical firepower radiate from, throughout the whole world of electronic music.

Dtekk (Up To Date Festival)
Jędrzej Dondziło – DJ, promotor i aktywista
kultury. Białostoczanin. Pomysłodawca,
koordynator i dyrektor programowy Up
To Date Festival. Współtwórca kolektywu
i wytwórni płytowej Technosoul. Inicjator
hasła Pozdro Techno oraz cyklu wydarzeń:
Salon Ambientu i Secret Location.
Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność
promotorską i muzyczną. Jeden z najbardziej
konsekwentnych i doświadczonych polskich
DJów. Jego sety, grane wyłącznie z płyt
winylowych, z jednej strony prezentują
szeroki przekrój tego, co najlepsze w muzyce
techno, z drugiej – bliski jest mu ambient
i muzyka eksperymentalna. Specjalne miejsce
w repertuarze Jędrzeja mają takie gatunki jak
electro czy italo disco. W jego filozofii bardzo
ważne jest umiejętne balansowanie pomiędzy
autentycznym poszukiwaniem najgłębszych
form artystycznego wyrazu, a zarażaniem ludzi
miłością do muzyki.
Występował praktycznie w całej Polsce.
Grał na najważniejszych polskich festiwalach
muzycznych.
Jędrzej Dondziło – DJ, promoter and culture activist. Białystok-born. The originator,
coordinator and programme director of Up To Date Festival. Co-creator of Technosoul,
which is a collective and record label. Initiator of the Pozdro Techno catchphrase and
the cycle of events: Salon Ambientu and Secret Location. Multiple winner of awards for
his promotional and musical activity. One of the most consistent and experienced Polish
DJs. His sets, played solely from vinyl, represent a wide spectrum of what is the best
about techno music on the one hand, while ambient and experimental music are close to
his heart on the other. A special place in Jędrzej’s oeuvre is reserved for genres such as
electro or italo disco. His philosophy emphasizes skilful balancing between an authentic
search for the most profound forms of artistic expression and spreading the love for
music. He has performed throughout Poland, including the biggest music festivals.
www.facebook.com/dtekkPL
www.uptodate.pl

Aksamit (Affekt / Projekt Pralnia)
Wrocławska DJ’ka, rezydentka projektu Pralnia,
współzałożycielka projektu Affekt. Uwielbia
grać z czarnych płyt, a jej największą inspiracją
są działania włoskiej sceny muzycznej. W jej
kompozycjach usłyszycie hipnotyzujące dźwięki
od ambientu po deep techno. W dorobku ma grę
u boku takich artystów jak np. Dasha Rush, Neel,
Takaaki Itoh, Perc, Monoloc, Dubspeeka, Fabrizio
Lapiana, Frank Lorber, Introversion… Obecnie jest
odpowiedzialna za bookingi i tworzenie nowego
oblicza wrocławskiej Wyspy Tamka.
www.facebook.com/pg/aksamit.aff
DJ from Wrocław, Pralnia project resident,
co-founder of Affekt project. She loves playing
from vinyl, while her main inspiration are
the activities of the Italian musical scene. Her
compositions include hypnotic sounds, from
ambient to deep techno. Her achievements
include performances with artists such as,
for instance, Dasha Rush, Neel, Takaaki Itoh,
Perc, Monoloc, Dubspeeka, Fabrizio Lapiana,
Frank Lorber, Introversion… She is currently
responsible for booking and creating the new
face of Wrocław’s Tamka Island.

žUBROFFKā Party:
Rozzma (EGY), PEDRO (PT),
The Busy Twist (UK/GH)
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilety/tikets: 15 zł (przedsprzedaż/presale), 20 zł (w dniu koncertu/
on the day of the event)
8.12.2018, 22:30

Gorąca afrykańska wybuchowa mieszanka gatunków: rave bass prosto z Kairu, niezwykle
rytmiczne elektroniczne oblicze lizbońskich suburbii oraz afro tropikalny taneczny most
łączący Ghanę z Londynem – to wszystko na jednej scenie klubu FAMA!!!
A hot African explosive mixture of genres: rave bass straight from Cairo, the incredibly
rhythmic electronic face of Lisbon’s suburbia, and afro-tropical dance bridge, connecting
Ghana to London – all of it on a single stage in FAMA club.

Rozzma (rave bass From Cairo)
Jak sam o sobie mówi: Rozzma to fikcyjna postać, która istnieje tylko na scenie
i w teledyskach. Zagubił się w czasie i przestrzeni 7000 lat temu i właśnie powrócił
na Ziemię, by odnaleźć maskę Tutenchamona, która za jego pierwotnego życia
była najwspanialszym dziełem sztuki i inżynierii, jednak przez umieszczenie jej na
jednofuntowych monetach straciła na wartości.
Tematyka prac Rozzmy obraca się wokół próby określenia pochodzenia poprzez zniszczenie
oraz przekształcenie. Swoją muzykę określa zaś jako „Prehistoric African Bass”.
As he describes himself: Rozzma is a fictional character existing only on stage and in
videos. He got lost in time and space 7000 years ago and has just come back to Earth to
find Tutankhamun’s mask, which was the greatest masterpiece of art and engineering
during his primary lifetime but lost its value after it was engraved on one-pound coins.
The subject matter of Rozzma’s works circles around an attempt to determine the origin
through destruction and transformation. He describes his music as “Prehistoric African Bass”.
www.facebook.com/Rozzma

PEDRO (Enchufada)
Uznany portugalski DJ i producent, wychowany na przedmieściach Lizbony, w Damai.
Wcześniej znany jako KKiNG KONG, swoją młodość spędził w akompaniamencie dźwięków
i rytmów Tarraxo, kizomba i kuduro. Style te znacząco wpłynęły na rozwój jego kariery
i ugruntowały jego pozycję na lizbońskiej scenie muzyki elektronicznej. Twórczość PEDRO
to fuzja tradycyjnych rytmów i współczesnej, tanecznej elektroniki. Artysta jest także
twórcą legendarnego lizbońskiego wydawnictwa Enchufada, w którego katalogu znajduje
się muzyka m.in. Buraka Som Sistema czy Branko.
A renowned Portuguese DJ and producer, raised in Lisbon’s suburbs, Damai. Previously
known as KKiNG KONG, he spent his youth accompanied by the sounds and rhythms
of Tarraxo, kizomba and kuduro. These styles had a significant impact on the developm
ent of his career and established his position on the Lisbon electronic music scene.
PEDRO’S works fuse traditional rhythms with contemporary dance electronics.
The artist is also a founder of the legendary Lisbon-based Enchufada label, whose
catalogue includes the music of Buraka Som Sistema or Branko, among others.
www.facebook.com/pedro.damaia

The Busy Twist (afro tropical dance music)
Londyński kolektyw skupiony na łączeniu brzmień określanych jako afro, latin oraz UK
bass – poza klasycznymi rozwiązaniami prezentują także ich eksperymentalne krzyżówki
i połączenia. Ich debiutancka EP-ka Friday Night, wydana pod szyldem Soundway
Records ujawnia fascynację członków zespołu szerokim spektrum klimatów brytyjskich
i afrykańskich, uwzględniając w tym to, co najlepsze w przekazie muzycznym obu kultur.
W ich muzyce można usłyszeć również wpływy muzyki kolumbijskiej, co stanowi ślad
nie tylko podróży, ale i współpracy z tamtejszymi, lokalnymi twórcami, jak choćby Nidią
i Gongorą and Chongo de Colombia. Grupa ma zaplanowaną stałą współpracę z Palenque
Records, Systema Solar i Ghetto Kumbé.

A London-based collective focused on mixing sounds described as afro, Latin and UK bass
– in addition to the classic solutions, they also present experimental cross-breeds and
mixtures. Their debut EP, “Friday Night”, released by Soundway Records, reveals the band
members’ fascination with a broad spectrum of British and African moods, including
those aspects that are the best in the musical message of both cultures. Another
influence that can be heard in their music is Colombian music, which is not only the
consequence of a journey, but also of a collaboration with the local artists, for example,
Nidia Gongora and Chongo de Colombia. The group’s plans include ongoing cooperation
with Palenque Records, Systema Solar and Ghetto Kumbé.
www.facebook.com/TheBusyTwist

Panele dyskusyjne i poradnik
terapeutyczny
Panels discussion
and therapeutical guide
Komu po co to kino

Who Needs the Cinema
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11, wstęp wolny/admission free
Kontynuacja poradnika terapeutycznego
z ubiegłego roku – szczere rozmowy o
cieniach i blaskach zawodu filmowca!

6–8.12.2018

A continuation of the therapeutic guide
from last year - sincere talks about the
pros and cons of the filmmaker profession!

Prowadzenie/Host: Kornel Miglus, Polski Instytut w Berlinie

Wschodnie przyjemności
Eastern Pleasure

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11, wstęp wolny/admission free
Bezwizowa filmowa podróż na Wschód w
celu poznania jego charakterystycznych
i unikalnych rytuałów. Zapraszamy na
celebrację wyjątkowych wschodnich
przyjemności!

8.12.2018, 16:30

Visa-free film journey to the East to learn
about its characteristics and unique
rituals. We have the pleasure of inviting
you to the celebration of exceptional
Eastern pleasures!

Prowadzenie/Host: Maciej Białous

Oblicza patriotyzmu
Faces of Patriotism

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20
C.01 – Duża Aula, wstęp wolny/admission free
7.12.2018, 13:00

Zagadnienie patriotyzmu pół żartem, pół
serio. Czasem warto spojrzeć na siebie
i swój naród z pewnego dystansu.

The question of patriotism in a half joking
half serious manner. Sometimes it is worth
looking at yourself and your nation from a
certain distance.

Prowadzenie/Host: Zofia Jaroszuk

W gąszczu festiwali
Festival Jungle

Spontaniczne i ekspresyjne spotkanie
przedstawicieli festiwali filmowych,
branży filmowej i twórców. Gdzie i kiedy?
Informacje u organizatorów!

Spontaneous and expressive meeting of
the representatives of film festivals, the
film industry and filmmakers. Where and
when? Ask the organizers!

Wystawa/exhibition:
Michał Siarek: Alexander
Foyer Forum, ul. Legionowa 5
wernisaż/vernissage
Klub FAMA, ul. Legionowa 5
spotkanie/meeting

wstęp wolny/admission free
5.12.2018, 18:30
5.12.2018, 19:00

Alexander jest dokumentem skupionym wokół relacji polityki, historii i kultury,
w konstrukcji narodowych mitologii w (byłej jugosłowiańskiej) Republice Macedonii
– kraju formalnie bez nazwy, uwikłanym w spór o dziedzictwo tak odległe, że prawie
nierzeczywiste.
Alexander is a documentary focusing on the relationship between politics, history
and culture in the construction of national mythologies of (the former Yugoslav) Republic
of Macedonia, a country with no formal name, entangled in a conflict about a heritage
so ancient that it’s almost unreal.

Michał Siarek (ur. 1991) – fotograf dokumentalny zainteresowany geopolityką,
historią i narodowymi mitologiami krajów Europy Południowo-Wschodniej. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zwycięzca
The New East Prize (UK) oraz FIDAL Youth Photography Award (FR). Aleksander jest jego
debiutanckim projektem.
Michał Siarek (born 1991) – a documentary photographer interested in geopolitics,
history and national mythologies of the countries of Southeast Europe. Graduate of the
National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. Winner of The New East
Prize (UK) and FIDAL Youth Photography Award (FR). “Alexander” is his debut project.

Wystawa/exhibition:
Jan Švankmajer. Wymiary
dialogu / Pomiędzy filmem
a sztukami pięknymi

Jan Švankmajer. Dimensions of
Dialogue / Between Film and Fine Art
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free
wernisaż/vernissage

5.12.2018, 19:45

Współpraca/In cooperation with: Czeskie Centrum w Warszawie/Czech Centres in Warsaw
Jan Švankmajer jest jednym z najoryginalniejszych i najbardziej cenionych twórców
filmowych na świecie. Przez wiele dekad jego filmy miały wpływ na takich reżyserów jak
choćby Terry Gilliam, John Lasseter, David Lynch i Bracia Quay i spotkały się z wielkim
uznaniem na całym świecie!
Filmografia Švankmajera, która obejmuje 28 filmów krótkometrażowych i 6
pełnometrażowych, jest tylko jednym z aspektów jego pracy. Od końca lat 50. XX wieku
artysta stworzył ogromny i spójny dorobek, używając przy tym różnych sposobów
ekspresji i technik, takich jak teatr lalkowy, tworzenie przedmiotów i montaż, tactilism,
rzeźba gestowa i lalkarstwo, ceramika, rysunek automatyczny i mediumistyczny, kolaż,
animowany frotaż, a także tekst i poezja. Prace te tworzył indywidualnie, we współpracy
z żoną Evą lub przy udziale Czesko-Słowackiej Grupy Surrealistów, której jest aktywnym
członkiem od 1970 roku. Różnorodne środki i techniki jakich używa nie mają dla niego
wielkiego znaczenia - uzupełniają się one wzajemnie, tworząc pełny, twórczy i aktywny
„dialog“ i wyrażając te same obsesje, nadzieje i lęki wyrastające z jego dzieciństwa.
Jan Švankmajer is one of the most original and celebrated filmmakers in the world.
For several decades, a number of his films have influenced other prominent film directors
such as Terry Gilliam, John Lasseter, David Lynch and the Brothers Quay, and have
received wide international recognition.
His filmography, which consists of 28 short films and 6 feature films, is, nevertheless,
just one aspect of his work. Since the end of the 1950s, Švankmajer has developed a very
prolific, but coherent, body of work using different modes of expression and techniques
such as puppet theatre, creation of objects and assemblage, tactilism, gestural sculpture
and marionette puppetry, ceramics, automatic or mediumistic drawing, collage, animated
frottage, and text and poetry. These works were created alone or in collaboration with
his wife Eva, or through collective activities of the Czech and Slovak Surrealist Group, of
which he has been an active member since 1970. The different methods or techniques he
uses are not very important to him; they complete each other, creating a whole creative
and active “dialogue”, expressing the same obsessions, hopes and fears arising from his
childhood.

