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Jak pojąć, żyć w skomplikowanym, skonfliktowanym, zróżnicowanym,
multikulturowym XXI wieku?
Jak zrozumieć i uszanować Innego, oswoić Obcego? Jak przeciwdziałać toczącym się
wojnom, grożącym zagładom: etnicznym, społecznym, przyrodniczym, kulturowym…?
Jak zamanifestować swoją niezgodę na coraz trudniejszą rzeczywistość? Jak budować
dobro i przeciwdziałać zagrożeniom? Jak w zgodzie z innymi budować swoją
tożsamość: narodową, społeczną, kulturową? Jak oddać piękno świata, a w nim
człowieka z jego osobnością? Jak poznać własną tożsamość? Jak oswoić nieznane,
poznać piękne i urzekające…?
Jak robią to Inni…?
Próbujemy podczas tegorocznej odsłony ŻUBROFFKI nie tyle odpowiedzieć na
postawione pytania, co próbować zgłębić problemy poprzez pokazanie punktów
widzenia Innych.
Szeroka gama filmów konkursowych z całego świata, spotkania z twórcami, wystawy,
koncerty, rozmowy kuluarowe z gośćmi zapewne przybliżą i pokażą ich perspektywę.
Tylko od nas zależy, co z tych spotkań wyniesiemy.
Zapraszam, życząc wielu wrażeń i spełnienia oczekiwań.
Grażyna Dworakowska
Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury

How to get to know, understand, and live in a complicated, conflicted, diverse,
multicultural 21st century?
How to understand and respect the Other, acquaint the Alien? How to counteract
ongoing wars, threatening ethnic, social, natural or cultural extermination...?
How to manifest your disagreement to an increasingly difficult reality? How to build
good and counteract threats? How to build your national, social and cultural identity
in harmony with others? How to express the beauty of the world, including the man
with their individuality? How to get to know your own identity? How to acquaint the
unknown, get to know the beautiful and captivating...?
How do the Others do it...?
During this year's edition of ŻUBROFFKA, we try not to answer these questions per se,
but try to explore the problems by showing the viewpoints of the Others.
A wide range of competing films from around the world, meetings with filmmakers,
exhibitions, concerts, informal talks with guests will probably bring and show their
perspective.
It depends only on us what we will gain out of these meetings.
I am inviting you, wishing you many sensations and meeting your expectations.
Grażyna Dworakowska
Białystok Cultural Centre’s Director

Od tysięcy lat widok gwiazd rozsianych na czarnym niebie wprawia ludzi w zachwyt
i jednocześnie wywołuje w nich lęk... Pobudza wyobraźnię, rodzi pytania i każe szukać
metafizycznej mocy, która stworzyła tak urzekające i tajemnicze piękno. Ludzie
od początku swych dziejów chcieli jakoś zrozumieć i uporządkować świecące nad
ich głowami punkty. Marzyciele i wizjonerzy widzieli wśród nich mityczne stwory,
zwierzęta, postaci, przedmioty...
Kosmos i jego sekrety to temat przewodni tegorocznej edycji ŻUBROFFKI.
Przestrzeń kosmiczna wydaje się z jednej strony możliwą drogą ucieczki przed
coraz liczniejszymi zagrożeniami na Ziemi, a z drugiej - może stać się szansą
na uwolnienie nowego potencjału. Wyprawa w kosmos pozwala też zobaczyć
świat z zupełnie innej perspektywy.
Festiwalowy Żubr (autorstwa duetu Kijek/Adamski), zdekonstruowany podczas
ostatniej ŻUBROFFKI, powraca – dzięki wyobraźni Michała Sochy – w nowej,
kosmiczno-gwiezdnej odsłonie!
Współpracująca z nami graficzka Izabela Sroka, w oparciu o wykreowane przez
Michała Sochę projekty, stworzyła tegoroczną identyfikację wizualną festiwalu. Gdy
więc od 4 do 8 grudnia odbywać się będzie 14. edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA na niebie rozbłyśnie nowa konstelacja Wielka Żubrzyca!
Maciej Rant
Kierownik Artystyczny festiwalu

For thousands of years, the sight of stars scattered in the black sky has amazed
people and at the same time caused them fear... It stimulates the imagination,
raises questions and makes you look for metaphysical power that created such
captivating and mysterious beauty. People from the beginning of their history
wanted to somehow understand and organize the glowing points over their
heads. Dreamers and visionaries saw among them mythical creatures, animals,
characters, objects...
Space and its secrets are the theme of this year's ŻUBROFFKA. On the one hand,
space seems to be a possible escape route from the increasing threats on Earth,
and on the other - it can become a chance to release new potential. A trip to space
also allows you to see the world from a completely different perspective.
Festival’s Bison (by the Kijek/Adamski duo), deconstructed at the previous
ŻUBROFFKA, returns - thanks to the imagination of Michał Socha - in a new,
cosmic-astral setting!
Izabela Sroka, a graphic designer working with us, created this year's visual
identity for the festival basing on the designs created by Michał Socha. So, when
the 14th edition of the ŻUBROFFKA International Short Film Festival takes place
from December 4 to 8, a new constellation will flash in the sky – Bison Major!
Maciej Rant
Artistic Director of the Festival
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godz. 18:00
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. III (106’), 16+

godz. 18:15
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Niezależni cz. I
(96’), 16+

godz. 20:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. II (101’), 18+

godz. 18:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Okno na Wschód
cz. I (91’), 16+

godz. 20:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Studenci cz. II
(97’), 16+

godz. 20:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. I (112’), 16+

godz. 16:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. I (112’), 16+

godz. 22:30
Klub FAMA
ul. Legionowa 5, bilet: 12 zł
Konkurs Music Video (53’), 18+
Koncert: Tsvey (PL)

godz. 20:45
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Niezależni cz. II
(90’), 16+

godz. 16:15
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Studenci cz. I (81’), 16+

6 grudnia (piątek)

4 grudnia (środa)
godz. 11:00
VI LO/Czytelnia
ul. Warszawska 8
Pokaz AfroSzorty: Tożsamość
(108’), 16+
godz. 14:00
Uniwersyteckie Centrum
Kultury/UwB
ul. K. Ciołkowskiego 1N
Pokaz Krótkie filmy
o nienawiści (92’)
+ panel dyskusyjny

godz. 18:00
Galeria Arsenał – elektrownia
ul. Elektryczna 13
Pokaz Tęczowe szorty (78’), 16+
godz. 18:15
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Niezależni
cz. I (96’), 16+
godz. 20:00
Foyer Forum
ul. Legionowa 5
Wernisaż wystawy Lana
Stojićević: Sunny Side
godz. 20:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5, bilet: 30 zł
Otwarcie Festiwalu: film
Misja na Marsa (1918, 81’)
+ muzyka na żywo Janus
Rasmussen (Kiasmos)
godz. 23:00
Zmiana Klimatu
ul. Warszawska 6
Pokaz Midnight shorts
vol. VIII (113’), 18+

5 grudnia (czwartek)
godz. 16:00
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Niezależni cz. II
(90’), 16+
godz. 17:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Okno na Wschód
cz. II (94’), 16+

godz. 9:00
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Kids 13+ (83’)
godz. 11:00
Klub FAMA
ul. Legionowa 5, bilet: 8 zł
Podlaskie Śniadanie
Filmowe (74’), 16+
godz. 11:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Kids 10+ (59’)
godz. 13:00
Wydział Nauk
o Edukacji UwB
ul. Świerkowa 20, C.01
Duża Aula
Pokaz Adaptacja – filmy
z Kaukazu (95’)
godz. 16:15
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Studenci cz. I
(81’), 16+
godz. 16:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Amatorzy
(93’), 16+
godz.18:00
Galeria Arsenał – elektrownia
ul. Elektryczna 13
(od ul. Świętojańskiej)
Konkurs Na skraju
– eksperyment i wideo-art
(96’), 16+

godz. 22:30
Klub FAMA
ul. Legionowa 5,
bilet: 15zł/20 zł
ŻUBROFFKA goes TECHNO: Nazira (KZ),
Nastya Muravyova (UA),
Dtekk (PL), MKO (PL)

7 grudnia (sobota)
godz. 10:00
Centrum im. L. Zamenhofa
ul. Warszawska 19
Konkurs Kids 6+ cz. I (62’)
godz. 11:30
Zmiana Klimatu
ul. Warszawska 6, bilet: 8 zł
Słowackie Śniadanie
Filmowe (92’), 16+
godz. 12:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Krótkie filmy
o nienawiści (92’), 16+
godz. 14:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Okno na Wschód
cz. II (94’), 16+
godz. 15:15
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Studenci cz. II
(97’), 16+
godz. 16:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Brunch Wschodnie
przyjemności (81’), 16+

godz. 17:15
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Cały ten Świat
cz. III (106’), 16+

godz. 15:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Pokaz Filmy członków Jury
+ Q&A (96’), 16+

godz. 18:45
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Amatorzy (93’), 16+

godz. 16:00
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Adaptacja – filmy
z Kaukazu (95’), 16+

godz. 20:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Konkurs Okno na Wschód
cz. I (91’), 16+
godz. 20:30
Pałac Branickich: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Sala Kolumnowa
(lewe skrzydło)
ul. J. Kilińskiego 1
Pokaz Zona, czyli wschodnie kino Sci-Fi (102’), 16+
godz. 20:45
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Konkurs Cały ten Świat
cz. II (101’), 18+
godz. 22:30
Klub FAMA
ul. Legionowa 5
bilet: 15 zł/20 zł
Koncert: Kelman Duran (USA),
COUCOU CHLOE (FR),
Fatima Ferrari (NL),
Lua Preta (AO/PL)

8 grudnia (niedziela)
godz. 10:00
Centrum im. L. Zamenhofa
ul. Warszawska 19
Konkurs Kids 6+ cz. II (61’)
godz. 11:15
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz AfroSzorty:
Tożsamość (108’), 16+
godz. 11:30
Klub FAMA
ul. Legionowa 5, bilet: 8 zł
Chilijskie Śniadanie
Filmowe (80’), 16+
godz. 13:15
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Pokaz Zaczarowane historie jako recepta na traumę
(110’), 16+
godz. 13:30
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Białoruś poza…
(93’), 16+

godz. 17:00
Camera Café
ul. Lipowa 14 lok. 11
Pokaz Kobiety w bałkańskich animacjach (80’), 16+
godz. 19:30
Kino Forum
ul. Legionowa 5
Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu + pokaz
nagrodzonych filmów, 16+

P OD L ASI E
4 grudnia (środa)
godz. 14:00
Łomża/Teatr Lalki i Aktora
Plac Niepodległości 14
Pokaz Krótkie filmy
o nienawiści (92’), 16+
godz. 15:15
Supraśl/Liceum Plastyczne
Sala Filmoteki Szkolnej
Plac Kościuszki 1
Masterclass Péter Vácz
godz. 18:00
Łomża/II LO
Plac Kościuszki 3
Pokaz Słowacja: Oczekiwania kontra rzeczywistość
(92’), 16+

5 grudnia (czwartek)
godz. 17:00
Narew/Narwiański
Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 105
Pokaz AfroSzorty:
Tożsamość (108’), 16+
godz. 18:00
Kleszczele/Hładyszka
ul. 1 Maja 19
Pokaz Zona, czyli wschodnie kino Sci-Fi (102’), 16+
godz. 18:00
Sokółka/Sokólski
Ośrodek Kultury
Plac Kościuszki 24
Pokaz Adaptacja – filmy
z Kaukazu (95’), 16+

godz. 19:00
Augustów/Miejski
Dom Kultury
ul. Rynek Zygmunta
Augusta 9
Pokaz Białoruś poza…
(93’), 16+

6 grudnia (piątek)
godz. 15:15
Supraśl/Liceum Plastyczne
Sala Filmoteki Szkolnej
Plac Kościuszki 1
Pokaz Kobiety w bałkańskich animacjach (80’), 16+
godz. 17:30
Suchowola/Centrum
Trzech Kultur
Plac Kościuszki 5D
Pokaz Białoruś poza…
(93’), 16+
godz. 18:30
Hajnówka/Hajnowski
Dom Kultury
ul. T. Sołoniewicz 4
Pokaz Krótkie filmy
o nienawiści (92’), 16+
Wydarzenia towarzyszące:
Warsztaty dla dzieci,
młodzieży i seniorów.
Poradnik terapeutyczny
i panele dyskusyjne.
Na wszystkie filmowe pokazy
(poza inauguracją festiwalu
i śniadaniami filmowymi)
wstęp wolny!
Q&A po seansach!
Napisy w języku polskim! All
films with English subtitles!
Bilety 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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4 Dec (Wednesday)
11:00
VI LO/Czytelnia
8 Warszawska St.
Screening AfroShorts:
Identity (108’), 16+
14:00
Uniwersyteckie Centrum
Kultury/UwB
1N Ciołkowskiego St.
Screening Short Films
about Hate (92’)
+ discussion panel
16:00
Kino Forum
5 Legionowa St.
Competition Whole Wide
World set I (112’), 16+
16:15
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Students
set I (81’), 16+
18:00
Galeria Arsenał – elektrownia
13 Elektryczna St.
Screening Rainbow Shorts
(78’), 16+
18:15
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Independent
set I (96’), 16+
20:00
Foyer Forum
5 Legionowa St.
Exhibition opening Lana