Radiowe warsztaty dziennikarskie
Radio broadcasting workshop
Prowadzenie/Host: Ryszard Jaźwiński

5–9.12.2018

Współpraca/In cooperation with: Polskie Radio Białystok
Już po raz drugi wraz z Ryszardem Jaźwińskim zapraszamy na radiowe warsztaty dziennikarskie,
podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat dziennikarstwa filmowego. Ubiegłoroczne
warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, a zrealizowane przez nich materiały można było usłyszeć potem na antenie radiowej Trójki i Polskiego Radia Białystok!
Warsztaty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności w dziedzinie tworzenia
krótkich form radiowych i audycji o tematyce filmowej, dowiedzenie się, jak przeprowadza się dobry wywiad oraz poznanie technicznej strony dziennikarstwa radiowego
i nauczenie podstaw montażu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli obserwować pracę dziennikarzy w czasie planowanych odwiedzin w Programie 3 Polskiego Radia
w Warszawie i w Polskim Radiu Białystok. Dzięki temu, że Festiwal odwiedza ponad setka
gości z całego świata, warsztaty to także szansa, aby dowiedzieć się jak funkcjonuje rynek
filmowy w Polsce i na świecie oraz okazja do poznania nietuzinkowych ludzi.
For the second time, together with Ryszard Jaźwiński we are kindly inviting you to radio
journalism workshops, during which the participants will learn about film journalism. Last
year’s workshops proved very popular among the participants, while the materials they
created could then be heard on the radio stations Trójka and Polskie Radio Białystok!
The workshops are an opportunity to acquire practical skills in the area of making short
radio forms and film radio programmes, to learn how to conduct a good interview, and
to get to know the technical side of radio journalism and learn the basics of editing. The
participants will also have the opportunity to observe journalists at work during the
planned visit at Program 3 Polskiego Radia in Warsaw and Polskie Radio Białystok. Owing
to the fact that the Festival is now visited by over a hundred guests from all over the
world, the workshops will also be a chance to learn about the functioning of the Polish
and international film market and an opportunity to meet extraordinary people.

Ryszard Jaźwiński – dużą część życia spędza w kinie. Dziennikarz, obserwator
wydarzeń filmowych, bywalec i wielokrotny juror festiwali, moderator spotkań
z twórcami oraz współtwórca Konkursu Talenty Trójki, także dla młodych filmowców.
W Programie III Polskiego Radia od początku swojej pracy zawodowej. Autor niezliczonych
wywiadów z gwiazdami i autorytetami kina. Z wieloma z nich – zaprzyjaźniony. Od 20
lat tworzy autorską audycję „Trójkowo, filmowo”, uhonorowaną w 2010 roku Nagrodą
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz kilkukrotnie nominowany do tej nagrody
codzienny cykl krótkich spotkań z filmowcami – „Fajny film...”.
Ryszard Jaźwiński – spends much of his life in the cinema. A reporter, observer of
film events, a regular and multiple festival judge, host of meetings with authors and cocreator of Konkurs Talenty Trójki, also for young filmmakers. He has been with Program
III Polskiego Radia since the beginning of his professional career. Author of numerous
interviews with cinema stars and authorities, a friend to many of them. For the last 20
years he has been producing his own “Trójkowo, filmowo” programme, winner of the
Polish Film Institute Award in 2010 and multiple nominee for the daily cycle of short
meetings with filmmakers entitled “Fajny film…”.

Warsztaty animacji
dla dzieci: Duszki
Animation workshop
for kids: Ghosts
Prowadzenie/Host: Sylwia Szkiłądź

5–9.12.2018

Współpraca/In cooperation with: Młodzieżowy Dom Kultury – Pracownia Animacji i Filmu
Czy znacie historie o duchach z Podlasia? Może ktoś z Was spotkał kiedyś takiego ducha
w lesie albo w starym domu? Jeśli tak, zapraszamy na warsztaty filmu animowanego
o podlaskich duchach, które poprowadzi zakochana w animacji papierkowej Sylwia
Szkiłądź. Na podświetlanym stole będziecie animować przezroczyste kukiełki z celuloidu
i papieru. Uh, będzie strasznie!
Do you know any ghost stories from Podlasie? Maybe some of you have met a ghost in the
forest or in an old house? If you have, please join our animated film workshops about the
ghosts of Podlasie, conducted by Sylwia Szkiłądź, fascinated with paper animation. You will
animate transparent puppets made from celluloid and paper. Boo, this will be scary!

Sylwia Szkiłądź
Urodziła się w Sokółce na Podlasiu.
Dorastała na terenie „zielonych płuc Polski”
i region ten stał się w pewnym sensie
inspiracją jej późniejszych zainteresowań
sztuką, szczególnie animacją i ilustracją.
Gdy miała osiem lat wyjechała z rodzicami
do Belgii. Podczas nauki w La Cambre
w Brukseli nakręciła filmy: Ślimaczek bez
domku (2012) wspólnie z Gwendoline
Gamboa, a także Grain d’amour (2013)
i Zupa truskawkowa (2014). W 2015
roku, razem z Aline Quertain stworzyły
krótkometrażowy film Maciupki lisek,
wyprodukowany przez francuskie studio
Folimage. Jej ostatnia praca to zrealizowany
wspólnie z Jessicą Poon, artystką z Hong
Kongu, wideoklip do utworu Sary Lovell.
Sylwia organizuje też warsztaty animacji
dla osób w różnym wieku. Obecnie mieszka
i tworzy w Belgii, Francji i Polsce.

Born in Sokółka, Podlasie. She grew up in
the “green lungs of Poland” region, which
to some extent became an inspiration
for her later interests in art, particularly
animation and illustration. When she
was eight, she moved to Belgium with
her parents. During her education in
La Cambre in Brussels she made the
following films: “Ślimaczek bez domku”
(2012) together with Gwendoline Gamboa,
as well as “Grain d’amour” (2013) and
“Zupa truskawkowa” (2014). In 2015,
together with Aline Quertain, she created
the short film entitled “Maciupki lisek”,
produced by the French studio Folimage.
Her latest work was the video made for
Sara Lovell, realized together with Jessica
Poon, a Hong Kong-based artist. She
organizes animation workshops for people
of all ages. She currently lives and works in
Belgium, France and Poland.

Warsztaty animacji malowania
na szkle

Paint on Glass Animation Workshop
Prowadzenie/Host: Michaela Müller

5–9.12.2018

Współpraca/In cooperation with: Liceum Plastyczne w Supraślu
W trakcie pięciodniowych warsztatów Michaela Müller wprowadzi uczestników w tajniki
animacji malowania na szkle. Wykorzystamy gwasz zmieszany z gliceryną i będziemy
malować pod kamerą na oświetlonej szklanej powierzchni. Każda transformacja obrazu
jest fotografowana za pomocą kamery, a animacja – bezpośrednio kontrolowana na
ekranie komputera przy pomocy specjalnego programu do animacji poklatkowej
(np. Dragonframe lub iStopMotion). Po dwóch dniach wprowadzenia i ćwiczeń, w ciągu
kolejnych dni warsztatów każdy uczestnik stworzy własny film krótkometrażowy.
Warsztatowicze powinni być zaznajomieni z malarstwem, mile widziana jest również
podstawowa wiedza z zakresu animacji oraz nieskończenie duża cierpliwość nieodzowna
przy tej – dosyć powolnej – technice animacji.
In a 5-day workshop, Michaela Müller will give an introduction into paint on glass animation.
We will use gouache paint, mixed with glycerin, and paint under the camera on a lit glass
surface. Every transformation of the image is photographed with the camera while we can
control the animation directly on the computer screen. To control the animation we will use
a stop motion software (for example Dragonframe or iStopMotion). The goal of the workshop
is to give young professionals and students an introduction into paint on glass animation and
help them use the technique for their personal interest. After 2 days of introductions and
exercises, each student will make his own short film in the following 3 days. Students should
be familiar with painting, and possibly have a basic knowledge in animation, and bring a lot of
patience for this – rather slow – animation technique.

Michaela Müller
Urodziła się w St. Gallen w Szwajcarii. Dyplom magistra animacji i nowych mediów
otrzymała na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu (Chorwacja), posiada również dyplom
nauczyciela rysunku i rzemiosła University of Applied Sciences and Arts w Lucernie. Jej
wielokrotnie nagradzane filmy: Miramare (2009) i Airport (2017) były wyświetlane na wielu
międzynarodowych festiwalach, w tym Cannes Film Festival, Toronto International Film
Festival, DOK Leipzig, czy Slamdance i oba otrzymały nagrodę Swiss Film Award for Animation.
Was born in St. Gallen, Switzerland. She graduated with an MA in Animation and New Media
from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia and holds a diploma as drawing and crafts
teacher from the Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Müller’s multiple awarded
animated films, Miramare (2009) and Airport (2017), screened at countless international film
festivals such as the Cannes Film Festival, Toronto International Film Festival, DOK Leipzig,
Slamdance, etc. and have both won the Swiss Film Award for Animation.

Warsztaty filmu dokumentalnego
dla seniorów Gość w Dom
Documentary workshops
for seniors Houseguest
Prowadzenie/Host: Grzegorz Brzozowski

5–9.12.2018

Gościnność to jedno z najważniejszych doświadczeń kształtujących nas jako wspólnotę
– także z ludźmi, którzy na pozór wydają się nam radykalnie obcy. Jak zauważają
antropolodzy gościnności, np. Tom Selvyn, w centrum gościnności często znajdują się
rytuały spożywania posiłków. Nie ma zatem goszczenia bez jedzenia. Gościnność to
jednak nie tylko okazja do spróbowania regionalnych potraw, to przede wszystkim
spotkanie, w ramach którego można bez pośpiechu podzielić się historiami życiowymi,
wiążącymi się z tym, co pojawia się na stole. Jakie historie wiążą się zatem z podlaską
gościnnością i jej bohaterami – kulebiakiem, sztruclem, kwasem chlebowym, babką
ziemniaczaną i innymi rodzinnymi potrawami, na które przepisy przekazywane są
z pokolenia na pokolenie? Jak możemy udokumentować te historie? Jak możemy się nimi
podzielić z gośćmi – nawet jeśli są przedstawicielami odmiennych kultur? Właśnie takimi
zagadnieniami zajmiemy się podczas naszych warsztatów dokumentalnych.
Hospitality is one of the most important experiences that shape us as a community
– including ties with people who at first glance seem total strangers to us. According
to hospitality anthropologists, e.g. Tom Selvyn, food rituals are often in the centre of
hospitality so there is no hospitality without eating. However, hospitality is not only an
opportunity to sample regional dishes; it is mainly a meeting during which we can take
our time to share our life stories, connected with the food appearing on the table. What
stories, then, do we associate with Podlachian hospitality and its main characters
– kulebiak, sztrucel, kvass, potato babka and other family dishes, whose recipes are
passed down from one generation to the next? How can we document these stories?
How can we share them with guests – even if they represent other cultures? These are
precisely the topics that we will handle during our documentary workshops.

Grzegorz Brzozowski
Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, film dokumentalny
poznawał pod opieką Marcela Łozińskiego, Jacka Bławuta i Vity Żelakeviciute. Studiował
również socjologię, psychologię i reportaż na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie
w Utrechcie oraz Yale University. Obecnie pracuje nad doktoratem w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, badając polskie wspólnoty festiwalowe. Redaktor i szef
działu recenzji „Patrząc” na portalu Kultura Liberalna.
Graduate of the Andrzej Wajda Master School of Film Directing; he learned the
documentary under the supervision of Marcel Łoziński, Jacek Bławut and Vita
Żelakeviciute. He also studied sociology, psychology and reportage at the University
of Warsaw, the University of Utrecht and Yale University. He is currently working on his
doctoral thesis at the Institute of Sociology of the University of Warsaw, studying Polish
festival communities. Editor and head of the “Patrząc” review section at the Kultura
Liberalna portal.
Magda Kowalczyk
Operatorka i dokumentalistka, autorka zdjęć m.in. do filmu „Obcy na mojej kanapie”
Grzegorza Brzozowskiego.
Camera operator and documentarian, cinematographer of Grzegorz Brzozowski’s film
entitled “Obcy na mojej kanapie”, among others.

Jury Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

žUBROFFKā 2018

The Jury of žUBROFFKā 2018
International Short Film Festival

Jacqueline Lentzou
(Grecja/Greece)

Grecka scenarzystka i reżyserka, której prace krążą wokół
tematyki niekonwencjonalnych konstruktów rodzinnych,
pełnoletniości, intymności i snów. Absolwentka m.in.
London Film School (2013). Jej film dyplomowy Thirteen
Blue był wyświetlany na kilku międzynarodowych
festiwalach oraz znalazł się na liście propozycji filmowych
do Oscara. Scenariusz jej filmu pełnometrażowego Fox był
prezentowany na Berlinale Short Film Station, gdzie także, w
2017 roku odbyła się światowa premiera jej kolejnego filmu,
Hiwa.
Greek writer/director whose work revolves around unconventional family constructs,
coming-of-age, intimacy and dreams. She is a London Film School graduate (2013). Her
graduation project, Thirteen Blue, was screened at several international film festivals and
got shortlisted for the Oscar nomination. The script of her semi-feature, Fox, was selected
for Berlinale Short Film Station. Hiwa (2017) world premiere was at Berlinale.

Hana Jušić

(Chorwacja/Croatia)
Absolwentka reżyserii filmowej i telewizyjnej na Academy
of Dramatic Art w Zagrzebiu. Napisała scenariusze
oraz wyreżyserowała kilka krótkometrażowych fabuł i
dokumentów, pokazywanych na renomowanych festiwalach
europejskich. Jej najnowszy film Da je kuća dobra i vuk bi je
imao / No Wolf Has a House był pokazywany w Rotterdamie,
otrzymał też nagrodę jako najlepszy film na London
Short Film Festival 2016. Jest autorką scenariusza filmu
pełnometrażowego Zagonetni dječak / The Mysterious Boy.
Quit Staring at My Plate jest jej debiutanckim filmem pełnometrażowym, którego jest
zarazem scenarzystką i reżyserką.
She obtained her MA degree in film and TV directing at Academy of Dramatic Art in Zagreb.
So far, she has written and directed several short fiction and documentary films, which have
been shown at student as well as some prominent European festivals. Her latest short Da je
kuća dobra i vuk bi je imao / No Wolf Has a House was screened in Rotterdam and awarded
Best Film at London Short Film Festival 2016. She wrote the script for the feature film
entitled Zagonetni dječak / The Mysterious Boy. Quit Staring at My Plate is her debut feature
film as a director/screenwriter.

Monika Pawluczuk
(Polska/Poland)

Reżyserka, autorka książek, wcześniej dziennikarka. Reżyserka
nagradzanych na całym świecie filmów dokumentalnych
Koniec świata, Kiedy będę ptakiem, Modelki, To ty się zmień.
Pomysłodawczyni i współautorka (z Katarzyną Miller)
przetłumaczonej na kilka języków książki „Być kobietą i nie
zwariować”. Absolwentka kulturoznawstwa w Ośrodku
Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Director, writer, former journalist. Director of internationally awarded documentaries: The
End of the World, When I Am A Bird, Models and So You Should Change. Co-author (with
Katarzyna Miller) of a book translated into several languages entitled “Being A Woman and
Not Going Crazy”. She is a cultural studies graduate of American Studies Center at Warsaw
University.

Marc James Roels
(Belgia/Belgium)

Twórca nagradzanych filmów krótkometrażowych Mompelaar
(2007) oraz A Gentle Creature (2010). Wraz z Emmą De Swaef
stworzył w 2012 roku poklatkowy film krótkometrażowy Oh
Willy…, prezentowany na 300 festiwalach i uhonorowany
80 międzynarodowymi nagrodami, m.in. Cartoon d’Or za
najlepszy europejski film krótkometrażowy oraz nominowany
do nagrody Cézar. Ich najnowszy film This Magnificent Cake!
(2018) miał swoją premierę na Festiwalu w Cannes.
Marc James Roels made award winning shorts Mompelaar in 2007 and A Gentle Creature
in 2010. Together with Emma De Swaef they made the short film Oh Willy… in 2012,
a stop-motion short that was selected for 300 festivals and won 80 international awards
including the Cartoon d’Or for Best European Short, and a Cézar nomination. Their latest
film This Magnificent Cake! (2018) premiered at the Cannes Film Festival.

Lukas Valenta Rinner
(Austria)

Urodził się w Salzburgu w 1985 roku. Studiował w Barcelonie
i Buenos Aires. W 2010 roku nakręcił swój pierwszy
krótki film A letter to Fukuyama, w 2015 – pierwszy film
pełnometrażowy Parabellum, który był wyświetlany na ponad
30 festiwalach filmowych. Jego drugi pełny metraż A Decent
Woman cieszył się podobną popularnością. Założył niezależne
studio producenckie Nabis Filmgroup.
Born in Salzburg, Austria (1985), Lukas Valenta Rinner
studies in Barcelona and Buenos Aires. In 2010 he made his first short film A letter to
Fukuyama, in 2015 - his first feature film, Parabellum (2015), screened at more than 30
international film festivals. His second feature, A Decent Woman, received equal praise as
well. He is founder of the independent production company Nabis Filmgroup.

žUBROFFKā Special:
Pokaz filmów członków Jury
Films of the Jury members
Kino Forum, ul. Legionowa 5
część I/part I, wstęp wolny/admission free
część II/part II, wstęp wolny/admission free

9.12.2018, 14.15
9.12.2018, 16:00

Da je kuca dobra i vuk bi je imao
No Wolf Has a House

director/reżyser: Hana Jušić, Croatia/Chorwacja 2015, 25’
Sandra jest wrażliwą kobietą mającą problem z rozróżnieniem rzeczywistości i fantazji. Podczas przyjęcia urodzinowego męża spędza dzień z jego rodziną. Ich ledwie skrywana wrogość powoduje, że stopniowo traci zmysły.
Sandra is an overly sensitive young woman who has trouble recognizing the line between reality and
her fantasies. During her husband’s birthday party, she has to spend a day with his family. Their barely
concealed hostility is making her gradually lose her mind.

A Letter to Fukuyama

director/reżyser: Lukas V. Rinner, Argentina 2010, 10’40”
Niezidentyfikowany mężczyzna, X, porywa młodą kobietę, która mieszka na luksusowych przedmieściach
Buenos Aires, i wywozi ją na wieś. Tam ją uwalnia, ale tylko na chwilę, po czym zabija ją ze swojej strzelby.
Zbrodnia bez motywu. Anonimowy mężczyzna, który nie zostawia żadnych śladów nie licząc cieni w głębi nocy.
An unidentified man, X, abducts a young woman who lives in the privileged suburbs of Buenos Aires,
and takes her to the countryside. Here he sets her free, but only for a fleeting moment, in order to
shoot her with his hunting rifle. A crime without motivation. An anonymous man. A man that leaves no
traces behind except for some distant shadows through the night.

Hector Malot: The Last Day of the Year
director/reżyser: Jacqueline Lentzou, Greece/Grecja 2018, 23’19”

Sylwestrowy poranek w oświetlonym światłem księżyca aucie, a Sofii śni się sen, o którym nikomu nie
powie: wędrując pustynią dowiaduje się, że jest chora. Udaje obojętność. Czy utraciła serce?
New Year’s eve dawns in a moon-kissed car, and Sofia has a dream that she tells no-one: while walking
on a desert, she gets to know that she is sick. She pretends she does not care. Has she lost her heart?

Ce magnifique Gâteau! / This Magnificent Cake!

director/reżyser: Marc James Roels, Emma De Swaef, Belgium/Belgia 2018, 44’
Akcja filmu dzieje się w kolonialnej Afryce XIX wieku i opowiada losy pięciorga bohaterów: zmartwionego
króla, Pigmeja pracującego w luksusowym hotelu, niewydarzonego biznesmena na wyprawie,
zagubionego portiera i młodego dezertera.
An anthology film set in colonial Africa in the late 19th century telling the stories of 5 different characters:
a troubled king, a middle-aged Pygmy working in a luxury hotel, a failed businessman on an expedition,
a lost porter and a young army deserter.

Koniec świata / End of the world

director/reżyser: Monika Pawluczuk, Poland/Polska 2015, 38’
Noc, miasto, rozmowa. Dziennikarz radiowy odbiera od słuchaczy emocjonalne telefony podczas gdy dyspozytor pogotowia słucha o ludzkich tragediach. Obaj na falach radiowych, są w pewien sposób połączeni.
Reżyserka łączy te obrazy, tworząc zmysłowy i powściągliwy obraz współczesnego życia.
The night, the city, the conversation. A radio journalist takes emotional calls from listeners while ER
dispatch listens to the sounds of human tragedies. Both on air, they are somehow connected. Monika
Pawluczuk fuses those pictures and creates a sensual and demure image of modern life.

Jury konkursu NA SKRAJU
– eksperyment i wideoart

The Jury of ON THE EDGE
– Experiment and Video art Competition

Joanna
Rytel
(Sweden/Szwecja)

Petra
Sedláková
(Slovakia/Słowacja)

Andrei
Tănăsescu
(Romania/Rumunia)

Absolwentka sztokholmskiego University College of Arts,
Crafts and Design. Interesują ją zagadnienia związane
z gender, władzą i tożsamością. Jej ujęcie tej tematyki
jest spójne, a przekaz zrozumiały także dla osób spoza
świata sztuki i filmu. Wśród poruszanych przez nią
kontrowersyjnych tematów są: honor, rasizm, feminizm,
relacje między zwierzętami a ludźmi, tabu i seksualność
w sferze publicznej, aborcja i pornografia.
Graduated from the University College of Arts, Crafts and
Design in Stockholm. She has developed a complex artistry,
which always points out our time’s most poignant issues of
gender, power and identity. She approaches these issues
with great integrity, putting the personal at stake, making
her form of address accessible to those outside the usual
art and film worlds. Some of the controversial topics
she explores are honor, racism, feminism, relationships
between animals and people, taboos and sexuality in
the public sphere, abortion and porn.

Absolwentka Audiovisual Studies na Academy of Performing Arts. Mieszka w Bratysławie, gdzie m.in. redaguje
magazyn filmowy „Kinečko”. Pracuje w firmie Filmtopia,
zajmującej się dystrybucją filmów, oraz alternatywnej
platformie dystrybucyjnej KineDok, jest koordynatorką
i producentką eventów konkursu Other Visions SK
koncentrującego się na słowackiej sztuce audiowizualnej na pograniczu animacji, filmu eksperymentalnego
i wideoartu. Wykłada w ramach interaktywnego projektu
edukacyjnego Children’s Film Cabinet.
A graduate from Audiovisual Studies at Academy of
Performing Arts and currently live in Bratislava, where
is editor in online film magazine “Kinečko”. She works
in film distribution company Filmtopia and alternative
distribution platform KineDok and is a coordinator and
event producer of the competition named Other Visions
SK, which is focused on Slovak contemporary audiovisual
art on the border of animation, experimental film and
videoart. She is a lecturer of interactive educational
project Children’s Film Cabinet.

Programer i kurator festiwalowy działający w Toronto
i Bukareszcie. Po ukończeniu studiów na kierunku filmowym
na Uniwersytecie w Toronto, został współtwórcą Romanian
Film Festival Toronto. Tytuł magistra literatury uzyskał
na szkockim University of St. Andrews. Od 2010 roku
członek zespołu programującego Toronto IFF, a także
stały współpracownik Berlinale, Bucharest International
Experimental FF oraz Bucharest’s American Independent FF.
Festival programmer and curator, based in Toronto and
Bucharest. After getting a degree in film studies from
the University of Toronto, he co-founded the Romanian
Film Festival Toronto. He completed a master’s degree
in literature at the University of St. Andrews in Scotland.
Since 2010 he has been part of the programming team at
the Toronto IFF, as well as a regular collaborator with the
Berlinale, the Bucharest International Experimental FF,
and Bucharest’s American Independent FF.

Jury Konkursu AMATORZY
Jury of AMATEURS Competition

Przewodniczący jury
The jury president:
Adam Kruk

Krytyk filmowy, filmoznawca, animator kultury.
Publikuje w „Dwutygodniku”, „Kinie”, „Ekranach”
i „Filmwebie”. Wykłada na Uniwersytecie
Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej,
Akademii Filmowej i Filmotece Szkolnej. Kurator
przeglądu BRAVE Cinema i Polish Cinema for
Beginners, wyróżnionego Nagrodą PISF w kategorii
edukacja filmowa. Laureat Nagrody im. Krzysztofa
Mętraka, członek FIPRESCI, Stowarzyszenia Dante
Alighieri i Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
Film critic, film expert, cultural animator. Publishes
in “Dwutygodnik”, “Kino”, “Ekrany” and “Filmweb”.
Lecturer at University of Wrocław, University
of Lower Silesia, Film Academy and Film School.
Curator of BRAVE Cinema review and Polish
Cinema for Beginners, awarded with PISF Award
for film education. Winner of Krzysztof Mętrak
Award, member of FIPRESCI, Stowarzyszenie Dante
Alighieri and Wrocławska Fundacja Filmowa.

Członkowie Młodego Jury
Young Jury members:
Bogna Helena Buniowska
(I LO w Białymstoku)

Zuzanna Kamińska
(V LO w Białymstoku)

Weronika Siemieniuk
(I LO w Białymstoku)

Patryk Pilcicki

(Uniwersytet w Białymstoku, Filologia angielska)

Jakub Jaroszewicz

(Uniwersytet w Białymstoku, kulturoznawstwo)

NAGRODY/PRIZES

Grand Prix Festiwalu – Nagroda Dyrektora Białostockiego
Ośrodka Kultury/The Grand Prix of Białystok Cultural Centre's
Director – 8.000 zł
Nagroda Dzikiego Żubra – Nagroda Publiczności, ufundowana
przez firmę DrTusz/The Wild Bison Award (Audience Award),
funded by DrTusz – 5.500 zł
Główne Nagrody w konkursach:
Okno na Wschód, Cały ten Świat, Studenci, Niezależni, Amatorzy,
Wideoklip, Na Skraju/Main Prizes in competitions: Eastward
Window, Whole Wide World, Students, Independent, Amateurs,
Music Video and On the Edge – 2.000 zł
Główne Nagrody w konkursie KIDS (w każdej z czterech kategorii)
/Main Prizes in competition KIDS (in each of the four categories)
– 2.000 zł
Nagrody dla Najlepszej Animacji, Dokumentu, Fabuły,
Zdjęć i Ścieżki Dźwiękowej/Awards for the Best Animation,
Documentary, Short Fiction, Cinematography and Soundtrack
– 2.000 zł
New Europe Talent Award - wyjazd na festiwal filmowy w Berlinie
dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy Środkowej
i Wschodniej prezentującego się w ramach konkursów
ŻUBROFFKI, ufundowany przez New Europe Film Sales
/New Europe Talent Award - a trip to the Berlin Film Festival for
the most promising artist from Central and Eastern Europe,
taking part in ŻUBROFFKA competitions, funded by New Europe
Film Sales.
Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu, wręczenie nagród
i pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się 9 grudnia 2018
o godz. 19:00 w kinie Forum. Wstęp wolny.
Zapraszamy!
The Award Ceremony and screening the awarded films will take
place on 9 December at 19:00 at Forum Cinema. Admission free.
Please join us!

Konkurs OKNO NA WSCHÓD Zestaw I
Competition

Eastward Window Set I

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 18:15
8.12.2018, 20:00

Manivald

director/reżyser: Chintis Lundgren
director of photography/zdjęcia: Chintis Lundgren
music/muzyka: Terence Dunn
Estonia, Croatia, Canada/Estonia, Chorwacja,
Kanada 2017, 13’
Manivald, a fox, is turning 33. Overeducated,
unemployed and generally uninspired, he lives
with his overbearing, retired mother. It is an
easy life, but not a good one. This unhealthy
co-dependence changes when the washing machine breaks down and Toomas, a sexy wolf
repairman, arrives to fix it, and them.
Lis Manivald kończy 33 lata. Nadmiernie wykształcony, bezrobotny i bez żadnych aspiracji
mieszka z dominującą matką emerytką. To łatwe, ale niezbyt dobre życie. Niezdrowa
współzależność ulega zmianie, gdy psuje się pralka i pojawia się Toomas, seksowny wilk
fachowiec, który ma naprawić ją… i ich.

Morski Briz
Morska Bryza

director/reżyser: Cecilia Ștefănescu
director of photography/zdjęcia: Adrian Silișteanu
Romania/Rumunia 2018, 28’
At the end of summer, 60-year-old Laura Vasiliu
leaves for holiday to a village on the Bulgarian
coast with an old friend of hers. A stranger
shows up and disturbs what was supposed to
be a quiet vacation.
Pod koniec lata 60-letnia Laura Vasiliu wyjeżdża z przyjaciółką na wakacje nad bułgarskie
wybrzeże. Jednak pojawienie się nieznajomego zakłóca to, co miało być w założeniu
spokojnym wypoczynkiem.

Reconstruction
Rekonstrukcja

directors/reżyserzy: Ondřej Novák, Jiří Havlíček
director of photography/zdjęcia: Šimon Dvořáček
Czech Republic/Czechy 2018, 15’52”
Olda is a defendant waiting for his trial
in a detention center for juveniles. The
monotonous prison life is gradually intertwined
with memories of a police reconstruction.
It took one summer night for holiday boredom
to turn into cruel fun that resulted in death.
Olda oczekuje na swój proces w areszcie dla młodocianych. Obraz monotonnego życia
w więzieniu przeplata się ze wspomnieniami z policyjnej rekonstrukcji wydarzeń. Wystarczyła
jedna letnia noc, by wakacyjna nuda przerodziła się w okrutną zabawę, której rezultatem była
śmierć.

Solar Walk

director/reżyser: Réka Bucsi
director of photography/zdjęcia: Réka Bucsi
music/muzyka: Mads Vadsholt
Denmark/Dania 2017, 21’
The journey of individuals and their creations
through time and space. Any meaning of the
plot exists only in an individual’s perspective
and is never universal when perceived from
the perspective of the Solar System. It’s
about the melancholy of accepting chaos as beautiful and cosmic. The passion for creation
is projected through the unique and playful texture of the craft of animation itself.
Podróż jednostek i ich dzieł w czasie i przestrzeni. Jakakolwiek czynność ma znaczenie
jedynie z perspektywy jednostki, ale niekoniecznie – patrząc z perspektywy Układu
Słonecznego. Opowieść o melancholii wynikającej z akceptacji piękna i kosmicznego
znaczenia chaosu. Pasja tworzenia odzwierciedlona jest w wyjątkowej i żartobliwej
strukturze sztuki animacji.