Stojićević: Sunny Side

20:30
Kino Forum, 5 Legionowa St.
ticket: 30 PLN
Festival Opening film A Trip
to Mars (1918, 81’) + live music

Janus Rasmussen (Kiasmos)

23:00
Zmiana Klimatu
6 Warszawska St.
Screening Midnight Shorts
vol. VIII (113’), 18+

Dec 5 (Thursday)
16:00
Camera Café 14/11 Lipowa St.
Competition Independent
set II (90’), 16+
17:30
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Eastward
Window set II (94’), 16+

18:00
Camera Café
14/11 Lipowa St.
Competition Whole Wide
World set III (106’), 16+
20:00
Kino Forum
5 Legionowa St.
Competition Whole Wide
World set II (101’), 18+
20:30
Camera Café
14/11 Lipowa St.
Competition
Students set II (97’), 16+
22:30
Klub FAMA
5 Legionowa St., ticket: 12 PLN
Competition
Music video (53’), 18+
Concert: Tsvey (PL)

Dec 6 (Friday)
9:00
Kino Forum
5 Legionowa St.
Competition Kids 13+ (83’)
11:00
Klub FAMA
5 Legionowa St., ticket: 8 PLN

Podlasie Film Breakfast

(74’), 16+

11:30
Kino Forum
5 Legionowa St.
Competition Kids 10+ (59’)
13:00
Wydział Nauk
o Edukacji UwB
20 Świerkowa St.
C.01 – Duża Aula
Screening Adaptation

– Films from the Caucasus

(95’), 16+

16:15
Kino Forum
5 Legionowa St.
Competition Students
set I (81’), 16+
16:30
Camera Café,
14/11 Lipowa St.
Competition Amateurs
(93’), 16+
18:00
Galeria Arsenał – elektrownia
13 Elektryczna St.
Competition On the Edge

– Experiment
and Video-Art (96’), 16+

18:15
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Independent
set I (96’), 16+
18:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Eastward
Window set I (91’), 16+
20:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Whole Wide
World set I (112’), 16+
20:45
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Independent
set II (90’), 16+
22:30
Klub FAMA
5 Legionowa St., ticket:
15/20 PLN
ŻUBROFFKA goes
TECHNO: Nazira (KZ),
Nastya Muravyova (UA),
Dtekk (PL), MKO (PL)

Dec 7 (Saturday)
10:00
Centrum im. L. Zamenhofa
19 Warszawska St.
Competition Kids 6+
set I (62’)
11:30
Zmiana Klimatu
6 Warszawska St.
ticket: 8 PLN

Slovak Film Breakfast (92’), 16+
12:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Screening Short Films
about Hate (92’), 16+
14:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Eastward
Window set II (94’), 16+
15:15
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Students set II
(97’), 16+
16:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Brunch Eastern Pleasures
(81’), 16+
17:15
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Whole Wide
World set III (106’), 16+
18:45
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Amateurs
(93’), 16+

20:30
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Competition Eastward
Window set I (91’), 16+

18:00
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Screening Women in
Balkan Animation (80’), 16+

20:30
Pałac Branickich:
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Sala Kolumnowa (left wing)
1 J. Kilińskiego St.
Screening Zona or the East’s
Sci-Fi Cinema (102’), 16+

19:30
Kino Forum, 5 Legionowa St.

20:45
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Competition Whole Wide
World set II (101’), 18+
22:30
Klub FAMA
5 Legionowa St.
ticket: 15/20 PLN
Concert:
Kelman Duran (USA),
COUCOU CHLOE (FR),
Fatima Ferrari (NL),
Lua Preta (AO/PL)

Dec 8 (Sunday)
10:00
Centrum im. L. Zamenhofa
19 Warszawska St.
Competition
Kids 6+ set II (61’)
11:15
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Screening AfroShorts:
Identity (108’), 16+
11:30
Klub FAMA
5 Legionowa St., ticket: 8 PLN

Chilean Film Breakfast

(80’), 16+

13:15
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Screening Magical Stories

for Dealing with Trauma
(110’), 16+

13:30
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Screening Belarus out of…
(93’), 16+
15:30
Kino Forum, 5 Legionowa St.
Screening Jury mebers’
films + Q&A (96’), 16+
16:00
Camera Café, 14/11 Lipowa St.
Screening Adaptation

– Films from the Caucasus
(95’), 16+

Festival’s award ceremony
+ screening of awarded
movies, 16+

Dec 6 (Friday)
15:15
Supraśl/Liceum Plastyczne
School Video Library
1 Plac Kościuszki St.
Screening Women in Balkan Animation (80’), 16+

Dec 4 (Wednesday)

17:30
Suchowola/Centrum
Trzech Kultur
5D Plac Kościuszki St.
Screening Belarus out of…
(93’), 16+

14:00
Łomża/Teatr Lalki i Aktora
14 Plac Niepodległości St.
Screening Short Films
about Hate (92’), 16+

18:30
Hajnówka/Hajnowski
Dom Kultury
4 T. Sołoniewicz St.
Screening Short Films

P OD L ASI E

15:15
Supraśl/Liceum Plastyczne
School Video Library
1 Plac Kościuszki St.
Masterclass Péter Vácz

about Hate (92’), 16+

18:00

Therapeutic guide and
discussion panels

Screening Slovakia: Expectations vs. Reality (92’), 16+

Admission free to all the
screenings except from Film
Breakfasts and the opening
ceremony.
Q&A after the screenings!
All films with Polish and
English subtitles!
Tickets available at the Kino
Forum (5 Legionowa St.),
Centrum im. Ludwika
Zamenhofa
(19 Warszawska St.) and on
bilety.bok.bialystok.pl

Łomża/II LO
3 Plac Kościuszki St.

Dec 5 (Thursday)
17:00

Narew/Narwiański

Ośrodek Kultury
105 Mickiewicza St.
Screening AfroShorts:
Identity (108’), 16+
18:00
Kleszczele/Hładyszka
19 1 Maja St.
Screening

Zona or the East’s Sci-Fi
Cinema (102’), 16+

18:00
Sokółka/Sokólski
Ośrodek Kultury
24 Plac Kościuszki St.
Screening Adaptation

– Films from the Caucasus
(95’), 16+

19:00
Augustów/Miejski
Dom Kultury
9 Rynek Zygmunta
Augusta St.
Screening
Belarus out of… (93’), 16+

Accompanying events:

Workshops for children,
youth and seniors

THE FESTIVAL IS ORGANIZED
FROM THE SUBSIDY OF THE
CITY OF BIAŁYSTOK
and with the support of
POLSKI INSTYTUT SZTUKI
FILMOWEJ
Organizer: BIAŁOSTOCKI
OŚRODEK KULTURY
– DKF „GAG”
www.zubroffka.pl
zubroffka

Uroczyste otwarcie Festiwalu:
Janus Rasmussen live (Kiasmos) do filmu
„Misja na Marsa”
The Festival's opening ceremony:
Janus Rasmussen live (Kiasmos) plays score
for the film "A Trip to Mars"
Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 30 zł

4.12.2019, 20:30

Janus Rasmussen, farerski wokalista, kompozytor i producent, współtwórca duetu Kiasmos,
zabierze nas w kosmiczną muzyczną podróż na Marsa, gdzie panuje miłość, piękno, dobro
i pokój! Jak wiadomo, Marsjanie są symbolem tego wszystkiego, czego nam na Ziemi brakuje od początku jej istnienia. Duński film SF z początku XX wieku to wyraz artystycznego
sprzeciwu wobec okrucieństwa i bezsensu wojny.
Janus Rasmussen, a Faroese vocalist, composer and producer, co-founder of the Kiasmos
duet, will take us on a cosmic musical voyage to Mars where love, beauty, good and peace
reign! Everyone knows that Martians are a symbol of all that which the Earth, since its beginnings, lacks. This Danish sci-fi movie from the beginning of the 20th century objects to the
cruelty and senselessness of war.

Janus Rasmussen
Pochodzący z Wysp Owczych wokalista, kompozytor i producent na stałe mieszkający
w Reykjaviku. Karierę rozpoczynał w electropopowym zespole Bloodgrup, ale uznanie
szerszej publiczności zdobył, łącząc szyki z kompozytorem Ólafurem Arnaldsem. Od dekady
współtworzy popularną formację Kiasmos, a niedawno zdecydował się na wydanie solowego, w pełni autorskiego materiału. Płyta Vin, która ukazała się w marcu tego roku nakładem
należącego do Christiana Löfflera labelu Ki Records, to wypadkowa jego niczym nieskrępowanych artystycznych poszukiwań. Prezentowane wcześniej na licznych DJ setach utwory
trudno zaszufladkować. Nie chciałem, żeby wszystko na tej płycie było piękne. Chodziło mi
o to, żeby niektóre kawałki brzmiały surowo – tłumaczył farerski muzyk. Dość powiedzieć, że
jego cel został osiągnięty: krążek to emanacja nieoczywistej, mieniącej się różnymi barwami
i uciekającej od wszelkich schematów elektroniki. Dzięki dźwiękom twoja głowa może pójść
w takim kierunku, jakim tylko chce – stwierdził Rasmussen po tym, jak jego wydawnictwo
ujrzało światło dzienne.

Janus Rasmussen is a vocalist, composer and producer from the Faroe Islands who permanently lives in Reykjavik. He started his career in the electro-pop band Bloodgroup but gained
wider recognition through joining forces with the composer Ólafur Arnalds. For a decade now
he has been a part of the popular band Kiasmos but has recently decided to publish a solo record, one that is completely his own. Entitled Vin, it came out in March of this year under the
label of Ki Records belonging to Christian Löffler and is the result of the author's unrestrained
artistic experiments. These pieces, presented earlier in the sets of numerous DJs, are difficult
to classify. I didn’t want everything on this record to be perfect. I intended for some of these
pieces to sound raw – explained the Faroese musician. It is enough to say that his aim has
been achieved: the disk resonates with non-obvious, shimmering with different colors and
breaking all schematics electronic music. Thanks to sound your head can go in any direction it
wants to – said Rasmussen after his work had finally seen the light of tje day.

Misja na Marsa
A Trip to Mars
Himmelskibet
reż./dir. Holger-Madsen
Dania/Denmark 1918, 81’
Film, będący swoistym nawiązaniem do meliesowskiej Podróży na Księżyc, opowiada historię wyprawy kilku śmiałków pojazdem Excelsior na Marsa. W obrazie Holgera-Madsena
planeta nie jest zamieszkana przez wrogich kosmitów, ale przyjaźnie nastawione ludzkie
istoty. Mars przypomina wyidealizowaną rajską krainę stylizowaną na antyczną Grecję.
Panuje tu miłość, piękno, dobro i pokój. Marsjanie są symbolem tego wszystkiego, czego
brakuje na Ziemi. Dzielni aeronauci wracają więc w towarzystwie pięknej Marsjanki, która
ma zainicjować nowe, pełne harmonii i spokoju życie na naszej planecie.
Nakręcony podczas pierwszej wojny światowej film stał się swego rodzaju manifestem
sprzeciwu wobec okrucieństwa i bezsensu działań wojennych tak bardzo wyniszczających
ówczesną Europę… Okazuje się, że jego przesłanie jest niezwykle aktualne także dziś!

The film, referring in a way to The Trip to the Moon by Méliès, tells the story about the
Exelsior voyage of several daredevils to Mars. In this picture by Holger-Madsen the planet
is not inhabited by hostile aliens but by friendly human beings. Mars resembles a perfect,
paradisiacal land made to look like ancient Greece. Love, beauty, good and peace reign
there. Mars is a symbol of all that which Earth lacks. To remedy that, the brave astronauts
return to Earth in the company of a beautiful Martian woman who is to initiate a new life,
full of harmony and peace.
The movie, shot during World War I, became a manifesto protesting against the cruelty and
senselessness of war causing such destruction in Europe of that time… It turns out that its
message is still extraordinarily valid today!