Штангіст
Weightlifter
Sztangista

director/reżyser: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
director of photography/zdjęcia:
Michał Rytel-Przełomiec
Ukraine, Poland/Ukraina, Polska 2018, 30’
At first glance, this is a story of the true price
of a victory. Tragic news interrupts Petro’s
preparations for an important weightlifting tournament.
Na pierwszy rzut oka to historia o prawdziwej cenie zwycięstwa. Tragiczna wiadomość
przerywa przygotowania Petro do ważnych zawodów w podnoszeniu ciężarów.

Tu a tady
Here and here
Tu i tu

director/reżyser: Michaela Mihalyi
director of photography/zdjęcia:
Michaela Mihalyi
Czech Republic/Czechy 2017, 2’
Home sweet home, or what we like/don't
like about the places where we live. This
anidoc works with authentic interviews with people from smaller and bigger towns
and cities and colourfully animates their alter-egos, who are no less real than their live
counterparts.
W domu najlepiej, albo: co lubimy/czego nie lubimy w miejscach, w których mieszkamy.
Animowany dokument wykorzystuje autentyczne wywiady z mieszkańcami mniejszych
i większych miast i miasteczek oraz przedstawia ich animowane alter-ego, nie mniej
autentyczne niż oni sami.

Konkurs OKNO NA WSCHÓD Zestaw II
Competition
Set II

Eastward Window

Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 17:00
8.12.2018, 14:00

სოციუმის პატიმარი
Prisoner of Society
Więzień społeczeństwa

director/reżyser: Rati Tsiteladze
director of photography/zdjęcia: Rati Tsiteladze
Georgia, Latvia/Gruzja, Łotwa 2018, 15’
What it means to be a stranger in your own
home and country? The film is an intimate
journey into the world and mind of a young transgender woman, trapped between her
personal desire for freedom and her parents’ traditional expectations that threaten their
unity.
Jak to jest być obcą w swoim własnym domu i kraju? Film jest intymną podróżą do świata
i w głąb umysłu młodej transseksualnej kobiety, rozdartej między jej własnym pragnieniem
wolności, a tradycyjnymi oczekiwaniami rodziców, zagrażającymi ich bliskości.

Cadoul de Crăciun
The Christmas Gift
Świąteczny prezent

director/reżyser: Bogdan Mureşanu
director of photography/zdjęcia: Tudor Platon
Romania/Rumunia 2018, 23’
On the 20th of December 1989, a few days
after Ceausescu’s bloody repression in
Timisoara, a father’s quiet evening turns
into a terrible ordeal as he finds out that his little son has mailed a letter to Santa. The kid is
convinced that his father’s desire was to see Ceausescu dead.
20 grudnia 1989, kilka dni po krwawym stłumieniu protestów w Timisoarze przez Ceausescu,
spokojny wieczór zamienia się w straszliwy dramat, gdy ojciec dowiaduje się, że jego synek
wysłał list do Świętego Mikołaja. Chłopiec prosi w nim Mikołaja o śmierć Ceausescu, bo sądzi,
że to ucieszy ojca.

Kaukazas
Caucasus
Kaukaz

director/reżyser: Laurynas Bareiša
director of photography/zdjęcia: Narvydas Naujalis
Lithuania/Litwa 2018, 14’
Tekle and her young daughter, Ema, return
from abroad to visit Dalia, Tekle’s mother.
When Ema goes out to walk her dog, Dalia,
fearing something terrible might happen to her granddaughter, starts looking for her.
Tekle i jej córeczka Ema wracają z zagranicy, aby odwiedzić Dalię, matkę Tekle. Kiedy Ema
wychodzi na spacer z psem, Dalia zaczyna jej szukać, obawiając się, że coś strasznego może
spotkać jej wnuczkę.

Take Me Please
Proszę, weź mnie

director/reżyser: Olivér Hegyi
director of photography/zdjęcia: Olivér Hegyi
music/muzyka: Olivér Hegyi
Hungary/Węgry 2018, 14’
The movie is a presentation of a breakup,
and everything that follows: the boy is
hesitant, the girl gets bored with it, the boy
meets the girl’s new boyfriend, which turns
out to be a bit more shocking than expected, the boy wants to escape, he believes his life
is over, then they meet again, and fall in love again, but in the end they have to admit that
it really doesn’t work.
Film przedstawia rozstanie i wszystko, co następuje później: chłopak się waha,
dziewczyna ma tego dosyć, chłopak poznaje jej nowego partnera, co okazuje się dla
niego większym szokiem niż oczekiwał, chce uciec i uważa, że jego życie już się skończyło,
potem spotykają się i zakochują w sobie ponownie, by ostatecznie przyznać, że ich
związek nie ma przyszłości.

В радості, і тільки в
радості
In joy
Tylko na dobre

director/reżyser: Maryna Roshchyna
director of photography/zdjęcia: Oleksandr Roshchyn
Ukraine/Ukraina 2018, 26’
Olia is a lonely young mother. She falls
in love with a man but does not have the
courage to tell him that she has a son. As their relationship quickly develops, revealing
the truth is becoming more and more complicated. The choice between her personal life
and the responsibility for her son arises.
Olia jest młodą, samotną matką. Zakochuje się w mężczyźnie, ale nie ma odwagi
powiedzieć mu, że ma syna. Gdy ich związek rozwija się w coraz szybszym tempie,
wyznanie prawdy staje się trudniejsze. Olia musi dokonać wyboru między życiem
osobistym, a odpowiedzialnością za syna.

Would You Look at Her
Spójrz na nią

director/reżyser: Goran Stolevski
director of photography/zdjęcia: Naum Doksevski
Macedonia 2017, 19’
A hardheaded tomboy spots the unlikely
solution to all of her problems in an all-male
religious ritual.
Zatwardziała chłopczyca dostrzega
nietypowe rozwiązanie wszystkich swoich problemów w zarezerwowanym dla mężczyzn
rytuale religijnym.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw I
Competition

Whole Wide World Set I

Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 16:30
6.12.2018, 17:15

All These Creatures
Te wszystkie stworzenia

director/reżyser: Charles Williams
director of photography/zdjęcia: Adric Watson
music/muzyka: Chiara Costanza
Australia 2018, 13’

An adolescent boy attempts to untangle
his memories of a mysterious infestation,
the unravelling of his father, and the little
creatures inside us all.
Dorastający chłopak próbuje uporządkować swoje wspomnienia o tajemniczej infestacji,
kryzysie swojego ojca i małych stworzonkach wewnątrz nas.

Amor

director/reżyser: Isabel Lamberti
director of photography/zdjęcia: Jeroen Kiers
Netherlands/Holandia 2017, 23’
The film shows, in a number of fragmentary
scenes, moments of a day in the lives of
a group of teenage girls on the outskirts
of a big city in the Netherlands. In
a contemplative style, the short film outlines
the lack of love in their daily lives, in its
broadest sense. Not only does the film focus on the cold relations between the group and
their environment but it also explores the relationships within the group itself.
Momenty z dnia grupy nastolatek na przedmieściach dużego miasta w Holandii. Krótki
film kontempluje brak miłości w ich codziennym życiu, w jej najszerszym sensie. Skupia się
nie tylko na chłodnych relacjach między grupą, a jej otoczeniem, ale również eksploruje
zagadnienie stosunków wewnątrz samej grupy.

Cadavre exquis

directors/reżyserzy: Stephanie Lansaque,
Francois Leroy
directors of photography/zdjęcia:
Stephanie Lansaque, Francois Leroy
music/muzyka: Denis Vautrin
France/Francja 2018, 12’50”
Visual, acoustic and olfactory ballad through
the wanderings of a one-eyed dog. In the
maze of Old Hanoi’s narrow streets, the daily
life and legend intermingle to the syncopated rhythm of Hat Xam, the Vietnamese blues.
Wizualna, dźwiękowa i zapachowa ballada doświadczeń wędrówek jednookiego psa.
W labiryncie wąskich ulic starego Hanoi codzienne życie i legendy łączą się w synkopowanym rytmie Hat Xam, wietnamskiego bluesa.

Fauve

director/reżyser: Jeremy Comte
director of photography/zdjęcia: Olivier Gossot
Canada/Kanada 2018, 16’24”
Set in a surface mine, two boys sink into
a seemingly innocent power game with Mother
Nature as the sole observer…
W kopalni odkrywkowej dwaj chłopcy podejmują
pozornie niewinną grę o dominację, z Matką
Naturą jako jedynym świadkiem…

La máxima longitud
de un puente
Big bridge
Wielki most

director/reżyser: Simón Vélez
director of photography/zdjęcia: Mauricio Reyes
Colombia/Kolumbia 2018, 13’47”
After jumping from a bridge, William steals
a motorbike to take his girlfriend for a ride.
Po skoku z mostu William kradnie motor, aby zabrać swoją dziewczynę na przejażdżkę.

Lâchez les chiens
Release the dogs
Uwolnić psy

director/reżyser: Emmanuelle Fleytoux
director of photography/zdjęcia: Florian Berutti
music/muzyka: Xavier Tabard, Jules Ribis
France/Francja 2017, 20’
Anouck is a resigned girl, torn between two
loves, two types of violence: her man, an
attractive watchdog, and her little brother, a young mad pup. The night of the boy’s 18th
birthday, this delicate triangle explodes; Anouck’s revolt is on its way...
Anouck jest rozdarta między dwoma źródłami miłości i przemocy: mężczyzną
– atrakcyjnym „psem stróżującym” i młodszym bratem – młodym, szalonym
„szczeniakiem”. W wieczór osiemnastych urodzin chłopca ten chwiejny trójkąt
eksploduje, powodując bunt Anouck...

Our Song to War
Nasza pieśń do wojny

director/reżyser: Juanita Onzaga
director of photography/zdjęcia: Juanita Onzaga
Belgium, Colombia/Belgia, Kolumbia 2018, 14’09”
Crocodile-men, a mystic river, some kids
who like fishing and a war that ends all share
the same Colombian land: Bojaya. In this
place, the villagers have strange beliefs and
celebrate the “Novenario” death ritual. This
might be the beginning of a very long story, where spirits and humans meet each other to
learn what is there to life after the end of war.
Ludzie-krokodyle, mistyczna rzeka, wędkujące dzieciaki i kończąca się wojna dzielą tę
samą kolumbijską ziemię: Bojayę. W tym miejscu mieszkańcy wsi praktykują dziwne
wierzenia i rytuał śmierci, „Novenario”. To może być początek długiej opowieści, w której
duchy i ludzie spotykają się, by odkryć, jak może wyglądać życie po wojnie.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw II
Competition

Whole Wide World Set II

Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free
Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 19:45
8.12.2018, 20:45

Airport
Lotnisko

director/reżyser: Michaela Müller
director of photography/zdjęcia: Michaela Müller
music/muzyka: Hrvoje Štefotić
Switzerland, Croatia/Szwajcaria, Chorwacja
2017, 10’35”
In a modern-day airport, the flow
of passengers is broken by sudden
irregularities.
Przepływ pasażerów na nowoczesnym lotnisku zostaje zakłócony przez nagłe
nieprawidłowości.

El aire delgado
The thin air
Rozrzedzone powietrze

director/reżyser: Pablo Giles
director of photography/zdjęcia:
Sebastián González
music/muzyka: Daniel Ritter
Mexico/Meksyk 2018, 30’

Sonia and Mateo embark on a road trip; their
excuse is that they are planning to mend the cracks in their relationship. Crossing the
highway – and on an emotional rollercoaster – they will find out if there is more friction
and aggression in the world surrounding them or rather deep within them both.
Sonia i Mateo wyruszają w podróż, by spróbować naprawić panujące między nimi relacje.
Jadąc autostradą – jak i emocjonalnym rollercoasterem – dowiedzą się, czy więcej
napięcia i agresji kryje się w otaczającym świecie, czy może raczej wewnątrz nich samych.

L’été et tout le reste
The summer and all the rest
Lato i cała reszta
director/reżyser: Sven Bresser
director of photography/zdjęcia: Sam du Pon
music/muzyka: Tess van der Velde
Netherlands/Holandia 2018, 17’57”

When at the end of summer the last ferries
carrying tourists leave and most of young
Marc-Antoine’s friends have left for the mainland to study or work, he and his friend
Mickael remain behind on the deserted island. Mickael plans to leave, but
is Marc-Antoine also able to escape his solidified routine?
Gdy z końcem lata odpływają ostatnie promy z turystami, a większość przyjaciół
Marc-Antoine'a wyjeżdża na stały ląd do szkoły lub pracy, on i jego przyjaciel Mickael
pozostają na opuszczonej wyspie. Mickael też planuje wyjazd, ale czy Marc-Antoine zdoła
wyrwać się ze swej rutyny?

Rewind Forward
Przewiń do przodu

director/reżyser: Justin Stoneham
director of photography/zdjęcia: Andi Widmer
music/muzyka: Heidi Happy
Switzerland/Szwajcaria 2017, 23’46”
Justin’s past catches up with him when he
discovers his father’s VHS recordings and
sees his mother as he’s never seen her
before – young and healthy. When Justin was
four, a brain stroke left her partially paralysed and unable to speak. With his father dead,
his mother – still sharp and witty although struggling to communicate with the help of
a computer – is the only person he can turn to for answers as he decides to confront his
family’s misfortunes.
Justin musi zmierzyć się przeszłością po odkryciu nagrań wideo, na których jego matka
jest młoda i zdrowa. Gdy Justin miał 4 lata, udar mózgu częściowo ją sparaliżował i uczynił
niezdolną do mówienia. Po śmierci ojca, matka – wciąż inteligentna i dowcipna, mimo
konieczności komunikacji za pomocą komputera – jest jedyną osobą, do której może
zwrócić się po odpowiedzi, by skonfrontować się z rodzinnymi nieszczęściami.

Selfies
Selfiki

director/reżyser: Claudius Gentinetta
director of photography/zdjęcia:
Claudius Gentinetta
music/muzyka: Peter Bräker
Switzerland/Szwajcaria 2018, 4’
In a veritable firework display of digital selfportraits, hundreds of quaint, embarrassing
and dreadfully disturbing selfies are arranged
in a unique short film composition. Single photos, artistically reworked, consolidate to
form a ghastly grin that outshines the abyss of human existence.
Prezentacja cyfrowych autoportretów tworzy unikalną kompozycję krótkometrażową
złożoną z setek malowniczych, zawstydzających czy niepokojących selfie. Pojedyncze
zdjęcia, artystycznie zmodyfikowane, łączą się i formują w okrutny uśmiech
przekraczający otchłań ludzkiej egzystencji.