žUBROFFKā Special:
AfroSzorty: Tożsamość
AfroShorts: Identity
VI LO/Czytelnia, ul. Warszawska 8

4.12.2019, 11:00

Narew/Narwiański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 105

5.12.2019, 17:00

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

8.12.2019, 11:15

Oto selekcja najlepszych tytułów krótkometrażowych z Afryki lub z tzw. diaspory afrykańskiej, którą w tym roku zdominowało pytanie o tożsamość. Tożsamość kontynentu, jej
mieszkańców, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Poruszane są tu
najprzeróżniejsze tematy, a wątki mają różny ciężar gatunkowy.
Czy „biały”, tzn. albinos, jest prawdziwym Afrykaninem? Czym różni się tożsamość
medialna Afrykanina od prawdziwej tożsamości? Jakie jest miejsce kultury Senegalczyka czy Burkińczyka w zglobalizowanym świecie? Ale również: czy kobieta w islamie
powinna usuwać brwi?
Selekcja przygotowana przez Festiwal AfryKamera to wybór dokonany z blisko pół tysiąca
krótkich metraży nie tylko z Afryki, a za sprawą filmów z Kenii, Ghany, Burkina Faso, Senegalu, Tunezji czy Egiptu jest to też szeroki przekrój samego kontynentu.
We present a list of selected best African or created by African Diaspora shorts which have
been dominated by the question of identity, of the continent and its inhabitants both in
its historic as well as contemporary context. These touch various subject matters with plot
genres varying immensely.
Is a "white", a so called albino, person a true African? How does media identity of an African
differ from true identity? What place does the culture of Senegal or Burkina Faso occupy in
a globalized world? But also, should a Muslim woman pluck out her eyebrows?
The list prepared by the AfryKamera Festival has been chosen from nearly 500, not only from
Africa, short films and through movies from Kenya, Ghana, Burkina Faso, Senegal, Tunisia or
Egypt it is a wide cross-section of the continent itself.
Kurator/Curator: Przemek Stępień/Afrykamera
Program:
Eyebrows/Brwi, Tamer Ashry, Egypt 23’08”
Misfit/Odmieniec, Karanja Ng’endo, Kenya, 4’40”
We Do What We Can/Wszystko, co możemy, Kwaku Awuku Asabre, UK, 8’33”
Agya, Curtis Essel, Ghana, 4’38”
Il Pleut Sur Ouaga/Pada w Ouadze, Fabien Dao, France/Burkina Faso, 24’38”
How To Help Africans/Jak pomagać Afrykanom, Joseph Akwasi, Ghana, 9’22”
Une Place Dans L’avion/Miejsce w samolocie, Khadidiatou Sow, Senegal, 16’36”
Nefta Football Club/Klub piłkarski Nefta, Yves Piat, France/Tunisia, 17’08”

žUBROFFKā Masterclass:
Péter Vácz – Przekraczanie
granic: od rysunku po animację
Péter Vácz – Crossing the Borders: from Drawing to Animation
Supraśl/Liceum Plastyczne, Sala Filmoteki Szkolnej, plac Kościuszki 1
wstęp wolny/admission free

4.12.2019, 15:15

Péter Vácz
Pochodzący z Budapesztu, wielokrotnie nagradzany twórca animacji. Swoje studia na
Moholy-Nagy University of Art and Design w Budapeszcie (MOME) zwieńczył pracą Rabbit
and Deer (2013), która zdobyła na festiwalach aż 125 nagród! Od tamtej pory Péter stworzył
także dwa nagrodzone nakręcone metodą poklatkową teledyski All I'm Saying i Dear John
dla znanej brytyjskiej grupy rockowej James. Międzynarodowa premiera jego debiutanckiej
krótkometrażowej fabuły Pillowface odbyła się w 2018 roku na Warszawskim Festiwalu
Filmowym. Péter uczy także praktyki i teorii animacji oraz prowadzi warsztaty na całym
świecie.
Zaprezentuję i opowiem, jak tworzę moje filmy animowane, w których często mieszam
różnorodne techniki – od 2D do animacji poklatkowej i lalkowej, czasami nawet aktorskiej.
Dodatkowo przedstawię niektóre z moich ilustracji, w których także próbuję przekraczać
granice.

Program:
Little P, 1’
Streamschool, 2’
Strawberry, 2’
Dear John, 4’
The Doctor's Tale, 1’
Rabbit and Deer, 16’
+ illustracje/illustrations

Filmografia/Filmography:
Pillowface, 2018, 11’ (short film)
Strawberry, 2017, 2’ (music video)
James – Dear John, 2016, 4’
(animated music video)
James – All I'm Saying, 2014, 4’
(animated music video)
Rabbit and Deer, 2013, 16’ (animated short)
Satellite Dish, 2013, 1’ (animated short)
Streamschool, 2010, 2’ (animated short)

Award-winning animation director from Budapest, Hungary. He graduated from MOME with
his film Rabbit and Deer (2013) which has won over 125 festival awards. Since then Péter
created two award-winning stop-motion music videos (All I'm Saying & Dear John) for the famous British rock band James. His debut live-action short film Pillowface had its international
premiere at the prestigious Warsaw Film Festival in 2018. Besides his professional work Péter
also teaches animation practice and theory and runs workshops internationally.
I'll present and talk about how I make my animated films in which I often mix different
techniques ranging from 2d to stop-motion and puppet animation, and sometimes even
live-action. In addition to that I will show some of my illustrations where I also try crossing the
borders.

žUBROFFKā Special:
Krótkie filmy o nienawiści
Short Films about Hate
Uniwersyteckie Centrum Kultury / UwB, ul. Ciołkowskiego 1N

4.12.2019, 14:00

Łomża / Teatr Lalki i Aktora, plac Niepodległości 14

4.12.2019, 14:00

Hajnówka / Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

6.12.2019, 18:30

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

7.12.2019, 12:30

ŻUBROFFKA to święto kina. Chcemy się nim cieszyć i przeżywać je razem z Wami – twórcami
i widzami. Nie możemy jednak przejść obojętnie obok przemocy, wszechobecnej mowy
nienawiści, braku tolerancji czy rasizmu. Wydarzenia, które miały miejsce w Białymstoku
w lipcu tego roku, głęboko nas dotknęły. Przygotowaliśmy więc program specjalny, poświęcony różnym przejawom przemocy i nienawiści. Jeżeli mamy o tym rozmawiać, to chcemy to
robić za pośrednictwem filmów.
Program jest zróżnicowany tematycznie i stylistycznie. Są tu filmy o szkolnym znęcaniu się,
podsycanym ulicznym linczu, przemocy osiedlowej oraz dokumentalny zapis demonstracji,
będący portretem dwóch sił ścierających się w naszym kraju. Jest tu także nagrodzony
Oscarem film o rasizmie i teledysk Romaina Gavrasa pokazujący konsekwencje tego zjawiska oraz to, że każdy z nas może stać się ofiarą, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry.
Filmy mówią o różnych przejawach przemocy i nienawiści, czasem bardzo od siebie
odległych. Źródła tych zjawisk nie są jednakowe, ale wszystkie filmy pokazują pewne
mechanizmy wpływające na przemoc słowną lub fizyczną. Koniec końców wszyscy wiemy,
że przemoc rodzi przemoc, ale na żadne przejawy nienawiści, nietolerancji, rasizmu czy
ksenofobii się nie godzimy!

Kurator/Curator: Maks Piłasiewicz
Program:
Rapaz, Felipe Gálvez, Chile 2018, 13’
Soft, Simon Ellis, UK 2007, 14’
Mój kraj, taki piękny, Grzegorz Paprzycki, Poland 2019, 29’
Vanheder, Stephane Mounkassa & Stefan Sundin, Sweden 2019, 6’
Skin, Guy Nattiv, USA 2018, 21’
M.I.A.: Born Free, Romain Gavras, USA 2010, 9’
ŻUBROFFKA is a cinematic celebration. We want to enjoy and experience it with you all – both
the creators and the viewers. We can’t, however, walk idly by violence, pervasive hate speech,
lack of tolerance or racism. The events which took place in Białystok in July of this year
touched us deeply. For that reason we have prepared a special program dealing with various
types of violence and hate. But if we’re going to talk about all that we want to do it with film.
The program varies in regard to subject matter and style. It includes movies about school bullying, a street lynching, neighborhood violence and a documentary recording of a demonstration which is a portrait of the conflict between two powers currently opposing each other
in our nation. It also contains an Oscar-winning film about racism and Romain Gavras’ music
video of the song by M.I.A which deals with the consequences of that phenomenon and with
the fact that each one of us can become a victim too, regardless of where we come from or
the color of our skin.
The movies describe varying types of violence and hate, at times completely dissimilar. Although their sources are the same, all the movies show certain mechanisms impacting verbal
or physical violence. Ultimately, we all know that violence begets violence but we reject any
form of hate, intolerance, racism or xenophobia!

Panel dyskusyjny
Discussion panel

Uniwersyteckie Centrum Kultury / UwB, ul. Ciołkowskiego 1N

4.12.2019, 14:00

Prowadzenie/Host: dr Maciej Białous
Paneliści/Panelists:
Małgorzata Linkiewicz (aktywistka społeczna/social activist)
dr Urszula Bielecka (psychoterapeutka/psychotherapist)
dr Mikołaj Winiewski (Centrum Badań nad Uprzedzeniami/Center for Research on Prejudice)

Nienawiść i przemoc należą do przykrego bagażu uniwersalnych ludzkich doświadczeń.
Trudno wyobrazić sobie człowieka, który nigdy w swoim życiu nie zetknął się z jakąkolwiek
formą przemocy. Różnych jej przejawów doświadczamy w domach, szkołach, miejscach pracy, na ulicach czy mediach społecznościowych. Bywamy ofiarami, świadkami, sprawcami.
Co więcej, można odnieść wrażenie, że nienawiść i przemoc wokół nas narasta. Wydaje
się, że we współczesnych nam czasach, charakteryzujących się wyraźnymi napięciami
politycznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi, mamy do czynienia z eskalacją przemocy
i nienawiści wobec różnego rodzaju Innych (płci, orientacji seksualnych, narodów, religii, ras
itp.). Czy jesteśmy bezradni wobec tej fali? Czy możemy jej się przeciwstawić?
Chcielibyśmy, aby program specjalny „Krótkie filmy o nienawiści” stał się punktem wyjścia do
pogłębionej refleksji na temat przemocy i nienawiści we współczesnym świecie, a szczególnie
w naszym najbliższym otoczeniu. Panel dyskusyjny towarzyszący programowi postawi sobie
za cel syntezę pokazanych w filmach wątków i spojrzenie na nie z różnych perspektyw.
W dyskusji wezmą udział m.in. badacze społeczni, psychoterapeuci czy aktywiści społeczni,
których doświadczenia z przemocą i nienawiścią są zróżnicowane i złożone. Ich wspólny głos
złoży się jednak w istotne post scriptum do przygotowanego zestawu filmów.
Hate and violence are a part of the universal baggage of human experience. It is difficult to
imagine a person who has never in their life encountered some form of violence. We see it
in various forms in our homes, schools, places of work, on the streets or in social media. We
become the victims, witnesses or even culprits.
What's more, it's possible to get the impression that the amount of hate and violence around
us is growing. It seems that in these times, characterized by clear political, economic and cultural tensions, we are dealing with the escalation of violence and hate in respect to all kinds
of "Others" (of different gender, sexual orientation, nationality, religion, race and so on). Are
we powerless against this wave? Can we do anything to oppose it?
We would like for the special program "Short Films about Hate" to become a starting point
for an in-depth reflection on violence and hate in the present-day world and especially in our
closest surroundings. The discussion panel accompanying the program will aim to relate to
the presented in the films issues and to look at them from varying perspectives. The discussion will be joined by, among others, social researchers, psychotherapists or social activists
whose experience with violence and hate are both varied and complex. Their shared voices
will create an important post scriptum to this particular set of films.

žUBROFFKā Special:
Zona, czyli wschodnie kino Sci-Fi
Zona or the East's Sci-Fi Cinema
Kleszczele / Hładyszka, ul. 1 Maja 19

5.12.2019, 18:00

Pałac Branickich: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Sala Kolumnowa (lewe skrzydło), ul. J. Kilińskiego 1
wstęp wolny/admission freewstęp

7.12.2019, 20:30

Zapraszamy do podróży przez Zonę prosto do tajemniczej wschodniej komnaty, gdzie ponoć
spełniają się marzenia! Po drodze spotkacie młodego naukowca Aleksieja, który zaprezentuje swój niezwykły wynalazek. Poznacie pewną idealną rodzinę, mieszkającą na 14. piętrze
luksusowego futurystycznego apartamentu, która pewnego dnia odkrywa w swojej kuchni… krowę. Zobaczycie Neo-Berlin w 2079 roku, mroczne miasto wielkich korporacji terroryzowane przez armię cyberośmiornic, a także uwięzionego w hotelowym pokoju starego
mężczyznę, żyjącego w świecie do góry nogami i w czasie, który płynie do tyłu! Obejrzycie
horror science-fiction oparty na opowiadaniu Stephena Kinga i nakręcony z perspektywy
pierwszej osoby, dzięki czemu znajdziecie się w głowie astronauty uwięzionego w statku
kosmicznym zaatakowanym przez straszliwy wirus. Z pewnym Gruzinem spędzicie jego
ostatnie minuty życia, zanim Ziemię dosięgnie apokalipsa…, a potem ujrzycie niezamieszkaną, zdewastowaną planetę, na której wyrosły dziwne metalowe kwiaty!

We would like to invite you to join us on a journey through Zona, straight to its mysterious
Eastern chamber where, it is believed, wishes come true! On the way there we’ll encounter
Aleksey, a scientist who will show us his exceptional invention. We will also meet a perfect
family. They live on the 14th floor in a luxury futuristic apartment but wake up one day and
discover… a cow in their kitchen! We’ll see the year 2079, Neo-Berlin, a dark city of huge
corporations terrorized by an army of cyber octopi as well as an old man trapped in a hotel
room that is in an upside-down world where time moves backward! We will watch a science
fiction horror film based on a story by Stephen King and shot from the first person perspective allowing us to get into the head of an astronaut who is trapped in a space ship attacked
by a horrible virus. We’ll share the last few minutes of the life of a Georgian man, right before
the Earth is destroyed by an apocalypse…and then see an uninhabited, devastated planet
settled by strange metal flowers!
Kuratorzy/Curators: Anna Sajewicz, Marcin Pawlukiewicz, Maciej Rant
Program:
Second Wind, Sergey Tsyss, Russia 2012, 5’48”
Moloko/Milk, Daria Vlasova, Russia/Lithuania 2017, 16’
Chronos, Martin Kazimir, Slovakia, 11’
8 Minutes, Giorgi Gogichaishvili, Georgia 2017, 13’
Attack of the Cyber Octopuses, Nicola Piovesan, Estonia 2017, 20’
I’m the Doorway, Robin Kasparik, Czech Republic 2017, 15’
Механика/Mechanika, Nikolay Lupanov, Russia, 15’30”

žUBROFFKā Special:
Tęczowe szorty
Rainbow Shorts
Galeria Arsenał - elektrownia, ul. Elektryczna 13 (od ul. Świętojańskiej)
wstęp wolny/admission free

4.12.2019, 18:00

Wspópraca/In cooperation with: Tęczowy Białystok

Homoseksualny mops przełamujący normy zaściankowego środowiska. Transseksualna kobieta znajdująca sens życia w opiece nad Santa Muerte. Dziewczyna z niepełnosprawnością
szukająca spełnienia swoich erotycznych fantazji…
To tylko niewielka część ludzkich historii, które czekają, by rozbłysnąć feerią tęczowych
barw. Seksualność wymyka się bowiem jakimkolwiek ramom, a każdy bohater opowiada
kolejną jej wersję, odnosząc się do różnych uwarunkowań społecznych, rasowych czy religijnych. Mierząc się z problemami, bohaterowie filmów pokazują, że tęcza mieni się wieloma
kolorami, a o jej pięknie stanowi niekończąca się różnorodność.
Kolejna edycja Short Waves Festival odbędzie się w dniach 17-22 marca 2020 roku w Poznaniu.

Kuratorka/Curator: Aleksandra Ławska/Short Waves Festival

Program:
O Órfão/The Orphan, Carolina Markowicz, Brazil 2018, 15’
La Flaca/The Bony Lady, Adriana Barbosa, Thiago Zanato,
USA, Brazil, Mexico 2018, 20’
Repugnant, Kyan Krumdieck, New Zealand 2018, 12’
Kado/A Gift, Aditya Ahman, Indonesia 2018, 15’
Dressed for pleasure, Marie de Maricourt, Switzerland 2017, 16’

A homosexual pug shattering the norms of his provincial environment. A transsexual woman
finding life’s meaning in taking care of Santa Muerte. A disabled girl looking to fulfill her erotic
fantasies…
These are only a few of the stories about people which are waiting to explode in an effusion
of rainbow colors. Sexuality defies all boundaries with each character describing it from
a varying perspective as it may relate to very different social, racial or religious conditions.
Facing their problems, the films’ protagonists show that the rainbow beams with many colors
and its beauty is determined by endless diversity.
The next edition of the Short Waves Festival will occur between March 17th and March 22nd
of 2020 in Poznań.

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

4.12.2019, 23:00

Białystok przeżywał już różne filmowe i rzeczywiste najazdy – od obcych cywilizacji przez
ludożercze choinki po kiboli. Tym razem flagowy okręt ŻUBROFFKI wyruszy w kolejny rejs,
mając na pokładzie intensywną mieszankę kiczu, humoru i grozy! W programie: przeklęta
kaseta VHS zagrażająca właścicielowi wypożyczalni i całemu światu; utrzymana w klimacie
niskobudżetowych filmów SF lat 50. historia porwanego przez kosmitów Łotysza(!); gwiazdy
hitowego sitcomu testujące rodzinną jedność, gdy krwiożercze klony próbują ich rozczłonkować w programie na żywo; fińska komedia grozy o kobiecie walczącej o przetrwanie
wśród mężczyzn chcących jej wszystko wytłumaczyć, kończąca się prawdziwą helsińską
masakrą! Przekonamy się, że edukatorzy seksualni czasem nie informują o tym, jak może
się skończyć seks z syntetyczną lalką; opowiemy, jak (nie) zrobić złego wrażenia na rodzinie
ukochanej dziewczyny zgromadzonej właśnie przy łożu umierającego dziadka; pochylimy
się nad trudnym okresem dojrzewania pewnej prześladowanej za trądzik dziewczynki, która
dokona wyjątkowo obrzydliwej zemsty; poznamy historię Douga, wciągniętego w świat
horroru VHS podczas śledztwa w sprawie zniknięcia jego ojca, a na koniec obejrzymy jeden
z najbardziej intymnych programów telewizyjnych o malowaniu!
In the past, Białystok has been invaded both on screen as well as in reality – by alien civilizations, by cannibal Christmas trees or by football hooligans. This time the ŻUBROFFKA flagship
is embarking on yet another voyage and there is an intensive mixture of kitsch, humor and
terror on board! The program includes: a possessed VHS tape threatening the lives of the
video rental owner and the entire world; made in the climate of low-budget SF films from the
50’s story of a Latvian kidnapped by aliens(!); stars of a hit sitcom testing their family’s unity
when bloodthirsty clones try to tear them apart during a live show; and a Finnish comedy
horror about a woman fighting to survive among men who want to educate her on everything
which all ends in a real Helsinki massacre! We find out that sex educators sometimes forget
to consider all scenarios in which sex with an artificial sex doll can end; we will tell you how
(not) to make a bad impression on the family of the girl you love who happen to be gathered
around the bed of her dying grandfather; we will consider the difficult puberty of a girl who
has been teased mercilessly for her acne and for which she seeks a particularly hideous manner of vengeance; we will learn the story of Doug who, while investigating the disappearance
of his father, gets sucked into the world of VHS horror and, finally, we will see the world’s
most intimate TV show about painting!

Program:
It’s Not Custard, Kate McCoid, UK 2018, 6’24’’
Right Place, Wrong Time, Eros Vlahos, UK 2018, 6’48’’
The Video Store Commercial, Cody Kennedy, Tim Rutherford,
Canada, 2018, 4’10’’
A Doll Distorted, Niall Shukla, UK 2017, 16’
Nasty, Prano Bailey-Bond, UK 2015, 15’
Milton, Tim Wilkime, USA 2019, 12’
Helsinki Mansplaining Massacre, Ilja Rautsi, Finland 2018, 15’
He Was Called Chaos Bērziņš, Signe Birkova, Latvia 2018, 25’
Painting with Joan, Jack Henry Robbins, USA 2017, 4’35”
One-Armed Rabbit, Colleen Elizabeth Miller, USA 2018, 7’

Kuratorzy/Curators:
Maciej Rant, Marcin Łuczaj

žUBROFFKā Special:
Słowacja: Oczekiwania
kontra rzeczywistość
Slovakia: Expectations
vs. Reality
Łomża/II LO, plac Kościuszki 3
wstęp wolny/admission free

4.12.2019, 18:00

Obiecaliśmy miłość,
obiecaliśmy mówić tylko prawdę,
obiecaliśmy trwać razem,
obiecaliśmy sobie nowy dzień.
Hymn Aksamitnej Rewolucji, Słowacja, 1989
Co stało się ze Słowakami po Aksamitnej Rewolucji?
Wybrane krótkie filmy ze Słowacji to esencjonalny przewodnik po 30 latach wolności,
pokoju, kapitalizmu, demokracji i niepodległości.
W 1989 roku Słowacy chcieli miłości, prawdy i nowego początku. Ale jaka była/jest rzeczywistość? Obecny stan umysłu ludzi jest reprezentowany przez tęsknotę za socjalizmem,
świńskie głowy, potwory, beton i frustrację.
Bawcie się dobrze!

We promised love,
we promised to tell the truth only,
we promised to endure together,
we promised to ourselves a new day.
Anthem of the Velvet Revolution, Slovakia, 1989
What happened with Slovaks after the Velvet Revolution?
Selection of Slovak shorts will guide you through the essence of 30 years of freedom, peace,
capitalism, democracy and independency.
In 1989, Slovaks wanted love, truth and a new beginning. But what was/is the reality today?
The current state of mind of the people is represented by nostalgia for socialism, pig heads,
monsters, concrete and frustration.
Enjoy!
Kuratorki/Curators: Sasa Gabrizova, Imelda Selkova, Eva Pavlovicova
Program:
Ask at home 89, Barbora Berezňáková, 2019, 27’
The Gleam of Delicate Irony/Svit nežnej irónie, Kristián Grupač, 2019, 7’47”
Monster/Monštrum, Matej Snopek, 2018, 7’06”
Concrete Times/Betónová doba, Lucia Kašová, 2018, 19’34”
Pura Vida, Martin Gonda, 30’

žUBROFFKā Special:
Zaczarowane historie jako
recepta na traumę – Ameryka
Łacińska
Magical Stories for Dealing
with Trauma – Focus on Latin
America
Kino Forum, ul. Legionowa 5, wstęp wolny/admission free

8.12.2019, 13:15

W niektórych miejscach nie ma wyraźnej granicy pomiędzy czarami a rzeczywistością.
Ten fenomen jest szczególnie prawdziwy w Ameryce Łacińskiej.
Dzieci i młodzi ludzie dorastający w skomplikowanej przestrzeni muszą czasami przedwcześnie stawić czoła trudnym sytuacjom. Poruszające postacie z filmów, jakie zobaczymy, wykorzystują moc wyobraźni jako narzędzie przemiany. Traumy, które przechodzą, zamieniają
się w historie z realizmu magicznego, w których trudno jest nam odróżnić, co jest prawdziwe, a co nie. W filmach tych wkraczamy w miejsce pełne snów i zmysłowych doznań, gdzie
możemy obserwować i doświadczyć ukrytych wielowarstwowych emocji przekazywanych
w formie pięknych i nastrojowych opowieści.

In certain places, magic and reality don’t have a clear border in between. This is specially true
in Latin America.
Kids, teenagers and youngsters grow up in a complex territory, where sometimes they have
to face complex situations too early in their lives. The touching characters of these films
use the power of imagination as a tool for transformation. The traumas they go through are
transformed into magical realism stories, where we don’t know anymore what is real or what
is not. In these films we enter a dreamy, sensorial place to observe and cope with hidden and
layered emotions by beautiful and atmospheric tales.

Kuratorka/Curator: Juanita Onzaga

Program:
Our Song to War, Juanita Onzaga, Colombia/Belgium 2018, 14’
Selva, Sofia Quiros Ubeda, Costa Rica/Argentina/Chile 2017, 17’
The Summer of The Electric Lion, Diego Cespedes, Chile 2018, 22’
The Tale of Antonia, Jorge Cadena, Colombia/Switzerland 2016, 30’
Cilaos, Camilo Restrepo, France 2017, 13’
Guaxuma, Nara Normande, France/Brasil, 14’

žUBROFFKā Special:
Adaptacja – filmy z Kaukazu
Adaptation – Films from
the Caucasus
Sokółka/Sokólski Ośrodek Kultury, plac Kościuszki 24

5.12.2019, 18:00

Wydział Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20, C.01 – Duża Aula

6.12.2019, 13:00

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

8.12.2019, 16:00

Kuratorka/Curator: Medea Sharikadze
Międzynarodowy festiwal filmowy w Gruzji – CinéDOC-Tbilisi – prezentuje specjalny wybór
krótkich dokumentów z Kaukazu. Publiczność ŻUBROFFKI ma możliwość choćby przelotnego poznania niezwykłej atmosfery tego regionu. Filmy akcentują momenty adaptacji lub
poddania się istniejącej rzeczywistości. Zobaczymy cztery krótkie filmy. Adaptation jest wizualną podróżą przez Erewań, zbudowaną z czarno-białych zdjęć ludzi w tym samym czasie
i przestrzeni, ale na różnych poziomach społecznych. Once Upon a Time in Shanghai otwiera
przed nami drzwi do życia ludzi doświadczonych przez nieuniknione zmiany i zmuszonych
do przystosowania się do nowej rzeczywistości… God, Thank You for Tea opowiada o gruzińskiej wiosce Litauri, słynącej z plantacji herbaty, która nie może sobie poradzić po rozpadzie
Związku Radzieckiego. Mieszkańcy znaleźli jednak sposoby na przetrwanie nieuniknionych
zmian. Nanuli and Gogi to bajkowa opowieść o życiu starszej pary, która stworzyła sobie
własną rzeczywistość żyjąc w zgodzie z naturą. To historia osób, którym udało się zmienić
życie tak, by łatwiej mogli się do niego przystosować…
Wspólną cechą tych filmów jest to, że ich twórcy potrafili odkryć poezję w codziennym
życiu. Opowiadają historie ludzi, których życie toczy się w innym rytmie. Widzowie zanurzają się w nostalgicznej atmosferze, na którą składają się poetyckie momenty, zmieniające
realne życie w filmowe doświadczenie.