To Plant a Flag
Wbić flagę

director/reżyser: Bobbie Peers
director of photography/zdjęcia:
Jakob Ingimundarson
Norway, Iceland/Norwegia, Islandia 2018, 21’
In preparation for the Moon landing in 1969,
NASA sends a team of astronauts to the lunar
landscapes of Iceland. Their hi-tech training
mission soon discovers what obstacles one
can meet when facing an Icelandic sheep farmer.
Przygotowując się do lądowania na Księżycu w 1969 roku NASA wysyła załogę astronautów w księżycowy krajobraz Islandii. Ich zaawansowana technicznie misja treningowa
szybko natrafia na przeszkodę w postaci islandzkiego hodowcy owiec.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw III
Competition

Whole Wide World Set III

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 20:45
8.12.2018, 17:15

5 ans après la guerre
5 years after the war
5 lat po wojnie

directors/reżyserzy: Samuel Albaric,
Martin Wiklund, Ulysse Lefort
director of photography/zdjęcia: N/A
music/muzyka: Victor Pitoiset
France/Francja 2017, 17’
How does one grow up between an absent
Iraqi father and a pervasive Jewish mother? Tossed around by the great upheavals of the
modern times, Tim tries as hard as he can to find his place in the world.
Jak dorasta się, będąc dzieckiem nieobecnego irackiego ojca i dominującej żydowskiej
matki? Poniewierany przez zawieruchę obecnych czasów Tim stara się jak może, by
odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Dark Chamber
Ciemna komora

director/reżyser: Ottó Bánovits
director of photography/zdjęcia: Gergely Pálos
Sweden/Szwecja 2018, 6’
The Camera Obscura (latin for Dark
Chamber) is an optical device that led to
the invention of the photographic camera.
It consists of a box or a room with a hole on
one side. This film is a reconstruction of an
event that took place close to the border of Austria and Hungary in the summer of 2015.
Camera obscura („ciemny pokój”) to urządzenie optyczne, dzięki któremu wynaleziono
aparat fotograficzny. To zwykle pudełko lub pokój z otworem z jednej strony. Film
jest rekonstrukcją wydarzenia, do którego doszło latem 2015 roku niedaleko granicy
austriacko-węgierskiej.

Min Börda
The Burden
Ciężar

director/reżyser: Niki Lindroth von Bahr
director of photography/zdjęcia:
Niki Lindroth von Bahr
music/muzyka: Hans Appelqvist
Sweden/Szwecja 2017, 13’
An animated musical with apocalyptic
undertones. The story’s four episodes take place in various settings, all of them located
in a modern generic market place next to a large freeway. The characters, portrayed as
animals, perform musical numbers. The episodes range from a cheerful tap routine to
nightmarish darkness.
Animowany musical z apokaliptycznym zabarwieniem. Cztery rozdziały historii
rozgrywają się w różnych częściach nowoczesnego targu obok autostrady. Postaci,
przedstawione jako zwierzęta, prezentują utwory musicalowe. Rozdziały to zarówno
radosne stepowanie, jaki i koszmarna ciemność.

Self Destructive Boys
Autodestrukcyjni chłopcy

directors/reżyserzy: André Santos, Marco Leão
director of photography/zdjęcia: Hugo Azevedo
Portugal/Portugalia 2018, 27’
A direct stare into masculine interaction as
we follow three boys in their mid-twenties:
António, Xavier and Miguel, testing the
limits of their sexual flexibility. This film is
built on an edge: the ambiguity of human
relationships. Boys will always be boys.
Bezpośrednie spojrzenie na relacje pomiędzy mężczyznami. Podążamy za trzema
dwudziestokilkuletnimi chłopakami, António, Xavierem i Miguelem, testującymi granice
swojej seksualnej elastyczności. Film oparty na ostrych niejednoznacznościach więzi
międzyludzkich. Chłopcy zawsze pozostaną chłopcami.

Skuggdjur
Shadow Animals
Cienie zwierząt

director/reżyser: Jerry Carlsson
director of photography/zdjęcia: Marcus Dineen
Sweden/Szwecja 2017, 21’
Marall follows her parents to a party and
they want her to behave. As the evening
progresses, she finds the adults’ behaviour
increasingly strange. Everyone at the party is trying to fit in, but not everyone succeeds.
Marall also seems to be the only one seeing the shadow circulating inside the house.
Marall idzie na przyjęcie z rodzicami, oczekującymi od niej dobrego zachowania.
Z upływem wieczoru zachowanie dorosłych wydaje jej się coraz dziwniejsze. Każdy stara
się wpasować w towarzystwo, ale nie wszystkim się to udaje. Marall zdaje się też być
jedyną osobą, która widzi cień krążący po domu.

Stilles Land Gutes Land
Quiet Land Good People
Spokojna kraina dobrzy
ludzie

director/reżyser: Johannes Bachmann
director of photography/zdjęcia: Pascal Reinmann
music/muzyka: Moritz Widrig
Switzerland/Szwajcaria 2018, 25’
Sybille, a headmistress and politician, is in
the middle of an election campaign for president of the municipal council in her Swiss
village, when her son is accused by a classmate of mistreating her. Sybille has to choose
between morality and career. Either way, her reputation in the community is at stake.
Sybille, dyrektorka szkoły i polityk, jest w trakcie kampanii wyborczej na
przewodniczącego rady swojego miasteczka, gdy jej syn zostaje oskarżony przez
koleżankę o maltretowanie. Sybille musi wybrać między moralnością a karierą.
Niezależnie od wyboru ucierpieć może jej reputacja w lokalnej społeczności.

Konkurs KIDS
Competition

6+

KIDS 6 and up

Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa
ul. Warszawska 19, wstęp wolny/admission free

8.12.2018, 10:00

А как наши
космонавты
About our astronauts
Nasi astonauci

director/reżyser: Galina Golubeva
director of photography/zdjęcia: Galina Golubeva
Russia/Rosja 2018, 7’20”
Three cosmonauts go into space. They wait
for new discoveries and journeys. The story is
based on a folk song about cosmonauts performed by Maria Yakovenko (1982-1986).
Trzej astronauci wyruszają w kosmos. Oczekują nowych odkryć i podróży. Historia na
podstawie ludowej piosenki wykonywanej przez Marię Yakovenko (1982-1986).

Ant
Mrówka

director/reżyser: Julia Ocker
director of photography/zdjęcia: Julia Ocker
Germany/Niemcy 2017, 3’
The ants work together perfectly. But there is
one ant who does everything differently.
Mrówki pracują razem we wspaniałej harmonii.
Ale jest jedna mrówka, która wszystko robi
inaczej.

Dies Irae

director/reżyser: Jordan Damour
director of photography/zdjęcia: Jordan Damour
France/Francja 2018, 2’32”
A young boy is going to experience his first
concert as a violinist in an symphony orchestra,
in front of the conductor and the audience.
Can he overcome his fear?
Młody chłopiec po raz pierwszy występuje
jako skrzypek w orkiestrze symfonicznej, przed
dyrygentem i publicznością. Czy uda mu się pokonać tremę?

Хоботёнок
Trunky
Trąbuś

director/reżyser: Ekaterina Filippova
director of photography/zdjęcia:
Ekaterina Filippova
Russia/Rosja 2017, 7’
A story about a little elephant with a very
long nose.
Historia małego słonika z bardzo długą trąbą.

Хочу жить в Зоопарке
I want to live in the Zoo
Chciałabym zamieszkać
w ZOO

director/reżyser: Evgenia Golubeva
director of photography/zdjęcia: Evgenia Golubeva
Russia/Rosja 2017, 6’
Sasha struggles at home. Her parents expect
her to tidy up her room, eat porridge and
do homework. Sasha decides that the life in the zoo sounds much more interesting! She
heads off to try and find her place among a bunch of penguins or maybe giraffes?
Sasha nie radzi sobie w domu. Rodzice chcą, żeby sprzątała swój pokój, jadła owsiankę
i odrabiała pracę domową. Sasha dochodzi do wniosku, że życie w zoo byłoby znacznie
bardziej interesujące! Wyrusza więc w poszukiwaniu swojego miejsca wśród stada
pingwinów, a może żyraf?

Patchwork Dog
Der Hund auf meiner
Schmusedecke
Kocykowy pies

director/reżyser: Angela Steffen
director of photography/zdjęcia: Angela Steffen
Germany/Niemcy 2017, 3’
Patchwork Dog has a problem: he has fleas!
Will Patchwork Pals find a way to help him?
Patchworkowy pies ma problem: pchły! Czy patchworkowi kumple znajdą sposób, żeby
mu pomóc?

Plody mraků
Fruits of Clouds
Owoce chmur

director/reżyser: Kateřina Karhánková
director of photography/zdjęcia:
Kateřina Karhánková
Czech Republic/Czechy 2017, 10’
On the glades surrounded by dark woods,
Furry and a group of friends live in the
burrows. They eat only seeds which turn into glowing fruit after they touch the ground.
However, these appear only rarely. The animals’ fear of the forest does not allow them
to leave the glade and head off to look for food somewhere else. Instead, they resignedly
wait until it falls from the sky. Furry does not want to just wait. The forest awakens
a curiosity in him. He wants to know what hides in there…
Na mokradłach otoczonych lasami, Furry i jego przyjaciele żyją w swoich norkach. Jedzą
tylko nasiona, które zamieniają się w świecące owoce, gdy spadną na ziemię. Niestety,
pojawiają się rzadko. Zwierzęta obawiają się, że las nie pozwoli im opuścić moczarów,
więc same nie szukają jedzenia. Czekają, aż spadnie im z nieba. Ale Furry nie chce czekać.
Las budzi jego ciekawość. Chce wiedzieć, co się w nim kryje...

Раковина с океаном
внутри
Shell with an ocean inside
Muszla z oceanem

director/reżyser: Yulia Sitdyikova
director of photography/zdjęcia: Yulia Sitdyikova
Russia/Rosja 2017, 6’
A story about the kind of intrigues that take
place in the world of things living in the same
room. Once Sofa Cushions have had enough of enduring the presence of Shell with an Ocean
Inside, whom guests of the room lavish with attention.
Opowieść o intrygach, jakie mają miejsce wśród rzeczy zamieszkujących ten sam pokój.
Pewnego razu Poduszki z Sofy miały już dość ciągłej obecności Muszli z Dźwiękiem Oceanu,
która zawsze wzbudzała największe zainteresowanie gości.

Сказка про одеяло
Blanket Tale
Opowieść o kołderce

director/reżyser: Maria Kuzmenko
director of photography/zdjęcia: Maria Kuzmenko
Russia/Rosja 2017, 3’29”
Once upon a time a town was attacked by
a Giant. All mothers and children have ran
away frightened. Dads and grandfathers
began to fight back, but this only led to greater destruction of the city. Only kind and wise
grandmothers could find a solution and saved the city.

Dawno, dawno temu pewne miasto zostało zaatakowane przez Olbrzyma. Wszystkie
mamy i dzieci uciekły przerażone. Tatusiowie i dziadkowie stawili opór, ale to spowodowało
jeszcze większe zniszczenia w mieście. Tylko miłe i mądre babcie zdołały znaleźć rozwiązanie
i uratować miasto.

Снегозавр
Snowsaurus

director/reżyser: Anna Kuzina
director of photography/zdjęcia: Anna Kuzina
Russia/Rosja 2018, 7’
A small dino sees snow for the first time. And it
seems that he loves it…
Mały dinozaur po raz pierwszy widzi śnieg.
I zdaje się, że go pokocha…

Strength in Numbers
W grupie raźniej

director/reżyser: Anais Sorrentino
director of photography/zdjęcia: Anais Sorrentino
France, Belgium/Francja, Belgia 2017, 6’50”
On a cold autumn day, a bear catches the cold
while bathing in the river. Back in his cave, he
sneezes so hard that a huge boulder falls across
the entrance, trapping him inside. Even with the
help of a passing ant, and her friends: badger,
wolf, moose and bison, try as they might, they cannot move the rock. But the ant has
a better idea...
Zimnego, jesiennego dnia niedźwiedź łapie przeziębienie podczas kąpieli w rzece. Po powrocie
do jaskini kicha tak potężnie, że ogromny głaz spada, zamykając wejście i więżąc go w środku.
Nawet z pomocą przechodzącej mrówki i jej przyjaciół: borsuka, wilka, łosia i żubra, nie jest
w stanie poruszyć kamienia. Ale mrówka ma lepszy pomysł...

The Gruff-voiced Tree
Nawiedzone drzewo

director/reżyser: Anais Sorrentino
director of photography/zdjęcia: Anais Sorrentino
France, Belgium/Francja, Belgia 2017, 6’30”
A little mouse tries to take shelter inside
the trunk of an old tree when it suddenly
scolds her in a gruff, menacing voice. The
mouse runs away and meets a squirrel, who
disbelievingly scampers up to the tree, but
soon beats a hasty retreat. A rabbit and then a chaffinch receive the same treatment,
when finally a tortoise comes along, who does not let herself be taken in.
Mała myszka szuka schronienia w pniu starego drzewa, które niespodziewanie strofuje ją
ochrypłym, nieprzyjemnym głosem. Myszka ucieka i spotyka wiewiórkę, która, nie dowierzając jej, podbiega do drzewa, by za chwilę uciec w popłochu. Zając i zięba zostają potraktowani
tak samo, ale w końcu pojawia się żółwica, która nie daje się nabrać.

VSSanta

directors/reżyserzy: Aitor Carlos Herrero
Larrumbide, Raul Colomer Válcarcel
director of photography/zdjęcia: Raúl Colomer
Spain/Hiszpania 2018, 4’
On Christmas Eve, a child is left alone in an
immense apartment when he finally receives
the expected visit from the Santa Claus,
who comes to his house with the purpose of
fulfilling his annual task: the delivery of gifts.
Nevertheless, the gift that he wants is not the one that Santa has brought him.
W Wigilię pewne dziecko zostaje samo w ogromnym mieszkaniu, w którym odwiedza je
Mikołaj z zamiarem wypełnienia swojego corocznego zadania: dostarczenia podarków.
Jednak przyniesiony prezent nie jest tym, który dziecko chce otrzymać.

Konkurs KIDS
Competition

10+

KIDS 10 and up

Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa
ul. Warszawska 19, wstęp wolny/admission free

9.12.2018, 10:00

Gelato – Die sieben Sommer
der Eisliebe
Gelato – Seven Summers of
Ice Cream Love
Gelato – Siedem wakacji
miłości do lodów
director/reżyser: Daniela Opp
director of photography/zdjęcia: Daniela Opp
Germany/Niemcy 2017, 12’18”

Almost 80 years separate Rosa and Molly, but the love for ice-cream magically connects them.
Can one imagine that something so wonderful was once completely unknown around here?
Rosa can as she looks back on her first summers of ice-cream love. The 20th century was still
young, when Italian mountaineers conquered Germany with a sensation: Gelato! Tiny stalls
developed into beautiful ice cream parlours, when suddenly Italians turned into war enemies.
The love story between Rosa and Paolo ended before the seventh summer … Almost 80 years
later little Molly decides to take matters into her own hands.
Prawie 80 lat różnicy dzieli Rosę i Molly, ale miłość do lodów magicznie je połączy. Czy można
sobie wyobrazić, że coś tak wspaniałego było kiedyś nieznane? Rosa może, kiedy przypomina
sobie swoje pierwsze słoneczne lata z ukochanymi lodami. XX wiek dopiero się zaczynał, gdy
włoscy górale podbili Niemcy sensacyjnymi słodyczami: gelato! Małe stragany przekształciły
się w lodziarnie, gdy nagle Włosi stali się wojennymi wrogami. Historia miłosna Rosy i Paolo
zakończyła się przed siódmym latem... Prawie 80 lat później mała Molly postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce.