This year the international documentary film festival in Georgia – CinéDOC-Tbilisi – presents
a special selection of short documentaries from the Caucasus. The audience of ŻUBROFFKA
will be given a glimpse into a special atmosphere of the region. CinéDOC-Tbilisi presents four
shorts in the framework of the selection. The films accent moments of adapting, or merely
surrendering reality. Notably, the selection shares the name with one of the presented films
– Adaptation – a visual journey in the city of Yerevan constructed by black and white images
of people sharing the same time and space in different settings and levels of society… Once
Upon a Time in Shanghai opens a door in the lives of people who have been immensely affected by inevitable changes and have been forced to adapt to the new reality… God, Thank
You for Tea is a story about a village in Georgia – Litauri – a place famous all over the USSR for
tea plantations, which has been struggling ever since the Union collapsed. The residents of
the village somehow found ways to survive unescapable changes. The fourth film in the selection, Nanuli and Gogi, is a tale-like film in the life of an elderly couple who have created their
own reality, living in harmony with nature. This is a story of two people who managed to create their own life to which it seems easier to adapt… The authors manage to discover poetry
in everyday life which is a common feature of the films in this selection. They tell stories of
people whose lives progress in a different rhythm. The viewer is led through a nostalgic ambiance consisting of poetic moments, transforming real life into a cinematic experience.
Program:
Adaptation, Mane Baghdasaryan, Armenia 2017, 21’
Once Upon a Time in Shanghai, Leyli Gafarova, Azerbaijan 2018, 35’
God, Thank You for Tea, Maka Gogaladze, Georgia 2017, 24’
Nanuli and Gogi, Mariam Agladze, Estonia 2018, 15’

žUBROFFKā Special:
Białoruś poza…
Belarus out of...
Augustów/Miejski Dom Kultury, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9

5.12.2019, 19:00

Suchowola/Centrum Trzech Kultur, plac Kościuszki 5D

6.12.2019, 17:30

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

8.12.2019, 13:30

Współorganizator/In cooperation with: SZCZYTY – Związek na rzecz Edukacji i Promocji
Kultury Białoruskiej
Na Białorusi nie ma studia o światowej sławie ani wielkich producentów, ale filmy fabularne
powstają, tyle że out of the system. Poza systemem państwowej edukacji i rządowego
wsparcia działa większość młodych filmowców, więc automatycznie są poza oficjalnym
środowiskiem filmowym, nie są też doceniani przez oficjalne stowarzyszenia twórcze.
Co ciekawe, out of border Białorusini znajdują wsparcie, zrozumienie dla swoich projektów
i uznanie dla talentu. Szukają więc poza krajem możliwości rozwoju i funduszy na filmy, ale
kręcą je u siebie, sięgając często do tematów związanych z miejscem urodzenia.
Powtarzany przez lata frazes „białoruskie kino nie istnieje” wydaje się dziś być nieaktualny.
Filmy, które prezentujemy, są dowodem na to, że współczesne kino białoruskie istnieje.
Oczywiście jest jeszcze młode, ale dojrzewa razem z twórcami.

Although there are no world famous film studios or great producers in Belarus, feature films
are still made. But they’re made outside the system. Most young filmmakers operate outside
the national education system and without support from the government so they are automatically excluded from the official film environment and underestimated by the officially
recognized artists’ associations.
Interestingly, outside the borders of Belarus they find support and understanding for their
projects as well as recognition for their talent. So they look for opportunities to develop and
funds for their films abroad while making those movies at home, often using subject matter
connected to their place of birth.
The often repeated cliché "Belarusian cinema doesn’t exist" seems, therefore, to be obsolete.
The films presented here are proof that contemporary Belarusian cinema does indeed exist. It
is, of course, young but it is maturing along with its creators.
Kurator/Curator: Radek Dąbrowski
Program:
Souls Dead, Viktor Krasovsky, Belarus 2016, 28’
Imitation, Sasha Stelchenko, Belarus/Czech Republic 2016, 17’
Honest Look, Dima Diedok, Belarus, 18’
From a Great Height, Vlada Senkova, Belarus/Russia 2017’, 16’
The Real American, Darya Zhuk, Belarus/USA 2015, 13’

žUBROFFKā Special:
Kobiety w bałkańskich
animacjach
Women in Balkan Animation
Supraśl/Liceum Plastyczne, Sala Filmoteki Szkolnej, plac Kościuszki 1

6.12.2019, 15:15

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

8.12.2019, 18:00

Podczas pokazu zobaczymy animacje z ostatniej dekady stworzone przez artystki pochodzące z państw bałkańskich: Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Słowenii i Grecji. Na dobór
takich, a nie innych filmów wpłynęła ich artystyczna jakość, zróżnicowana technika i indywidualna ekspresja autorek. Przede wszystkim chodziło o zaprezentowanie różnych tematów
z kobiecej perspektywy.
Niektóre filmy mówią o związkach partnerskich lub pogoni za miłością i czynią to w formie
szczerych opowieści, nie unikając przy tym ironii czy gorzkiego humoru. W innych, feministyczny punkt widzenia widoczny jest w motywach kobiecych batalii o wyrażenie siebie
w świecie zdominowanym przez męskie wartości. Są tu także animacje stworzone przez
kobiety o innych wielkich kobietach – artystkach lub myślicielkach. Wszystkie te historie
opierają się na różnorodnych technikach animacji, poczynając od klasycznej animacji
rysunkowej poprzez wycinanki, pacynki, animację piaskową aż po eksperymentalną
animację dokumentalną.
This program is conceived as an overview of the artistic animation made by women from
Balkan countries in last ten years. The films were created by Croatian, Bulgarian, Romanian,
Serbian, Slovenian and Greek female authors. The selection criteria were based on the artistic
quality of the films, variety of techniques and specific author’s expressions. But most of all,
this program was guided by women's perspective represented in dealing with different topics.
A certain number of movies talk over partners relationships or pursuit for love narrated
trough sincere storytelling, irony or bitter humor. In some films the feminist point of view is
present in the themes of women’s struggle to express themselves in a world dominated by
masculine values. The selection also includes animations made by women about other great
women – artists and thinkers. All these stories are told with diverse animation techniques
from classic drawing animation, cut-out, puppet or sand animation to experiments in documentary animation.

Kuratorka/Curator: Mina Sablić
Program:
Boles, Špela Čadež, Slovenia 2013, 12’17”
Two For Two, Jelena Oroz, Croatia 2018, 8’
Why can’t you just see me?, Eleni Tomadaki, Greece 2012, 2’42”
Anna Blume, Vessela Dancheva, Bulgaria 2009, 10’
Naive story, Marija Milanović Lazarevski, Serbia 2006, 7’
A Cat Is Always Female, Martina Meštrović, Tanja Vujasinović, Croatia 2019, 16’
Florigami, Iva Ćirić, Serbia 2019, 5’36”
Monster, Laura Pop, Romania 2018, 4’20”
Distances Are Overcome, Jelena Milunović, Serbia 2016, 2’50”
Gamer Girl, Irena Jukić Pranjić, Croatia 2016, 10’

žUBROFFKā Special:
Podlaskie Śniadanie Filmowe
Podlasie Film Breakfast
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 8 zł

6.12.2019, 11:00

Kuratorzy/Curators: Krzysztof Sienkiewicz, Maciej Rant

Gościnne i przyrodniczo bezcenne Podlasie inspiruje filmowców. Swoje filmy kręcą tu nie
tylko lokalni twórcy, ale także artyści z Polski i świata, zapraszamy więc na poranną ucztę na
którą złożą się krótkie dzieła zrealizowane w urokliwych podlaskich krajobrazach.
W ramach pokazu zaprezentujemy filmy twórców związanych z akcją Filmowe Podlasie Atakuje! lub zrealizowane z udziałem osób wywodzących się z tego regionu. Akcja w pozytywny
sposób promuje północno-wschodnią Polskę, gdzie współistnieje wiele kultur i religii i skąd
wywodzi się wielu twórczych ludzi.
Wiadomo, że przyjemnościom dla duszy i umysłu powinny towarzyszyć także przyjemności
dla ciała, nie obejdzie się więc bez smakowitych lokalnych przysmaków, bo warto poznawać
nasz region z każdej strony!

Visitor friendly and environmentally priceless Podlasie inspires filmmakers. So it is not only
the local artists but also directors from all over Poland and abroad who make their movies
here. For this reason we would like to invite you for a morning feast which will be made up of
short works filmed with the beautiful landscapes of Podlasie as the backdrop.
As part of this showing we will present films of producers connected to the series Filmowe
Podlasie Atakuje! (Film Podlasie Attacks!) or those made with the involvement of people from
the region. The series positively promotes northeastern Poland, a place inhabited by numerous cultures and the birthplace of many creative people.
Everyone knows that spiritual and intellectual pleasures should be accompanied by bodily
ones so delicious local delicacies will also be served. It's worthwhile to get to know Podlasie in
every possible way!

Program:
Ondyna, Tomasz Śliwiński, 2019, 40’
Kwiat jednej nocy, Nata Szada, 2019, 12’23”
Zupa truskawkowa, Sylwia Aleksandra Szkiłądź, 2014, 5’45”
Kurzy śpiewak, Hermanos de Chamuco, 2011, 15’

žUBROFFKā Special:
Słowackie Śniadanie Filmowe
Slovak Film Breakfast
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, bilet/ticket: 8 zł

7.12.2019, 11:30

Typowe śniadanie naszych południowych sąsiadów nie różni się aż tak bardzo od polskiego. Najczęściej jest to chleb z masłem, serem lub szynką, gotowane albo smażone jajka,
lekkostrawne dżemy i odżywcze miody. O wyjątkowości słowackiego śniadania stanowią za
to smakowite endemiczne produkty, takie jak oryginalne sery (bryndza, parenica, oštiepok,
korbáčik), czy kiełbasy (klobásy)!
Specjalnie wyselekcjonowane krótkie filmy ze Słowacji oraz typowe słowackie smakołyki
(bryndza, škvarky, lokše, borovička) staną się dla nas esencjonalnym przewodnikiem po
30 latach wolności, pokoju, kapitalizmu, demokracji i niepodległości.
Siądźcie więc przy wspólnym stole przed ekranem, celebrując życie, a po pokazie wypijcie
kieliszek doskonałego słowackiego wina za naszych sąsiadów, ich piękny kraj i młodą demokrację. Bawcie się dobrze!
The typical breakfast eaten by our southern neighbors is not so much different from a Polish
breakfast. Most often it's bread with butter, cheese or ham, boiled or fried eggs, jams and
nutritious honey. The uniqueness of a Slovak breakfast consists of their delicious native products such as their one-of-a-kind cheeses (bryndza, parenica, oštiepok, korbáčik) or sausages
(klobásy)!
Specially selected short films from Slovakia and typical Slovak delicacies (bryndza, škvarky,
lokše, borovička) will become our essential guide through their 30 years of freedom, peace,
capitalism, democracy and independence.
So join us in front of the screen and at the table to celebrate life and, after the screaning,
toast our neighbors, their beautiful country and their young democracy with a glass of an
excellent Slovak wine. Enjoy!

Kuratorki/Curators: Sasa Gabrizova, Imelda Selkova, Eva Pavlovicova
Program:
Ask at home 89, Barbora Berezňáková, 2019, 27’
The Gleam of Delicate Irony/Svit nežnej irónie, Kristián Grupač, 2019, 7’47”
Monster/Monštrum, Matej Snopek, 2018, 7’06”
Concrete Times/Betónová doba, Lucia Kašová, 2018, 19’34”
Pura Vida, Martin Gonda, 30’

žUBROFFKā Special:

Brunch Wschodnie przyjemności cz. III
Brunch Eastern Pleasures vol. III
Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11, wstęp wolny/admission free

7.12.2018, 16:30

ŻUBROFFKA już po raz trzeci zaprasza na wyjątkowo smakowity kąsek filmowy!
W ramach „Wschodnich przyjemności” zaserwujemy danie (między)narodowe, czyli
ziemniaki, które na polu pewnego łotewskiego smakosza staną się daniem międzygalaktycznym. Z kolei w pewnym barze na rosyjskiej prowincji amatorzy dobrej zabawy założą
eleganckie garnitury, zapomną na chwilę o szarej rzeczywistości fabryki, będą raczyć się
sushi i marzyć o podboju serc lokalnych piękności. Każdy chce żyć pięknie, a truskawki
z polskich pól najlepiej smakują z szampanem, który leje się strumieniami. To wszystko
może się zdarzyć, jeśli dziewiętnastoletni Hubert zostanie gwiazdą disco-polo, ale na razie
zostaje mu muzykowanie z ojcem i występy na lokalnych festynach. Najważniejszy jest
jednak kontakt z drugim człowiekiem, w czym może czasem pomóc – tak jak w jednym
z filmów – wspólny przedział w pociągu relacji Praga – Budapeszt, śliwowica, wiejskie
przysmaki i nocne Czechów rozmowy.
Wschód to konstelacja! Odkryj z nami jej planety. Na każdej jest życie.
This is the third time that ŻUBROFFKA invites you to enjoy an especially delicious cinematographic tidbit!
As part of "Eastern Pleasures" we will serve potatoes, an (inter)national dish which, on
the field of a certain Latvian connoisseur, will become intergalactic. In a different place,
a provincial Russian bar, people who love to have a good time will put on their Sunday best,
forget about the gray reality of working in a factory, enjoy sushi and dream about conquering the hearts of local beauties. Everyone wants to have a beautiful life and strawberries
from Poland taste best with freely flowing champagne. It can all happen if a nineteen-yearold Hubert becomes a disco polo star but, for now, he has to be content playing with his
father and at local festivals. Let’s not forget, however, that most important in life is making
friends and that it can sometimes happen, as it has in one of these films, through sharing
a compartment in a train going from Prague to Budapest, some plum brandy, rural delicacies and midnight talks in Czech.
The East is a constellation! With us you’ll discover its planets! And all of them are full of life.
Kuratorzy/Curators: Anna Sajewicz, Maciej Rant
Program:
Home Sleep Home, Adam Koloman Rybanský, Czech Republic 2018, 23’
Strawberry boys, Michał Toczek, Poland 2018, 20’
Laura un Vineta, Roberts Kuļenko, Latvia 2017, 19’54”
Красиво жить/Living it up, Yaroslav Lebedev, Russia 2019, 18’

žUBROFFKā Special:
Chilijskie Śniadanie Filmowe
Chilean Film Breakfast
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 8 zł

8.12.2018, 11:30

Współorganizatorzy/Co-organizers: Punkrobot Studio i Gran Via Szkoła Języka Hiszpańskiego
Kuratorzy/Curators: Marcin Pawlukiewicz, Maciej Rant
Czy o poranku może być coś lepszego niż pyszna empanada i aromatyczna kawa?
Tak, chilijski filmowy krótki metraż! Twórcy z Chile są już bowiem od dawna obecni
na festiwalach, zdobywając serca widzów i największe światowe nagrody.
W programie naszego Śniadania znalazł się m.in. zdobywca Oscara Bear Story, uhonorowany w konkursie Cinéfondation w Cannes (2018) film El verano del león eléctrico (The Summer
of the Electric Lion) czy prezentowany m.in. na Clermont-Ferrand Short Film Festival fantasmagoryczny animowany klip Claire Cronin The Unnatural. Dzięki zabawnej i nagradzanej
animacji The Gift dowiemy się sporo o związkach i miłości. Z kolei Here’s the plan, animowana historia uznana za najlepszy chilijski film krótkometrażowym 2017 roku, przypomni
nam, że życie potrafi też pisać gorsze scenariusze. Zobaczymy też nagrodzoną na Festiwalu
w Tuluzie komedię Casi Famoso, opartą na faktach opowieść o nieoczekiwanym, dziwacznych nieporozumieniach i porażce.
Filmowych emocji na pewno więc nie zabraknie, zwłaszcza gdy wzmocnimy je lampką
znakomitego chilijskiego wina i miłością do kina!
Is there anything better first in the morning than a delicious empanada and aromatic coffee
for breakfast? Of course! Shorts from Chile! Chilean filmmakers have been frequenting international festivals for a long time, conquering the hearts of audiences and getting the biggest
international awards.
Our Breakfast’s program includes, among others, the Oscar winning Bear Story, the honored at
the Cinéfondation competition in Cannes (2018) El verano del león eléctrico (The Summer of the
Electric Lion) or the presented at the Clermont-Ferrand Short Film Festival surrealistic animated
video by Claire Cronin – The Unnatural. Thanks to the funny and numerously awarded at many
animation festivals cartoon The Gift we will learn a lot about relationships and love. Here's the
plan, in turn, the best Chilean animated short film of 2017, will remind us that life can also write
bitter scripts. We will also watch Film Festival in Toulouse-awarded Casi Famoso, a comedy
based on real life experiences about the unexpected, misunderstandings and failure.
So, there will surely be no shortage of cinematographic emotions especially if we reinforce
them with a glass of excellent Chilean wine and our love for film!
Program:
Bear Story, Gabriel Osorio, Pato Escala, 2013, 10’54”
El verano del león eléctrico/The Summer of the Electric Lion, Diego Cespedes, 2018, 22’
The night, unsheltered, Iñaki Velasquez, 2019, 14’23”
Here’s the plan, Fernanda Frick, 2016, 18’25”
Claire Cronin: The Unnatural, Marcos Sanchez, 2016, 5’15”
Casi famoso, Gonzalo Díaz, 2018, 9’
The Gift, Julio Pot, Jean-Marc Abela, 2013, 8’

Wystawa/exhibition:
Lana Stojićević: Sunny Side
Foyer Forum, ul. Legionowa 5
wernisaż/exhibition, wstęp wolny/admission free

4.12.2019, 20:00

Projekt Lany Stojićević Sunny Side powstał w otoczeniu innowacyjnie zaprojektowanego
basenu hotelu Zora w chorwackim Primošten. Imponująca, wyglądająca jak statek
kosmiczny kopuła nad basenem, zaprojektowana przez Lovre Perkovića w późnych latach
60. XX wieku, niczym retrofuturystyczna wizja wyczekiwała przyszłości, która nie nadeszła.
Artystka wyobraziła sobie narrację, inspirowaną postacią jednego z najsławniejszych gości
hotelu, Orsona Wellesa, który wprowadza basen w scenę z filmu SF z lat 60. W filmie basen
staje się statkiem kosmicznym, a jugosłowiańskie motto „Przyjdź i zobacz prawdę” – niegdyś
zapraszające zagranicznych turystów do doświadczenia słonecznej strony socjalizmu – przekształciło się w slogan misji kosmicznej o nazwie Sunny Side.

Sunny Side is set amidst the innovative design of the swimming pool of the Zora Hotel in
Primošten, Croatia. Like a retrofuturistic vision, the impressive spaceship-like pool dome
designed by Lovre Perković in the late 1960s looked towards a future that never came.
Stojićević imagines a narrative inspired by one of its most famous guests, Orson Welles,
inserting the pool into a 1960s sci-fi movie scene. Here, the pool becomes a spaceship,
with the Yugoslav motto “Come and See The Truth” – which once invited foreign tourists
to experience the sunny side of socialism – transformed into the slogan for a spacefaring
mission named Sunny Side.

Lana Stojićević (ur. 1989)
Artystka wizualna, która najczęściej tworzy przy użyciu fotografii, tkanin i modeli architektonicznych. Jej prace multimedialne krytycznie zgłębiają takie tematy, jak nielegalne
budowle, brak dbałości o architektoniczne dziedzictwo czy zanieczyszczenie ekosystemu.
Tytuł magistra uzyskała w 2012 roku na Akademii Sztuk Wizualnych w Splicie w Chorwacji.
Wiele jej zbiorowych i indywidualnych wystaw zostało nagrodzonych.
Lana Stojićević (born 1989). Visual artist, who most frequently creates in art forms of
photography, textile, and architectural models. Her multimedia works critically explore
various local topics, such as illegal construction, lack of care for (architectural) heritage and
ecosystem pollution. She earned her master’s degree in visual arts in 2012 at the Academy
of Visual Arts in Split, Croatia. Many group and solo exhibitions of Lana Stojićević resulted
in a number of received awards.

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

8.12.2019, 15:30

Our Song to War

dir./reż. Juanita Onzaga, Colombia/Kolumbia 2018, 14’

Ludzie-krokodyle, mistyczna rzeka, dzieci łowiące
ryby i kończąca się wojna dzielą tę samą kolumbijską krainę Bojaya. Mieszkańcy wsi wyznający
dziwną wiarę obchodzą rytuał śmierci Novenario.
To może być początek długiej opowieści o spotkaniu duchów i ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, jak wygląda życie po wojnie.
Crocodile-men, a mystic river, some kids who like fishing and a war that is coming to an end
share the same Colombian land: Bojaya. In this place, 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.

O teleftaios fakiris/Last Fakir
dir./reż. Babis Makridis, Greece/Grecja 2005, 13’
W czasach oszustwa i parodii Ali Kasan jest
ostatnim prawdziwym fakirem. Jak indyjski fakir
może ustrzec się przed wykorzystaniem przez
byłego europejskiego magika?
Ali Kazan is the last authentic fakir left to us
in these fraud and mockery times. How an Indian fakir escapes from exploitation of
a former European magician?

Dziwny przypadek/Strange Case

dir./reż. Zbigniew Czapla, Poland/Polska 2017, 14’

Po co to wszystko? – pyta nieustannie bohater, zastanawiając się nad sensem ludzkiego życia. W swobodnie płynącym strumieniu świadomości powraca
do wydarzeń, które miały na niego wpływ: miłości,
dojrzewania czy epizodów współczesnej historii.
What's all this for? – the protagonist keeps asking this question incessantly, thinking about the meaning of a human life. In a freely-flowing stream of consciousness, he goes back to the experiences
that had an impact on him: love, adolescence and events from the contemporary history.

Sztangista/The Weightlifter

dir./reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk,
Ukraine, Poland/Ukraina, Polska 2018, 30’
Opowieść o tym, jaką cenę za zwycięstwo
ponoszą sportowcy
A story about the price athletes pay for winning.

Dance of colour

dir./reż. Sergei Kachkin, Russia/Rosja 2009, 25’

Poprzemysłowe miasto we wschodnim Uralu. Zima,
śnieżyca, minus 20 stopni. Niebo, śnieg, domy i ludzie
pomalowane szarością złej pogody. Tylko odważna
osoba (lub totalnie ekscentryczna) może zaryzykować
i pomalować ten świat własnymi kolorami.
It’s a postindustrial city in western Urals. Winter, blizzard, minus 20. Sky, snow, houses and
people are painted in grey color of dull weather. Only daring person (or extremely eccentric)
will venture break the ordinary and give this world his own colors.

Koncert/Concert:
Tsvey (PL)
po konkursie Music Video

after the Music Video competition
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 12 zł

5.12.2019, 22:30

Słuchając ich ostatniego albumu możesz myśleć, że inspiracją może być afrykańska muzyka
taneczna lub agrarne, wiejskie techno. W przeciwnym razie możesz myśleć o niczym i po
prostu czuć, jak twoje ciało się chwieje.
Listening to their last album you may think that it may have been inspired by African dance
music or by agrarian, rural techno. Or, you can skip the thinking and just let your body move
to the music.

Tsvey
Tsvey to Piotr Połoz i Bartek Kujawski. Zagorzali producenci, odważni faceci, profesjonaliści.
Bartek twierdzi, że związało ich to, że muzyka Piotra była zbyt swobodna, a muzyka Bartka
zbyt dziwna. Piotr z kolei mówi, że połączyło ich to, że lubią pić razem piwo.
Rave, Hałas, Odpowiedzialność!
Na świecie nie ma już gumy do żucia. Życie jest podporządkowane rytmowi rdzy i gruzu.
Pierwszym bogiem jest Prodigy, drugim Matrix, trzecim Tsvey.
Tsvey or Piotr Połoz and Bartek Kujawski. Passionate producers, courageous men, professionals. Bartek claims that they were brought together by the fact that Piotrek's music was
too casual and Bartek's was too strange. Piotr, on the other hand, says that they connected
because they just like to drink beer together.
Rave, Noise, Responsibility!
There is no bubblegum left in this world. The life is subordinated to the beats of rust and rubble. Your first god is Prodigy, your second god is The Matrix, your third god is Tsvey.

žUBROFFKā goes TECHNO:
NAZIRA (KZ),
NASTYA MURAVYOVA (UA),
DTEKK (PL), MKO (PL)
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilety/tickets: 15 zł/20 zł

6.12.2019, 22:30

Nazira
Didżejka z Ałma-Aty, prezenterka w Radiu Cómeme,
rezydentka berlińskiego Room 4 Resistance, promotorka podziemnej sceny klubowej w Kazachstanie.
Na muzycznym radarze pojawiła się w 2016 roku za
sprawą setów Unsound: Dislocation w Biszkeku i Duszanbe, niedługo potem zadebiutowała w Krakowie.
Jej twórcze podejście do didżejowania oraz pełne
emocji i ekspansywnych narracji sety zyskały sobie
uwagę całego świata, dzięki czemu wkrótce pojawiła
się w Mixmag, Pitchfork i Resident Advisor.
Muzyczna przyszłość Naziry zapowiada się świetnie
dzięki jej pełnemu wyczucia podejściu do didżejowania oraz poruszaniu się bez wysiłku i z uśmiechem
pomiędzy takimi gatunkami jak left-field techno,
electro, acid i industrial.
Nazira is an Almaty-based DJ, host on Radio Cómeme,
Resident at Room 4 Resistance (Berlin) as well as
promoter within underground club scene in Kazakhstan. She came onto the radar in 2016 through her
Unsound: Dislocation sets in Bishkek and Dushanbe
and shortly thereafter debuted at the main festival in
Krakow. From them on, Nazira began to draw attention from patrons worldwide through her adaptable
approach to DJing, delivering emotive and expansive narratives with her sets, with sounds and selections that are unique and consistently
memorable; so much so that she has been featured in Mixmag, Pitchfork and Resident
Advisor. Moving forward, the Almaty-based artist is only going to become more noticed for
her tactful approach to DJing whilst effortlessly traveling between left-field techno, electro,
acid and industrial with smiles all along the way.

Nastya Muravyova
W bardzo krótkim czasie mieszkająca
w Kijowie Nastya Muravyova zmieniła się
z obsesyjnej miłośniczki muzyki i całonocnej
tancerki w międzynarodową artystkę.
W dzień pracuje jako stewardessa, ale to
w nocy – jako didżejka – naprawdę odlatuje!
Po zdobyciu doświadczeń w legendarnym
klubie nocnym Cxema i berlińskich klubach
techno, na europejskiej scenie stała się
żywiołem, z którym trzeba się liczyć.
Czerpiąc inspirację z post-punku i coldwave,
lubi łączyć klasycznie ciężkie techno 4/4
z odrobiną breakbeat, EBM i electro.
Within a short period of time, Kiev-based
Nastya Muravyova went from obsessed
music lover and all-night dancer to
international touring artist. Now the
flight attendant by day and DJ by night
is taking off. Having cut her teeth at
the legendary Cxema club night and
performing at techno institutions in Berlin,
she's become a force to be reckoned with
in the European techno scene. Drawing
inspiration from post-punk and coldwave,
she mixes classically heavy 4/4 techno with
splashes of breakbeat, EBM and electro.