Noel

director/reżyser: Kike Arroyo
director of photography/zdjęcia: Beñat Belaza
Spain/Hiszpania 2018, 12’
Noel turns 8 and his birthday goes along with
a dress-up play organized by his teacher at
school. He thinks that dressing up as his favorite
character could help to find a friend who shares
the same hobby.
Noel kończy 8 lat, a jego urodziny przypadają
w dniu zabawy przebierańców w szkole. Chłopiec sądzi, że przebranie się za ulubionego
bohatera może pomóc mu znaleźć przyjaciela, który podziela jego zainteresowania.

Petit
Mały

director/reżyser: Asier Ramos
director of photography/zdjęcia: Joan Martínes
Spain/Hiszpania 2017, 11’
Mateo is all alone. The world around him
seems to spin too fast and everyone seems so
insensitive, no one realizes... Mateo will find out
something and there will only be one option
left... TO RUN AWAY.
Mateo jest całkiem sam. Świat wokół niego zdaje się kręcić zbyt szybko, a wszyscy są tak niewrażliwi, nie mają pojęcia... Mateo dowiaduje się czegoś i jedyne co może zrobić to... UCIEC.

Теория заката
The Theory Of Sunset
Teoria zachodu słońca

director/reżyser: Roman Sokolov
director of photography/zdjęcia: Roman Sokolov
Russia/Rosja 2017, 8’48”
Deep in the night, a dedicated cyclist traverses
a wintry forest. The challenge: to make sure the
new day gets off to a fresh and timely start.
Późną nocą rowerzysta z poświęceniem przemierza zimowy las. Wyzwanie: sprawić, by nowy
dzień nastał na czas.

Wełniaki
Woolworld

director/reżyser: Joanna Polak
director of photography/zdjęcia: Joanna Polak
Poland/Polska 2018, 10’
Have you ever wondered how it would be to live
in a world all made from cotton? Here, where
people, animals, and all that surrounds them is
made from cotton, everything is intertwined. The
only person who can make sure that the world
functions properly is Mr Wełniak. But he is old and tired and this is why he wants to change his life.
Unfortunately, his dreams finally come true.
Zastanawiałeś się kiedyś, jak by się żyło w świecie, który byłby stworzony z wełny? W miejscu, gdzie
ludzie, zwierzęta i to co ich otacza, jest zrobione z wełny, wszystko jest ze sobą powiązane. Jedyną
osobą, która potrafi dopilnować, aby ten świat funkcjonował, jest Pan Wełniak. Jest już jednak
stary i znużony, dlatego chce zmienić swoje życie. Niestety jego marzenia w końcu się spełniają.

Konkurs KIDS
Competition

13+

KIDS 13 and up

Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 10:00

Белоснежье
Whiteland
Bielość

director/reżyser: Ira Elshansky
director of photography/zdjęcia: Ira Elshansky
Russia/Rosja 2018, 6’42”
A gray plasticine man discovers himself in
a glowing white room. He leaves traces, but
tries to keep the room in its original form, until
one day the boundaries of its space change.
Szary, plastelinowy ludzik znajduje się w błyszczącym białym pokoju. Zostawia za sobą ślady,
ale stara się utrzymać pokój w początkowym stanie, aż do chwili, gdy granice jego przestrzeni
się zmieniają.

Biurko dziadka Stanisława
Grandpa’s desk

director/reżyser: Daria Kopiec
director of photography/zdjęcia: Daria Kopiec
Poland/Polska 2017, 2’13”

A family souvenir – a desk. Made from
wood, big and full of chests of drawers and
compartments, the desk is the space for family
memories of many generations. A metaphorical
story about a generation bond through a single
family treasure – a wooden desk.
Pamiątka rodzinna – biurko. Drewniane, duże, pełne szuflad i przegródek, jest przestrzenią
rodzinnych wspomnień wielu pokoleń. Metaforyczna historia o więzi pokoleniowej poprzez
jeden rodzinny skarb – drewniane burko.

Carlotta’s Face
Twarz Carlotty

directors/reżyserzy: Valentin Riedl, Frédéric Schuld
directors of photography/zdjęcia: Valentin Riedl,
Frédéric Schuld
Niemcy/Germany 2018, 5’
As a child, Carlotta didn’t expect the people
around her to have faces. She didn’t even
recognize her own face. Years later, she learns
about a rare untreatable brain disorder.
Jako dziecko Carlotta nie spodziewała się, że ludzie wokół niej mają twarze. Nie rozpoznawała
nawet swojej własnej. Po latach dowiaduje się o rzadkim, nieuleczalnym zaburzeniu w działaniu
mózgu.

Χρυσόψαρο
Goldfish
Złota rybka

director/reżyser: Yorgos Angelopoulos
director of photography/zdjęcia:
Yannis Drakoularakos
Greece/Grecja 2017, 14’21”
A young boy thinks his new goldfish is gay,
much to the horror of his conservative father.
Chłopiec sądzi, że nowa złota rybka jest homoseksualna, ku przerażeniu jego
konserwatywnego ojca.

Elo

director/reżyser: Helen Takkin
director of photography/zdjęcia: Heiko Sikka
Estonia 2017, 15’
Elo is a stubborn kindergarten child whose
sole purpose is to escape the repression
of her evil teacher. One day a new teacher,
Helena, appears and Elo’s life changes
completely.
Elo to uparta uczennica przedszkola, która
stara się jak może, by unikać prześladowań ze strony jej niedobrej pani przedszkolanki.
Pewnego dnia pojawia się nowa nauczycielka, Helena, i życie Elo zmienia się całkowicie.

Endemiczny Albert
Endemic Albert

director/reżyser: Zuzanna Sławińska
director of photography/zdjęcia: Jakub Wójcik
Poland/Polska 2017, 12’
An endemic species is a rare species unique to
a certain place or region. Albert is familiar with
such words. He knows about many different
things. Animal species, their habits – it’s all
a piece of cake for him. Unfortunately, when
you’re 12, a researcher’s approach doesn’t really win you many friends. One day, Albert
decides that he wants to leave his ecological niche behind in order to become an alpha male…
Gatunek endemiczny jest rzadkim gatunkiem charakterystycznym dla danego miejsca czy
regionu. Albert zna takie pojęcia. Wie dużo o wielu różnych rzeczach. Gatunki zwierząt, ich
środowisko naturalne – to dla niego pestka. Niestety, gdy masz 12 lat, naukowe podejście nie
zjedna ci wielu przyjaciół. Pewnego dnia Albert postanawia opuścić swoją niszę ekologiczną
i zostać samcem alfa...

My Body
Moje ciało

directors/reżyserzy:
Sandralee Zinzen, Nicolas Nivesse
directors of photography/zdjęcia:
Sandralee Zinzen, Nicolas Nivesse
France/Francja 2018, 2’07”
A teenage girl is staring at herself in a mirror.
She doesn’t like what she sees; a fat, skinny,
ugly girl, she looks like a monster. Maybe she should just take a step back and realize
she’s not so monstrous after all.

Nastolatka przygląda się sobie w lustrze. Nie podoba jej się to co widzi: otyła, szczupła,
brzydka dziewczyna, wyglądająca jak potwór. Może powinna zrobić krok wstecz i zdać
sobie sprawę, że wcale nie jest taka okropna.

Skolstartssorg
Schoolyard Blues
Szkolny blues

director/reżyser: Maria Eriksson
director of photography/zdjęcia:
Erik Molberg Hansen
Sweden/Szwecja 2017, 16’
Mika has many things to teach his younger
brother, John, on his first day of school,
including lessons about the difficult situations
that kids shouldn’t have to handle on their own.
Mika musi nauczyć młodszego brata Johna w pierwszym dniu szkoły wielu rzeczy, w tym
udzielić mu lekcji o trudnych sytuacjach, z którymi dzieci nie powinny radzić sobie bez
niczyjej pomocy.

The Station
Stacja

director/reżyser: Jocelyn Wat
director of photography/zdjęcia: Jocelyn Wat
UK/Wielka Brytania 2017, 4’16”
An old lady at a train station excitedly awaits
her little girl. Time goes by but there is no
sign of her daughter. It turns out she’s got
onto the wrong platform! To rescue her,
the old lady has to get through the sealike crowds and mountain-high stairs but
the challenges appear to come as much from within as from without. Will the old lady
persevere and rescue the little girl?
Podekscytowana starsza pani czeka na dworcu na swoją małą dziewczynkę. Czas mija,
ale nigdzie nie ma śladu jej córki. Okazuje się, że wysiadła na niewłaściwym peronie! Aby
ją ocalić, starsza pani musi pokonać morze ludzi i wysokie jak góry schody, ale wyzwania
zdają się wynikać zarówno ze świata zewnętrznego, jak i jej wnętrza. Czy starsza pani
uratuje dziewczynkę?

Виват мушкетёры!
Vivat musketeers!
Wiwat muszkieterzy!

director/reżyser: Anton Dyakov
director of photography/zdjęcia: Anton Dyakov
Russia/Rosja 2017, 5’31”
The world is on the verge of an abyss, there
is no hope left. But serious men appear,
heroes without fear and reproach, real
musketeers. Long live the musketeers!
Świat stoi na krawędzi przepaści, nie ma już nadziei. Ale pojawiają się poważni mężczyźni,
bohaterowie nieznający strachu, prawdziwi muszkieterowie. Niech żyją muszkieterowie!

Konkurs KIDS
Competition

16+

KIDS 16 and up

Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 10:00

Aria
Apia

director/reżyser: Myrsini Aristidou
director of photography/zdjęcia:
Federico Martin Cesca
Cyprus, France/Cypr, Francja 2017, 13’35”
Present-day Athens. Seventeen-year-old Aria,
who is working at Jimmy’s local kebab joint,
is waiting for a driving lesson with her father.
When he finally arrives, it is not to go for a drive;
on the contrary, he confides in her the care of a young Chinese immigrant who speaks neither
Greek nor English.
Współczesne Ateny. Siedemnastoletnia Aria, która pracuje w lokalnym barze z kebabem u Jimmy’ego, czeka na lekcję jazdy ze swoim ojcem. Kiedy ojciec w końcu się pojawia, nie ma czasu
na przejażdżkę; co więcej pozostawia pod jej opieką młodą chińską imigrantkę, która nie mówi
ani po grecku, ani po angielsku.

Den’ Uchitelya
School of mannequins
Szkoła manekinów

director/reżyser: Maria Nistratova
director of photography/zdjęcia: Maria Nistratova
Russia/Rosja 2018, 5’17”
What and how does a person form? What
impact does education and culture have on
us? Do we find ourselves genuine or become
hostages to the stereotypes of a public “spectacle”?
W jaki sposób kształtuje się osobowość? Jaki wpływ ma na nas edukacja i kultura? Czy
jesteśmy szczerzy i autentyczni, czy stajemy się zakładnikami stereotypowego publicznego
wizerunku?

Домик игрушек
Toy house
Domek do zabawy

director/reżyser: Natasha Danilevskaya
director of photography/zdjęcia:
Natasha Danilevskaya
Russia/Rosja 2017, 6’18”
All children grow up one day and their attitude
to toys changes. “Toy house” is a clear and
demonstrative illustration of the right attitude to toys, created to bring joy and happiness to
children. Don’t break out from childhood and the life with toys abruptly: it is important to
show kids how to cultivate the right attitude to them.
Wszystkie dzieci pewnego dnia dorastają i ich stosunek do zabawek się zmienia. Film jest
jasnym przykładem właściwego stosunku do zabawek stworzonych po to, by dawać dzieciom
radość i szczęście. Nie zrywajcie z dzieciństwem i zabawkami zbyt gwałtownie: to ważne, by
nauczyć dzieci kultywować odpowiednie nastawienie do nich.

Kiem Holijanda

director/reżyser: Sarah Veltmeyer
director of photography/zdjęcia: Stephan Polman
Netherlands/Holandia 2017, 14’
The brothers Andi and Florist live in a poor
desolate village in Kosovo. By selling milk
they earn just enough money to support
the family. When Andi discovers the card of
a Dutch porn star in their bedroom, he needs
a telephone to watch it. He is so obsessed
with it that he doesn’t notice his brother has
chosen this day to say goodbye to him.
Bracia Andi i Florist mieszkają w biednej, opustoszałej wiosce w Kosowie. Dzięki sprzedaży
mleka zarabiają na utrzymanie rodziny. Kiedy Andi znajduje kartę holenderskiej gwiazdy
porno w sypialni, potrzebuje telefonu, żeby zobaczyć, co na niej jest. Pochłania go to tak
całkowicie, że nie zauważa, że jego brat wybrał ten dzień, by się z nim pożegnać.

Maria ja 7 pöialpoissi
Mary and 7 Dwarfs
Maria i siedmiu krasnoludków
director/reżyser: Riho Unt
director of photography/zdjęcia: Sergei Kibus
Estonia 2018, 12’30”

Having spent her entire life behind the convent
walls, the old and dignified nun Maria has
decided to fulfill her childhood dream. The only
obstacle on her way is her fragmentary, almost non-existent, memory. Maria is afraid that her
ultimate dream may turn out to be a sin instead.
Spędziwszy całe życie za murami klasztoru, wiekowa, dostojna zakonnica Maria decyduje się
spełnić swoje dziecięce marzenie. Jedyną przeszkodą jest jej fragmentaryczna i zanikająca
pamięć. Maria obawia się, że jej ostatnie marzenie może okazać się grzeszne.

Rocco

director/reżyser: Gerard Nogueira
director of photography/zdjęcia: Martín Urrea
Spain/Hiszpania 2017, 9’
Carlos’ crisis seems to get worse, when he
gets home and finds out that his dog, Rocco,
bit the neighbors’ son. Although his son, Luis,
tries to prove his dog is not guilty, Carlos’
neighbors threaten him with the possibility of
expelling the dog out of the building. It seems
that Luis is the only one who can save Rocco by telling the truth…
Kryzys Carlosa pogłębia się, gdy wraca do domu i dowiaduje się, że jego pies Rocco ugryzł
syna sąsiadów. Mimo że syn Carlosa, Luis, próbuje dowieść niewinności psa, sąsiedzi grożą
wyrzuceniem zwierzęcia z budynku. Wydaje się, że tylko Luis może uratować Rocco, jeśli
powie prawdę...