DTEKK/Jędrzej Dondziło (Up To Date Festival)
DJ, promotor i aktywista na rzecz kultury. Pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy Up To
Date Festival. Współtwórca kolektywu i wytwórni
płytowej Technosoul. Inicjator hasła Pozdro Techno
oraz wydarzeń Salon Ambientu i Secret Location. Na
przestrzeni lat był wielokrotnie nagradzany zarówno
za swoją działalność promotorską, jak i muzyczną
(DJ numer 1 w Polsce w plebiscycie portalu muno.
pl). To jeden z najbardziej konsekwentnych i doświadczonych polskich didżejów. Jego sety, grane
wyłącznie z płyt winylowych, z jednej strony prezentują szeroki przekrój tego, co najlepsze w techno,
z drugiej – bliski jest mu ambient i muzyka eksperymentalna. Specjalne miejsce w jego repertuarze
mają takie gatunki jak electro czy italo disco. Występował w całej Polsce, grał na najważniejszych polskich
festiwalach muzycznych i wielokrotnie za granicą.
DJ, promoter and culture activist. 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 (DJ numer 1 in Poland according
to muno.pl portal’s poll). 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. He has
performed throughout Poland, including the biggest music festivals, as well as abroad.

MKO
DJ, promotor, digger, miłośnik winylu, działający od kilku lat na warszawskiej scenie.
Rezydent klubu Jasna 1 oraz współzałożyciel kolektywu dype. Swoją muzyczną wizję
miał okazję prezentować we wszystkich
najbardziej rozpoznawanych klubach w Polsce i kilku kultowych miejscach za granicą.
W swoich setach stara się nie ograniczać
do jednego gatunku, oscylując gdzieś
pomiędzy house i techno.
Deep / Dub / Detroit / Acid.
DJ, promoter, digger, vinyl lover, active
for several years on the Warsaw stage.
A resident of Jasna 1 club and co-founder of
the dype collective. He had the opportunity
to present his musical vision in all the most
recognized clubs in Poland and in several
cult places abroad. In his sets he tries not to
limit himself to one genre, oscillating somewhere between house and techno.
Deep / Dub / Detroit / Acid.

žUBROFFKā Party:
Kelman Duran (USA), COUCOU
CHLOE (FR), Fatima Ferrari (NL),
Lua Preta (AO/PL)

fot. Alex Girav

Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilety/tickets: 15 zł/20 zł

7.12.2019, 22:30

Kelman Duran
Dominikański muzyk, artysta i filmowiec
z Los Angeles. Najbardziej interesują
go i inspirują brzmienia wywodzące się
z afrykańskich i afrokaraibskich diaspor –
reggaeton, dancehall, gqom, kuduro i hip-hop. Jego koncerty regularnie przyciągają
tłumy w Nowym Jorku, Europie i LA. Jest
stałym DJ-em w RAILUP, tworzy oryginalne
edycje i miksy dla NTS Radio w Londynie,
gra w klubach i na festiwalach. W 2017
roku wydał 1804 Kids (Hundebiss Records),
a w grudniu 2018 swój pierwszy album
13th Month (Apocalipsis Records). Album
zajął 28. pozycję na liście najlepszych albumów według magazynu FACT i 9. miejsce
w Boomkat’s Top Releases.

Dominican musician, artist and filmmaker
based in Los Angeles, whose sound is
inspired by the intersections of Afro-Caribbean music and contemporary US Latinx diasporic culture. He is most known because of sounds
from the African and Afro-Caribbean diasporas – reggaeton, dancehall, gqom, kuduro, and
hip-hop. Duran is also a Resident DJ at RAILUP and creates original edits and mixes for the NTS
Radio in London as also plays in clubs and festivals. In 2017 he has released 1804 Kids through
Hundebiss Records in Milan. His 1st long form album was 13th Month released in December of
2018 through Apocalipsis Records in New York, which was #28 on FACT magazine’s best albums
of 2018 and #9 on Boomkat’s Top Releases of 2018.

Dj COUCOU CHLOE
Francuska producentka i wokalistka mieszkająca w Londynie.
Swoją debiutancką płytę Halo
wydała jesienią 2016 roku. Gdy jej
utwór Doom pojawił się jako część
ścieżki dźwiękowej pokazu Rihanny
podczas nowojorskiego Fashion
Week (2017), świat był już gotowy
na jej nowy album! Płyta Erika
Jane została wydana w wytwórni
NUXXE, którą prowadzi razem
z Segą Bodegą i Shygirl. Zabawnie
eksperymentalna, ale ze świetnym
wyczuciem popu, Erika Jane była
najlepszą realizacją Coucou Chloe
aż do pojawienia się w 2019 Naughty Dog, kolejnego dowodu na
charyzmę artystki.
French producer/vocalist – a resident of both London and the NTS
Radio – released her debut EP Halo (on Creamcake) only in autumn of 2016. With her track
Doom appearing as part of the soundtrack for Rihanna’s Fenty x Puma show at New York
Fashion Week in September 2017, the scene was set for her Erika Jane EP – this time on nascent
record label NUXXE, which she co-runs alongside Sega Bodega and Shygirl. Playfully experimental but always with an ear tuned to pop, Erika Jane was the best realization of Coucou Chloe
yet… until 2019’s Naughty Dog EP, another reflection of Coucou Chloe’s blasé charisma.

Dj Fatima Ferrari
Didżejka z Hagi łączy bezpardonowe dźwięki ucieleśniające jej tożsamość kulturową
z jednoczesnym szacunkiem dla muzyki
klubowej. Za sprawą takich gatunków jak
baile funk, dancehall, vogue czy klubowych
brzmień rodem z Jersey i Baltimore zmienia
kontekst bliskowschodnich motywów. Jej
„wysokoenergetyczne” sety umiejętnie
łączą bliskowschodnie wokale i instrumenty z muzyką i bitami powstającymi
w otoczeniu tańczących ludzi, dla których
Fatima Ferrari maluje muzyczną opowieść
o poznawaniu siebie. Ostatnio można ją
było usłyszeć m.in. na Atlas Electronic
(Marrakesz), Mundi Festival (Bari), Hackney
Wick (Londyn), Eurabia, Amsterdam Dance
Event, Le Guess Who? Festival, De School,
EKKO, MONO i Red Light Radio.
The Hague-based DJ Fatima Ferrari blends
unapologetic sounds that embody her
cultural identity paying homage to her club
influences. Fatima Ferrari recontextualizes
Middle Eastern motifs with baile funk,
dancehall, vogue, Jersey and Baltimore
club. Her high-energy sets are known to
skillfully weave in Middle Eastern vocals and
instrumentals with her melodically percussive experiences. She has recently played at
different festivals, venues and events such
as: Atlas Electronic (Marrakesh/MA), Mundi
Festival (Bari/IT), Hackney Wick (London/
UK), EURABIA, Amsterdam Dance Event,
Le Guess Who? Festival, De School, EKKO,
MONO and Red Light Radio.

Lua Preta
Polsko-angolański duet, który tworzą
wokalistka Ms. Gia oraz polski DJ
i producent Mentalcut. Razem
prezentują ekstatyczną mieszankę
współczesnej muzyki elektronicznej
i gatunków z Afryki – m.in. kuduro,
afrohouse, gqom. Dzięki ich świeżemu i unikalnemu brzmieniu 2018 rok
był dla nich przełomowy – opublikowali największy jak do tej pory
hit (singiel Quero Mais), w Lizbonie
nagrali pierwszy oficjalny teledysk (Ta
Bater), sam Daniel Haaksman wydał
ich utwory w legendarnej berlińskiej
wytwórni Man Recordings, a ich
kalendarz wypełnił się koncertami
w całej Europie. W 2019 roku zdążyli
zagrać w Hiszpanii, Niemczech, USA,
Norwegii i Szwajcarii. W Polsce
w większości dużych miast, a także na
festiwalach – Open’er i Unsound.
Angolan/Polish duo consisting of vocalist/MC Ms. Gia of Angolan descent and experienced
Polish DJ and producer Mentalcut. Together they bring frenetic mixture of modern electronic music and African genres – including kuduro, afrohouse, gqom and more. Their fresh and
unique sound led to 2018 being their breakthrough year with their biggest hit up to date
being released (Quero Mais), their first official video Ta Bater being shot entirely in Lisbon,
the one and only Daniel Haaksman releasing their tracks via his legendary Man Recordings label in December with their calendar quickly filling up with appearances throughout
Europe. 2019 has seen them play in Spain, Germany, the USA, Norway, Switzerland and in
most larger cities in Poland as well as at the Open’er and Unsound Festivals.

Warsztaty animacji
dla dzieci: Aliens
Animation workshop
for kids: Aliens
Prowadzenie/Host: Svetlana Andrianova

4–8.12.2019

Współpraca/In cooperation with: Młodzieżowy Dom Kultury – Pracownia Animacji i Filmu
Czy zastanawialiście się kiedyś, co znajduje się poza naszą galaktyką? Czy istnieje życie na
innych planetach? Jacy są kosmici? Jak wyglądają? Czy mieszkają w miastach i jakie one są?
Jaką zupę jadają na obiad? Z czego, a może… z kogo?
Podczas warsztatów pomyślimy nad odpowiedziami na te pytania.
Z pomocą rosyjskiej animatorki Svetlany Andrianovej dzieci będą sobie wyobrażać, rysować
i animować stworzone przez siebie postaci. Przez tych kilka dni zostaną prawdziwymi
artystami, reżyserami i animatorami – własnoręcznie stworzą filmy o innych światach.
Svetlana Andrianova
Urodziła się w 1975 roku w Kostromie w Rosji. Od 11 lat mieszka w Moskwie. Jest
absolwentką klasy malarskiej Moskiewskiego Liceum Artystycznego przy Instytucie
im. Surikowa. Studiowała animację w Studio Pilot A. M. Tatarskiego, uczyła się grafiki
komputerowej i animacji na Wszechrosyjskim Państwowym Uniwersytecie Kinematografii
im. S.A. Gierasimowa (VGIK) oraz w Shar-School-Studio.
W dorobku ma wiele filmów, które zdobywały nagrody w Rosji i na świecie: Poet and the
Moon (1997), Mystery (1999), Outlook (2001), Player (2007), Green Teeth (2011), Tender
Owls (2015), Two Trams (2016), There Was a House (2017) i Three Sisters (2019).
Have you ever wondered what is out of our galaxy? Is there life on other planets? What kind
of aliens are they? What do they look like? In what cities live? What kind of soup is cooked for
lunch? From what or whom?
We will be able to think on all these questions at the master classes.
We will imagine, draw and animate our characters together under my leadership. For these
3 days we will be real artists, directors and animators. Let's create a cartoon about other
worlds with our own hands.
Svetlana Andrianova
Born in Kostroma, Russia in 1975. She lives in Moscow since 11 years. She is an alumna of the
Moscow Academic Art Lyceum at the Surikov Institute, the Painting Department. She studied
Animation at the Pilot Studio at A.M. Tatarsky and attended workshops of computer graphics
and animation at All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK) as well as Shar-SchoolStudio. Her films as director include Poet and the Moon (1997), Mystery (1999), Outlook
(2001), Player (2007), Green Teeth (2011), Tender Owls (2015), Two Trams (2016), There Was
a House (2017), Three Sisters (2019) and won a lot of Russian and international prizes.

Warsztaty animacji

Plastelinowe stwory w kosmosie
Puppets in Space
Animation Workshop
Prowadzenie/Host: Péter Vácz

4–8.12.2019

Ciekawe, jak by to było spotkać w kosmosie obce istoty?
Podczas warsztatów animacji będziecie mogli puścić wodze wyobraźni, by stworzyć własne
stwory, zaprojektować statek kosmiczny lub wyrzeźbić magiczne rośliny.
Za pomocą aluminiowego drutu i kolorowej plasteliny nadacie kształt wcześniej narysowanej postaci, a następnie ożywicie ją przy użyciu techniki animacji poklatkowej.
Péter Vácz
Pochodzący z Budapesztu wielokrotnie nagradzany twórca animacji. Swoje studia na
Moholy-Nagy University of Art and Design w Budapeszcie (MOME) zwieńczył pracą
Rabbit and Deer (2013), która zdobyła na festiwalach aż 125 nagród! Od tamtej pory Péter
stworzył także dwa nagrodzone nakręcone metodą poklatkową teledyski All I'm Saying
i Dear John dla znanej brytyjskiej grupy rockowej James. Międzynarodowa premiera jego
debiutanckiej krótkometrażowej fabuły Pillowface odbyła się w 2018 roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym.
Péter uczy także praktyki i teorii animacji oraz prowadzi warsztaty na całym świecie.

Have you ever wondered what would it be like meeting other alien creatures in the outer
space?
During the animation workshop you’ll be able let your imagination free and create your
own creatures, design spaceships or sculpt magical plants. We will use aluminum wires and
color plastacine to build your characters based on your drawings and then we will learn
how to bring them to life with stop-motion animation technique.
Péter Vácz
Award-winning animation director from Budapest, Hungary. He graduated from MOME
with his film Rabbit and Deer (2013) which has won over 125 festival awards. Since
then Péter created two award-winning stop-motion music videos (All I'm Saying & Dear
John) for the famous British rock band James. His debut live-action short film Pillowface
had its international premiere at the prestigious Warsaw Film Festival in 2018. Besides
his professional work Péter also teaches animation practice and theory and runs
workshops internationally.