Konkurs STUDENCI Zestaw I
Competition

Students Set I

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 16:15
7.12.2018, 17:30

Deportacja
Deportation

directors/reżyserzy:
Arjun Talwar, Sandro Wysocki
director of photography/zdjęcia:
Sandro Wysocki
Poland/Polska 2018, 21’
W zaśnieżonym i chłodnym polskim mieście
młody Afrykanin poszukuje nieuchwytnego
zadowolenia. Zupa w arabskiej restauracji nie
smakuje tak jak w domu, w mieszkaniu zewsząd wyziera smutek, a przyszłość nie wygląda
obiecująco. Będąc świadkiem deportacji kolegi Halim decyduje się popełnić wykroczenie, aby
również zostać odesłanym do ojczyzny.
In a cold, snow-covered Polish city, a young African is looking for the ever-elusive satisfaction.
A soup in an Arabic restaurant does not taste like it does at home, sadness permeates his flat,
the future looks bleak. Witnessing the deportation of a friend, Halim decides to commit an
offence – to be deported to his home country too.

Inny
The Other

director/reżyser: Marta Magnuska
director of photography/zdjęcia:
Marta Magnuska
music/muzyka: Anna Nowak
Poland/Polska 2018, 5’
W oczekiwaniu na tajemniczego gościa
zgromadzeni snują przypuszczenia, jak wygląda
i kim jest obcy. Nieznajomy materializuje się
w ich wyobraźni, a jego obecność staje się niemal namacalna. Początkowy entuzjazm tłumu
ustępuje miejsca uczuciu niepokoju.
While waiting for the arrival of a mysterious newcomer, people keep on guessing who he
or she might be. The blurry vision of the stranger takes shape as his presence feels almost
tangible. The initial excitement of the crowd turns into anxiety.

Jak zostać papieżem
How To Become A Pope
director/reżyser: Justyna Mytnik
director of photography/zdjęcia:
Miłosz Kasiura
Poland/Polska 2017, 16’

Czuła komedia o dziesięciolatku, który
chce zostać papieżem. Gdy dowiaduje się
o castingu do roli młodego Jana Pawła II
w musicalu, podchodzi do zadania niczym
do duchowej misji. Rodzice nie traktują go jednak poważnie. Czego nauczy się chłopiec dzięki
temu doświadczeniu?
A tender comedy telling the story of a ten-year-old who wants to become the pope. When
he learns about a casting for the role of a young John Paul II in a musical, he approaches the
task like a spiritual mission. His parents, however, do not take him seriously. What will this
experience teach the boy?

Tama
Dam

director/reżyser: Natalia Koniarz
director of photography/zdjęcia:
Stanisław Cuske
Poland/Polska 2018, 22’
Syn zabiera w podróż ojca, z którym przed laty
zerwał kontakt. Jadą do górskiej samotni, gdzie
kiedyś zbudowali leśniczówkę. W otoczeniu
surowej przyrody stawiają czoła własnym
słabościom. Ojciec podejmuje kolejną próbę odbudowania relacji z synem. Gdy ten buduje na
potoku tamę, liczy na jego pomoc. Wspólna praca staje się pretekstem do podjęcia rozmowy.
A son takes his father on a trip, a father with whom he broke off all contact years ago. They
travel to a mountain retreat, where they once built a lodge. Surrounded by raw nature, they
face their own weaknesses. The father undertakes another attempt to patch up relations with
his son. When he is building a dam on the creek, he counts on the son’s help. Common effort
becomes an excuse to have a conversation.

Wszystkie zwierzęta na
poboczu autostrady
All of the Animals at the
Side of the Highway
director/reżyser: Maciej Jankowski
director of photography/zdjęcia:
Aleksander Cymbaliuk
music/muzyka: Mateusz Woś
Poland/Polska 2017, 24’

Większość zdarzeń, jakie nam się przytrafiają, jest podświadomie prowokowana przez nas
samych. Natalia i Paweł spodziewają się dziecka. Chłopak zabiera Natalię na kilka dni do
rezerwatu. Na miejscu dziewczyna obserwuje zafascynowanego przyrodą Pawła. Gdy w końcu
sama konfrontuje się z naturą, doświadcza przerażających sił, z istnienia których nie zdawała
sobie dotąd sprawy.
Most of what happens to us is subconsciously provoked by none other than us. Natalia and
Paweł are expecting a child. The boy takes Natalia for a few days to a nature reserve. On
the spot, the girl observes Paweł and his fascination with nature. In the end, she herself is
confronted with nature and experiences the terrifying forces she had no idea existed.

Konkurs STUDENCI Zestaw II
Competition

Students Set II

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

6.12.2018, 20:00
8.12.2018, 15:15

Badylok

director/reżyser: Karolina Kłapkowska
director of photography/zdjęcia:
Karolina Kłapkowska
music/muzyka: Konstantin Trokai
Poland/Polska 2017, 10’
Badylok mieszka z rodziną na zalanych wodą
pokopalnianych terenach. W tajemnicy przed
bliskimi konstruuje maszynę latającą i marzy
o tym, by wznieść się w powietrze i odlecieć jak
najdalej.
Badylok lives with his family on flooded post-mine grounds. Keeping it secret from them, he is
designing a flying machine, dreaming of rising into the air and flying away as far as possible.

Na zdrowie!
Bless you!

director/reżyser: Paulina Ziółkowska
director of photography/zdjęcia:
Paulina Ziółkowska
music/muzyka: Max Litvinov
Poland/Polska 2018, 5’
W mieście wybucha epidemia. Wszyscy
zaczynają kichać i zarażać się od siebie
nawzajem.
An epidemic breaks out in a city. Everyone starts to sneeze and infect one another.

Siostry
The Sisters

director/reżyser: Michał Hytroś
director of photography/zdjęcia:
Janusz Szymański
Poland/Polska 2017, 19’
Za 800-letnim murem, w podkrakowskim
klasztorze Benedyktynek toczy się życie
12 sióstr. Mimo bardzo podeszłego wieku
i zmieniającego się w szaleńczym tempie
zewnętrznego świata, każdego dnia podporządkowują swoje życie wymyślonej dawno temu
regule „ora et labora” („módl się i pracuj”). Siostry Anuncjata i Benedykta wprowadzają nas
w swój świat, opowiadając o własnym życiu i podjętych w nim decyzjach.
Behind an 800-year-old wall, in a Benedictine convent near Cracow, 12 nuns lead their daily
lives. Despite their advanced age and the outside world changing at a frantic pace, every day
they subject their lives to the ancient “ora et labora” (“pray and wok”) rule. Sisters Anuncjata
and Benedykta introduce us into their world, telling us about their lives and the decisions they
have made in it.

Wakacje
It's summer

director/reżyser: Filip Bojarski
director of photography/zdjęcia:
Tomasz Wierzbicki
music/muzyka: Teoniki Rożynek
Poland/Polska 2018, 15’
Lato, lato, lato czeka / Razem z latem czeka
rzeka / Razem z rzeką czeka las / A tam ciągle
nie ma nas! – Ludwik Jerzy Kern
Summer, summer, summer waits / With the summer waits the river / With the river waits
the forest / Let’s not make them all wait for us! – Ludwik Jerzy Kern

Wehikuł czasu
Time machine

director/reżyser: Jan Bujnowski
director of photography/zdjęcia:
Jan Grobliński
Poland,UK/Polska, Wielka Brytania 2018, 25’
Do samotnego, mieszkającego w Londynie
artysty ulicznego z Polski przylatują
w odwiedziny rodzice. Mężczyzna ma
nadzieję, że uda mu się wykorzystać tę
okazję do rozwiązania wieloletniego konfliktu z ojcem.
Parents come to visit a lonely street artist from Poland living in London. The man hopes
that he will take the opportunity to resolve the long-standing conflict with his father.

Konkurs AMATORZY
Competition

Amateurs

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 16:30
8.12.2018, 18:45

Dłuto
Chisel

reżyser/director: Jędrzej Kozera
zdjęcia/director of photography:
Jędrzej Kozera
muzyka/music: Jędrzej Kozera
Polska/Poland 2018, 14’34”
Trwanie razem.
Remaining together.

Dziurawa Skarpeta
na Emigracji
The Hole In The Sock
Of Emigration
reżyser/director: Michał Łebski
zdjęcia/director of photography:
Patryk Mazurek
muzyka/music: Monika Krajewska
Polska/Poland 2017, 30’

Film o problemie nie tylko polskiej bezdomności stworzony przez młodzież wykluczoną. Mówi
o ich spojrzeniu na problem i ich wizji filmu dokumentalnego.
A film dealing with the problem of homelessness, not only in Poland, created by excluded
youth.

On i ona
He and She

reżyser/director: Antoni Torzewski
zdjęcia/director of photography:
Antoni Torzewski
muzyka/music: Antoni Majewski
Polska/Poland 2017, 4’21”
Młody mężczyzna, spacerując nocą po mieście,
wspomina swoją pierwszą miłość.
A young man wandering around a night city remembers his first love.

Pod Wiatr
Against the wind

reżyser/director: Jakub Witek
zdjęcia/director of photography: Jakub Witek
Polska/Poland 2018, 19’55”
Mariusz Wolski 14 lat przepracował za biurkiem.
W nieskończoność odkładał plany o zmianach,
by pewnego dnia uświadomić sobie, że idealny
moment nigdy nie nadejdzie. Chwilę później
napisał wypowiedzenie z pracy i zarezerwował
bilet na wymarzoną Islandię. Pomimo braku
doświadczenia i profesjonalnego przygotowania rzucił wyzwanie lodowej wyspie i postanowił
objechać ją dookoła zimą.
Mariusz Wolski has been working behind a desk for 14 years. He has been postponing plans
for changes until one day he realizes that an ideal moment will never come. A moment later
he hands in his resignation and reserves a ticked to his dream place – Iceland. Despite his lack
of experience and professional preparation, he challenges the ice-covered island and decides
to travel around it in winter.

Pokój Wojny
You're My Soldier

reżyser/director: Paweł Cichoński
zdjęcia/director of photography: Wiktor Obrok
muzyka/music: Paweł Czerwiński
Polska/Poland 2017, 8’
Mała dziewczynka zbiera żołnierzyki, aby
przeprowadzić bitwę.
A little girl is collecting toy soldiers to carry out
a battle.

Zbrodnia na duchu
The Killing of a Spirit

reżyser/director: Tomasz Kowal
zdjęcia/director of photography: Tomasz Kowal
muzyka/music: Maciej Heller
Polska/Poland 2018, 9’05”
Moralitet bez morału. Co tak naprawdę jest
dobre do filmu. Nie jedzmy królików. Spojrzenie
Boga. Linie znaczą wiele. Trzy miejsca zbrodni.
Co najmniej pięć zbrodni na duchu.
A morality play with no moral. What fits a movie anyway. Let’s not eat rabbits. A God’s view.
Lines mean much. Three crime scenes. At least five crimes against the spirit.

Konkurs NIEZALEŻNI
Competition

Independent

Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lokal 11/room 11, wstęp wolny/admission free
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

5.12.2018, 18:30
7.12.2018, 20:00

III

director/reżyser: Marta Pajek
director of photography/zdjęcia: Marta Pajek
music/muzyka: Aleksandra Gryka
Poland/Polska 2018, 12’
Trzecia część tryptyku „Figury niemożliwe
i inne historie”. Kobieta i mężczyzna spotykają
się w poczekalni i natychmiast zbliżają do
siebie. On pomaga jej zdjąć ciężkie futro,
pod którym ona jest naga. Tak zaczyna się
gra polegająca na wzajemnym uwodzeniu i obnażaniu, z upływem czasu stająca się coraz
bardziej brutalna… „III” to portret kobiety w wyczerpującej relacji z mężczyzną, która
przyciąga i odpycha z jednakową siłą.
The third part of the “Figury niemożliwe i inne historie” triptych. A woman and a man meet in
a waiting room and bond instantly. He helps her to remove her fur, she’s naked underneath.
So starts the game of mutual seduction and exposure, which becomes more and more brutal
with time. “III” is the portrait of a woman in an exhausting relationship with a man, one which
equally attracts and repels.

1410

director/reżyser: Damian Kocur
director of photography/zdjęcia: Damian Kocur
Poland/Polska 2018, 28’
Jest rok 1410 i zbliża się jedna z największych
bitew średniowiecznej Europy. Napięcie
między Królestwem Polskim a zakonem
krzyżackim sięga zenitu. Rycerz i jego giermek
odpowiadają na apel króla Władysława
Jagiełły i przemierzają ziemie polskie,
żeby stawić się na polach Grunwaldu. Humor przeplata się tu z historią, komentarzem
społecznym i opowieścią o… Don Kichocie i Sancho Pansie.
The year is 1410 and one of the greatest battles of Medieval Europe is approaching. The
tensions between the Kingdom of Poland and the Teutonic Order reach their peak. A knight
and his squire respond to King Władysław Jagiełło’s call and cross the Polish lands to arrive
at the fields of Grunwald. Humour is interwoven with history, social commentary and the
tale of… Don Quixote and Sancho Panza.

Colaholic

director/reżyser: Marcin Podolec
director of photography/zdjęcia: Marcin Podolec
music/muzyka:
Rafał Samborski, Piotr Markowicz
Poland/Polska 2018, 11’
Dziennik osoby pijącej stanowczo za dużo…
słodkich napojów gazowanych. Dokument
i komedia romantyczna w jednym.
A diary of a person consuming far too much…
sweet carbonated drinks. A documentary and
a romantic comedy in one.

Gość
The Guest

director/reżyser: Sebastian Weber
director of photography/zdjęcia: Sebastian Weber
Poland/Polska 2018, 30’
Życie rolnika Wojtka i jego najbliższych sąsiadów
oczami młodego szwajcarskiego reżysera.
Wojtek od dziecka ciężko pracuje na roli, nie
tracąc przy tym radości życia, ciepła i humoru.
Jego wielki dom jest zawsze otwarty dla
gości spragnionych towarzystwa i przyjaciół
szukających pomocy. Jednym z nich jest Paweł, uzależniony od alkoholu i bezdomny. Wojtek
próbuje się nim zaopiekować.
The life of a farmer named Wojtek and his next-door neighbours as seen through the eyes of
a Swiss director. Ever since he was a child, Wojtek has been working on the farm, not losing his
joy of life, warmth, and sense of humour. His grand house is always open to guests thirsty for
companion and friends looking for help. One guest is Paweł, an alcohol addict and a homeless
man. Wojtek tries to take care of him.

Krzyżoki

director/reżyser: Anna Gawlita
director of photography/zdjęcia: Tomasz Wolski
music/muzyka: Michał Górczyński
Poland/Polska 2018, 20’
W okolicach Opola trwają obchody Niedzieli
Wielkanocnej. Mimo, że we wsi nie ma już
prawie żadnych koni, gospodarze wypożyczają
je, by wyruszyć w wielogodzinny tradycyjny
objazd granic pól wokół miejscowości.
W trakcie objazdu mieszkańcy modlą się i śpiewają nabożne pieśni. W czasie postojów
– odpoczywają, jedzą i piją alkohol. Stan zmęczenia i upojenia miesza się ze stanem uniesienia
religijnego. Sacrum i profanum w jednym.
Easter Sunday celebrations are in progress somewhere near Opole. Although there are almost
no horses left in the village, the farmers rent them to embark on the traditional border tour of
the fields around the village, one taking many hours. On their way the villagers pray and sing
pious songs. When they stop – they rest, eat and drink alcohol. Tiredness and inebriation mix
with religious exultation. Sacrum and profanum in one.

Sen Leocadii

director/reżyser: Krzysztof Nowicki
director of photography/zdjęcia: Xavier Casas
music/muzyka: Julita Hoffmann
Poland/Polska 2017, 18’
Leocadia prowadzi sklep z płytami winylowymi
w centrum Barcelony. Zabawia klientów
rozmową, opowiada historię rodziny i sklepu,
który po przeszło stu latach istnienia ma zostać
zamknięty. Tylko pozornie sprawia wrażenie
pogodzonej z tym faktem. Gdy odchodzi, świat gramofonowych płyt, operowych arii i nikomu
niepotrzebnych porcelanowych figurek odchodzi wraz z nią.
Leocadia, the main character, has been running a small family music shop on Las Ramblas for
many decades. The camera observes the last, very difficult months of her work as her shop is
to be closed down. The shop sells classical music albums on vinyl. She begins to throw away
her old records, leaving them on benches along Las Ramblas as she takes her beloved little
dog for a walk. By leaving the records, she leaves traces of her past behind.

Konkurs NA

SKRAJU eksperyment i wideo-art
Competition On The Edge experiment and video-art

Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna 13 (od Świętojańskiej)
wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 18:00

Déploiements

director/reżyser: Stéphanie Lagarde
directors of photography/zdjęcia:
Stéphanie Lagarde, Graham Kelly
Netherlands/Holandia 2018, 16’10”
“Déploiements” is about state control on
both the physical and the symbolic level. The
video draws a parallel between two types of
simulation: a team of fighter pilots mentally
preparing for an air show, and a piece of
software simulating an angry mob.
Film mówi o państwowej kontroli zarówno w wymiarze fizycznym, jak i symbolicznym. Wideo
czyni analogię między dwoma rodzajami symulacji: grupą pilotów myśliwców mentalnie
przygotowujących się do air show, a oprogramowaniem symulującym wściekły tłum.

Egg

director/reżyser: Martina Scarpelli
director of photography/zdjęcia:
Martina Scarpelli
France, Denmark/Francja, Dania 2018, 12’07”
A woman is locked in her home with an egg,
which she is both attracted to and scared of.
She eats the egg and repents. She kills it. She
lets the egg die of hunger.
Kobieta jest zamknięta w swoim domu
z jajkiem, które fascynuje ją i zarazem przeraża. Kobieta zjada jajko, a następnie za to
pokutuje. Zabija je. Pozwala mu umrzeć z głodu.

Fest

director/reżyser: Nikita Diakur
directors of photography/zdjęcia:
Nikita Diakur, Philip Zeller, Florian Fischer
Germany/Niemcy 2018, 2’55”
Drone. Stunt. Rave.
Drony. Stunt. Rave.

Hiatus

director/reżyser: Vivian Ostrovsky
director of photography/zdjęcia: Vivian Ostrovsky
USA, Brasil/Stany Zjednoczone, Brazylia 2018,
6’20”
The protagonist is a reclusive, introspective
Ukranian – the Brazilian writer Clarice Lispector
(1920-1977). The film is based on her single
TV interview, broadcast only after her death.
What she says in it is still very pertinent and
corresponds to the feeling of ‘in-betweenness’,
which I myself feel today.
Bohaterką jest samotna, spoglądająca w głąb siebie brazylijska pisarka ukraińskiego pochodzenia Clarice Lispector (1920-1977). Film został oparty na jedynym telewizyjnym wywiadzie,
jakiego udzieliła, udostępnionym dopiero po jej śmierci. To, co w nim mówi, jest niezwykle aktualne i odnosi się do poczucia bycia „gdzieś pomiędzy”, które odczuwa dziś także reżyserka.

Mudanza Contemporánea
director/reżyser: Teo Guillem
director of photography/zdjęcia: Teo Guillem
Spain/Hiszpania 2018, 19’40”

Armchairs, feet, mattresses, mops, arms, memories, tubes, plastic. A whole army of objects
dance and twist in this particular traveling
choreography. A man tries to overcome a ghost
from the past, a wonderful, terrible and impossible to forget ghost.
Fotele, stopy, materace, mopy, ramiona, wspomnienia, rurki, plastik. Cała armia przedmiotów
tańczy i wije się w tej szczególnej, wędrującej choreografii. Mężczyzna próbuje pokonać ducha
z przeszłości – cudownego, strasznego i niezapomnianego ducha.

Название
Title

director/reżyser: Viktor Belanov
director of photography/zdjęcia: Viktor Belanov
Russia/Rosja 2018, 29’
Have you ever watched a movie where each
character is merely your brain’s creation? Do
you think it is impossible? If you do, just engage
your imagination and look closer. Or, even
better, listen. You will not only have to watch
the story but also make it up along with all the characters just as the plot develops. Make your
own unique storyline. You still don’t believe this is possible? If you don’t, then simply turn on
the movie. Oh, but don’t forget to give it a title.
Czy oglądaliście film, w którym każdy bohater jest tylko wytworem waszego umysłu? Sądzicie,
że to niemożliwe? To uruchomcie wyobraźnię. Albo jeszcze lepiej: będziecie musieli nie tylko
oglądać tę historię, ale także wymyślać ją – ze wszystkimi postaciami – wraz z rozwojem
fabuły. Stworzycie własny, unikalny wątek. Wciąż nie wierzycie, że to możliwe? Po prostu
włączcie film. I nie zapomnijcie wymyślić dla niego tytułu.

Reality Fragment 160921
director/reżyser: reżyser: Qigemu
director of photography/zdjęcia: Qigemu
UK/Wielka Brytania 2017, 14’02”

The film follows two people in their process of
reality-curation as they create their own spaces
against and via understandings of distance, as
they go through the motions of growing themselves by growing their universes.
Film towarzyszy dwóm osobom w procesie
tworzenia rzeczywistości, kiedy kreują one
swoją przestrzeń wbrew i poprzez zrozumienie odległości, kiedy podlegają rozwojowi poprzez
rozwój swoich wszechświatów.

Riot

director/reżyser: Frank Ternier
director of photography/zdjęcia: Frank Ternier
France/Francja 2017, 13’
A young black man is killed in an altercation
with a vigilant neighbour and the police. An
indignant crowd gathers. The sense of injustice
is high. A group isolates itself. Emotions
threaten riot… In the absence of words, can the
body take its revenge?
Młody czarnoskóry mężczyzna zostaje zabity w czasie sprzeczki z podejrzliwym sąsiadem
i policją. Gromadzi się oburzony tłum. Rośnie poczucie niesprawiedliwości. Grupa izoluje
się. Narastające emocje grożą wybuchem zamieszek. Czy gdy brakuje słów, można wywrzeć
fizyczną zemstę?

Konkurs / Competition MUSIC
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 8 zł

VIDEO
6.12.2018, 22:00

Col3trane: Britney

director/reżyser: Oscar Hudson
director of photography/zdjęcia:
Ruben Woodin Dechamps
music/muzyka: Col3trane
UK/Wielka Brytania 2018, 5’22”

A Hunter S. Thompson-like acid trip – being
stuck in a loop that you can’t get out of.
Podróż na kwasie w stylu Huntera S.
Thompsona – zamknięcie w pętli bez wyjścia.

DJ Snake: Magenta Riddin

directors/reżyserzy:
Nataln Schottenfels, Francesco Colombo
director of photography/zdjęcia:
Arnau Valls Colomer
music/muzyka: DJ Snake
France/Francja 2018, 4’

The Tollywood-inspired video is a colourful,
dance-fuelled tribute to India. A comedic epic
that follows a squad of the world’s happiest
firefighters in Telangana who can’t seem to stop dancing.
Inspirowany Tollywood teledysk, będący kolorowym, przepełnionym tańcem hołdem
złożonym Indiom. Komediowa epopeja śledząca najszczęśliwszy na świecie oddział strażaków
z Telengany, który nie może przestać tańczyć.

FINKEL: w/o

director/reżyser: Sanni Lahtinen
director of photography/zdjęcia: Sanni Lahtinen
music/muzyka: FINKEL
Finland/Finlandia 2018, 4’09”

A subway train through the confused mind of
someone who just can't let go.
Podróż metrem przez zdezorientowany umysł
osoby, która nie może sobie odpuścić.

Ka-tet feat. Oxxxymiron:
Engine of Progress

director/reżyser: Sasha Svirsky
director of photography/zdjęcia:
Dmitri Bluglass
music/muzyka: Ka-tet feat. Oxxxymiron
Russia/Rosja 2017, 3’25”
A song about perfectionism in art and life.
Some are controlling the roll of the Engine of
Progress, others are just its passengers.
Utwór o perfekcjonizmie w sztuce i życiu. Niektórzy sterują pracą Motoru Postępu, inni są
jego pasażerami.

Oren Lavie:
Second hand Lovers

director/reżyser: Oren Lavie
director of photography/zdjęcia:
Roman Linetsky
music/muzyka: Oren Lavie
Israel/Izrael 2017, 4’
A young man lives in his bachelor’s apartment
which he shares with the memory of all his past
relationships.
Młody człowiek mieszka w kawalerce, którą dzieli ze wspomnieniami wszystkich swoich
przeszłych związków.

Parker Bossley: Chemicals

director/reżyser: Joseph Wallace
director of photography/zdjęcia: Joseph Wallace
music/muzyka: Parker Bossley
UK/Wielka Brytania 2018, 4’12”
Parker Bossley takes a psychedelic trip,
metamorphosing into exotic animals and
traveling through colourful landscapes in this
cut-out animated music video.
Teledysk w technice animacji wycinankowej,
w której Parker Bossley wyrusza
w psychodeliczną podróż, zamieniając się w egzotyczne zwierzęta i przemierzając barwne
krajobrazy.

Paula Cavalciuk:
Morte e Vida Uterina

director/reżyser: Daniel Bruson
director of photography/zdjęcia: Daniel Bruson
music/muzyka: Paula Cavalciuk
Brasil/Brazylia 2017, 3’44”
A girl walks her path to womanhood. She is
broken over and over again, but insists on
getting up. She must reconcile with the forces
coming from within and from without her
changing body – to give rise to her singing.
Dziewczynka podąża drogą ku kobiecości. Raz za razem doznaje załamania, ale jest
zdeterminowana by się podnieść. Musi dojść do porozumienia z siłami budzącymi się zarówno
w jej zmieniającym się ciele, jak i poza nim – po to, aby mogła wybrzmieć jej pieśń.

PRO8L3M: Flary
director/reżyser: Piotrek Matejkowski
director of photography/zdjęcia: Kajetan Plis
music/muzyka: PRO8L3M
Poland/Polska 2018, 3’41”
A narrative story about a guy who desperately
wants to kill himself. The song is about losing
yourself in the circle of life between love and
rejection.
Historia człowieka, który desperacko chce
się zabić. Utwór o zagubieniu w kręgu życia,
pomiędzy miłością a odrzuceniem.

Radiohead: Man of War

director/reżyser: Colin Read
director of photography/zdjęcia: Todd Martin
music/muzyka: Radiohead
UK/Wielka Brytania 2017, 4’30”

We're introduced to our lead character whose
daytime movements begin decidedly more
relaxed than his night time parallel. Every
action has an equal or opposite reaction and
the paranoid, fidgety sense of impending
trouble blurs the lines between the day and
night actions before they seemingly become one and the same. A simple and sinister story
structured superbly in the edit.
Poznajemy głównych bohaterów, których dzienne poczynania rozpoczynają się
w zdecydowanie bardziej zrelaksowany sposób niż w równoległej nocy. Każda akcja wywołuje
przeciwną reakcję, a paranoiczne i niepokojące poczucie nadchodzących kłopotów zamazuje
granicę pomiędzy czynnościami wykonywanymi dniem i nocą, dopóki nie staną się jednym.
Znakomicie zmontowana prosta, złowieszcza historia.

Renata Zeiguer: Wayside

director/reżyser: Angela Stempel
director of photography/zdjęcia:
Angela Stempel
music/muzyka: Renata Zeiguer
USA/Stany Zjednoczone 2018, 3’03”

Entering a yoga class can become more than
you bargained for.
Zapisanie się na jogę może się okazać czymś
więcej niż się spodziewasz.

The Blaze: Queens

directors/reżyserzy: Jonathan, Guillaume Alric
director of photography/zdjęcia: Nicolas Loir
music/muzyka: The Blaze
France/Francja 2018, 4’
A solemn music video is a meditation on the
human condition looking at how we define
ourselves by our relations to others and the
immeasurable loss we feel when that is taken
away.
Medytacja na temat ludzkiej kondycji, obserwacja tego, jak definiujemy siebie samych
poprzez związki z innymi ludźmi, opowieść o stracie, którą odczuwamy, gdy są nam
odbierane.

Tommy Cash: Little Molly
directors/reżyserzy:
Tommy Cash, Anna-Lisa Himma
director of photography/zdjęcia: CJ Kask
music/muzyka: Tommy Cash
Estonia 2017, 2’49”

The artist is everyone including a figure skater
little girl, a creepy denim-clad family, a piano
player... and puppy dog hair!
Każdy jest artystą, włączając w to dziewczynkę
– łyżwiarkę, upiorną rodzinę w jeansowych ciuchach, pianistę… i włosy szczeniaka!

Tunng: ABOP

directors/reżyserzy:
Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski
directors of photography/zdjęcia:
Katarzyna Kijek, Przemysław Adamski
music/muzyka: Tunng
Poland, UK/Polska, Wielka Brytania 2018, 3’31”
“ABOP” stands for “A Bloom of Phosphorescence” and promises an oniric journey with
a stowaway passenger. Official music video
reflecting an ambiguous force that is either deadly or empowering.
„ABOP” oznacza „A Bloom of Phosphorescence” (rozkwitająca fosforescencja) i obiecuje
oniryczną podróż z pasażerem na gapę. Teledysk pokazujący niejednoznaczną siłę, która może
zabić lub dać moc.

Young Fathers: Holy Ghost
director/reżyser: Oscar Hudson
director of photography/zdjęcia:
Ruben Woodin Dechamps
music/muzyka: Young Fathers
UK/Wielka Brytania 2018, 3’27”

The film uses thermal image technology to
combine a video with a breathtaking look,
together with a slow release of dark humour.
It's also a performance video, involving lipsync
and choreography, executed over a vast expanse of land – all captured with one camera.
Film wykorzystuje technologię obrazowania termowizyjnego, aby połączyć wideo
z zapierającym dech w piersiach lookiem oraz powolnym wyzwalaniem czarnego humoru.
To również performance wideo wykorzystujące lip sync i choreografię zarejestrowane na
rozległym terenie – wszystko nakręcone jedną kamerą.

W.s.f.l.f.
Where short films last forever.
23rd Internationale Kurzfilmtage Winterthur
The Short Film Festival of Switzerland
5–10 November 2019, kurzfilmtage.ch
Submission Deadline: 14 July 2019
Main Sponsor
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