Warsztaty filmowe dla seniorów:

Powrót do przyszłości

Film workshops for seniors:

Back to the Future

Prowadzenie/Host: Agnieszka Elbanowska, Tymon Nogalski

4–8.12.2019

Białostoccy seniorzy spotkają się w kawiarni, żeby zażyć swą rutynową, dzienną dawkę
leków. W połączeniu z serwowaną przez lokal kranówką, leki przyniosą zupełnie niespodziewany efekt: podróż w czasie. Przed powrotem do przeszłości trzeba jednak wyznaczyć
cel. Seniorzy ustalą, jak będzie przebiegać ich spotkanie z samymi sobą sprzed lat, co będą
chcieli zmienić, naprawić, skorygować. Przed nimi stoi niepowtarzalna szansa na odwrócenie biegu swojej własnej historii!
Agnieszka Elbanowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Roma Tre we Włoszech i Szkoły
Wajdy. Doktorantka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich
i Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych. Jej Niewiadoma Henryka Fasta (2013) zdobyła
liczne nagrody, m.in. na festiwalach w Krakowie, Koszalinie, Poznaniu i Brieve. Polonez
(2016) wyróżniono w Koszalinie i na festiwalu It’s all true w Brazylii, był pokazywany na
festiwalach w Polsce i na świecie oraz prezentowany wśród najlepszych polskich krótkich
metraży na Warszawskim Festiwalu Filmowym (2016). Jej ostatni dokument Pierwszy Polak
na Marsie był prezentowany m.in. na festiwalu AFI Docs w Waszyngtonie i otrzymał Short
Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego (2016). W 2017 r. Agnieszka Elbanowska
brała udział w Berlinale Talents Campus i Doc Station w ramach 67. MFF w Berlinie. Jej
pierwsza krótka fabuła Relax została nagrodzona na FPFF w Gdyni i miała swoją kinową
dystrybucję w cyklu Najlepsze Polskie Krótkie Metraże.

Bialystok’s seniors will meet in a cafe to take their routine daily dose of medicine. In
combination with the tap water served in the place the medicines will, however, have
a totally unexpected effect: time travel. But before they go back in time they must first
establish their aims. They will determine what their meeting with themselves from years
ago will be like, what they would like to change, adjust or correct. They’ll be given a onetime chance to change their own history!
Agnieszka Elbanowska
She is a graduate of the University of Warsaw, the Roma Tre University in Italy as well as the
Wajda School. She got her doctorate at the Łódź Film School and is a member of the Polish
Film Association and the Guild of Polish Documentary Directors. Her Niewiadoma Henryka
Fasta (Henryk Fast's Unknown) (2013) has received numerous awards including those at
the festivals in Cracow, Koszalin, Poznań and Brieve. Another one of her films, Polonez
(Polonaise) (2016), was honored in Koszalin and at the It's all true Festival in Brazil, has been
shown at festivals throughout Poland and abroad and presented among the best short films
at the Warsaw Film Festival (2016). Her last documentary Pierwszy Polak na Marsie (First
Pole on Mars) was presented, among others, at the AFI Docs Festival in Washington D.C.
and got the Short Grand Prix award at the Warsaw Film Festival in 2016. In 2017, as part of
the 67th IFF in Berlin, Agnieszka Elbanowska took part in the Berlinale Talents Campus and
Doc Station. Her first short feature film Relax was awarded at the Gdynia Film Festival and
was distributed as part of the Best Polish Short Features series.

Panele dyskusyjne i poradnik
terapeutyczny
Discussion panels
and therapeutical guide
Informacje o terminach i lokalizacjach w biurze festiwalowym
The information about the timetable and venues can be found in the festival office

Niedźwiedź w Avengers, E.T. w łotewskich
ziemniakach, żubr w kosmosie, czyli wschodnie
dziwactwa Science Fiction
An Avenger bear, E.T. in Latvian potatoes, a bison
in space or Eastern Oddities of Science Fiction
Dziennikarz filmowy Kuba Koisz i badacz
popkultury Radek Pisula zapuszczą się
w dziwaczne rejony wschodniego SF.
Tegoroczny festiwal wystrzelił w kosmos,
ale ci panowie już tam byli. Co widzieli?
Rzeczy, o których zwykli ludzie nie mają
pojęcia. Zapraszamy na wysokoprocentową
podróż filmową!

Film journalist Kuba Koisz and popculture
researcher Radek Pisula will venture into
the bizarre regions of Eastern SF. This
year's festival has launched into space,
but these gentlemen were already there.
What did they see? Things ordinary
people don't know about. Enjoy a highproof film journey!

Małe jest piękne – kino krótkometrażowe i fanfilmy,
a odbiór współczesnego widza
Good Things Come in Small Packages – short
cinema and fan movies and the reception by
a contemporary viewer
Panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy
z różnych dziedzin okołofilmowych.
Dlaczego lubimy filmy krótkometrażowe?
Czy współczesny widz coraz bardziej ceni
krótsze, serialowe formy? A może – wbrew
pozorom – jest odwrotnie i kino opiera
się regułom kondensacji? Podyskutujemy
o tym, co sprawia, że krótki metraż
jest coraz bardziej docenianą formą na
festiwalach.

Panel discussion with journalists from
various film-related fields. Why do we
like short films? Does today's viewer
increasingly value shorter tv show-like
forms? Or maybe - contrary to appearances
- the opposite is true and the cinema resists
the rules of condensation? We will discuss
what makes short films an increasingly
appreciated form at festivals.

Komu po co to kino
Who Needs the Cinema
Kornel Miglus z Polskiego Instytutu
w Berlinie kontynuuje swój poradnik
terapeutyczny. Czekają Was szczere
rozmowy o cieniach i blaskach zawodu
filmowca!

Kornel Miglus from the Polish Institute in
Berlin continues his therapy clinic. Honest
conversations await you about the pros and
cons of the filmmaker's profession!

Jury Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

žUBROFFKā 2019

The Jury of žUBROFFKā 2019
International Short Film Festival

Juanita Onzaga

(Kolumbia, Belgia/Colombia, Belgium)
Reżyserka i operatorka filmowa tworząca na pograniczu
fikcji, dokumentu i eksperymentu. W swych opowieściach
porusza tematy pamięci, śmierci i wyobraźni, tworząc
historie odzwierciedlające różne spojrzenia na rzeczywistość
w mocnych kontekstach politycznych. W jej filmach wędrujemy przez sny, dżungle i miasta otoczone duchami. Onzaga
intymnie łączy poczucie codziennej pustki z poszukiwaniem
mistycyzmu, gdzie niewidzialne daje więcej odpowiedzi
i znaczeń niż świat realny. Jej film The Jungle Knows You
Better Than You Do został najlepszym filmem Generation 14plus na MFF w Berlinie (2017),
zdobył m.in. VAF Wildcard, był pokazywany w San Sebastian, Sao Paulo, Reykjaviku, Wilnie
i Kartagenie. Obecnie reżyserka pracuje nad swym fabularnym debiutem The Landscapes
That You Seek.
Colombian-Belgian film director and cinematographer playing with hybrid forms between the
fiction, documentary and experimental. Within her narrations she touches the importance
of memory, death and imagination, creating tales that reflect different ways of perceiving
reality within strong political contexts. We wander in dreams, jungles and cities surrounded
by spirits. This way, marrying a sense of emptiness in realism in an intimate way with a quest
for mysticism, where the invisible gives more answers and meanings than the physical world.
Her short film The Jungle Knows You Better Than You Do won the International Jury prize for
best short film Generation 14plus at the Berlin International Film Festival 2017, the highly
acclaimed VAF Wildcard and other prizes, while being selected worldwide in festivals as San
Sebastian, Sao Paulo, Reykjavik, Vilnius and Cartagena. Now she is currently developing her
first feature film The Landscapes That You Seek.

Babis Makridis
(Grecja/Greece)

Urodził się w greckiej Kastorii. Jego krótki film The Last Fakir
(2005) otrzymał Newcomer's Prize na festiwalu filmów
krótkometrażowych Drama, a debiut fabularny L (2012)
został zaprezentowany na Festiwalu Filmowym Sundance, na
Rotterdam Tiger Awards i wielu innych festiwalach, otrzymał
także Grand Prix na Festiwalu Filmowym Molodist w Kijowie.
Druga fabuła Makridisa, Litość (2018), także miała premierę
w Sundance i na Festiwalu Filmowym w Rotterdamie. Zdobyła
miano najlepszego filmu Greckiej Akademii Filmowej 2019,
a także Nagrodę FIPRESCI na festiwalu w Turynie oraz nagrody dla najlepszego filmu i reżysera na festiwalu w Odessie. Reżyser kończy właśnie swój trzeci film Birds or How to Be One.
Was born in Kastoria, Greece. His short film The Last Fakir (2005) won the Newcomer’s Prize at
the Drama short film festival, Greece. His debut feature L (2012) was presented in competition
at the Sundance Film Festival, Rotterdam Tiger Awards and many other international festivals.
It was awarded the first prize (Grand Prix) at the Molodist Film Festival, Kiev, Ukraine, in 2012.
Pity (2018), his second feature film was also premiered in Competition at the Sundance Film
Festival and Rotterdam film festival. Pity was crowned best film at the Hellenic Film Academy
awards 2019, won the Fipresci award at Torino film festival, and best film and best director at
Odesa International film festival. He just finished his third movie Birds or How to Be One.

Zbigniew Czapla
(Polska/Poland)

Scenarzysta, reżyser, animator, malarz i grafik. Absolwent
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(dyplom w 2000 roku w Pracowni Filmów Animowanych).
Autor eksperymentalnych filmów animowanych: Papierowe
pudełko, Toto, Dziwny przypadek. Laureat wielu nagród na
festiwalach filmowych m.in. na MFFA Animator w Poznaniu,
Etiuda&Anima, Krakowskim Festiwalu Filmowym (Srebrny
Lajkonik i Srebrny Smok, 2017), IFF Message to Man w Sankt
Petersburgu, Ann Arbor Film Festival (USA), KLIK Amsterdam Animation Festival (Holandia),
IAFF ANIMATOU (Szwajcaria), Hollywood Eagle Animation Award (USA). Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Przewodniczący stowarzyszenia ASIFA Poland.
Director, screenwriter, producer, painter and graphic designer. Graduated from the Faculty
of Graphic Arts – Animated Film Studio of the Academy of Fine Arts in Cracow.
Director and producer of experimental animation films such as: Paper box, Toto, Strange
Case that garnered him numerous awards worldwide, including IAFF Animator (Poznań),
Etiuda&Anima (Cracow), Krakow Film Festival (Silver Hobby Horse and Silver Dragon, 2017),
IFF Message to Man (St. Petersburg), Ann Arbor Film Festival (USA), KLIK Amsterdam Animation Festival (Holland), IAFF ANIMATOU (Switzerland), Hollywood Eagle Animation Award
(USA) and many more. Member of The Association of Polish Filmmakers and a president of
the ASIFA Poland association.

Sergei Kachkin
(Rosja/Russia)

Producent, reżyser i operator. Dorastał w mieście Perm
(ur. 1973). Ukończył Szkołę Filmową im. Mariny Razhbezkiny.
Brał udział w programie Cultural Leaders, Filmmakers w USA
(2008) i międzynarodowych seminariach, m.in. Aleksandra
Sokurowa, Rafi Pittsa, Tue Steena Müllera, Iikka Vehkalahti.
Kierownik Działu Projektów Moskiewskiego Forum Koprodukcji MFF w Moskwie (2011–2015). W 2012 roku na Krakowskim
Festiwalu Filmowym odbyła się premiera jego filmu On the
Way Home. Od 2015 roku organizator Festiwalu Filmowego
DOKer. W 2016 roku premierę miał jego film Perm-36. Reflexion.
Born in 1973 and grew up in the city of Perm. He graduated from the Perm Polytechnical University and then several years later graduated from the Marina Razhbezhkina’s Film School.
Since 2006 he has worked as a producer, director and cameraman. In 2008 he participated in
the programme Cultural Leaders, Filmmakers in the USA. In the following years he has taken
part in many international seminars led by Alexander Sokurov, Rafi Pitts, Tue Steen Müller,
Iikka Vehkalahti. Head of Project Department, Moscow Co-Production Forum of the Moscow
International Film Festival (2011-2015). In May of the same year the international premiere of
his film On the Way Home took place at the Krakow Film Festival. Since 2015 he has been an
organizer of the DOKer Film Festival. His film Perm-36. Reflexion premiered in 2016.

Dmytro
Sukholytkyy-Sobchuk
(Ukraina/Ukraine)

Reżyser i scenarzysta. Absolwent Kijowskiego Narodowego
Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji. W trakcie studiów
nakręcił kilka krótkich filmów, które zdobywały nagrody na
międzynarodowych festiwalach. Założyciel Ukraińskiej Platformy dla Scenarzystów Terrarium, uczestniczył w Akademii
Filmowej Locarno 2019. Członek m.in. Europejskiej Akademii
Filmowej i Ukraińskiego Komitetu Oscarowego. Jego krótki
film Sztangista otrzymał główną nagrodę na Warszawskim Festiwalu Filmowym, miał szansę
na kwalifikację do Oscarów, był też kandydatem do European Film Awards 2019. Najnowszy
film reżysera, pełnometrażowy debiut Pamfir, został wyprodukowany w TorinoFilmLab
i Midpoint Intencive oraz wybrany do Cinéfondation – The Résidence 2019.
Director and screenwriter. In 2013 graduated from the Kyiv National Karpenko-Karyy University of Theatre, Cinema and Television. During his studies at the university, he made several
short films, which were participating and received awards at different international festivals.
Organizer of the TERRARIUM Ukrainian Script Platform. Participant of the Locarno Film Academy 2019. Member of the National Union of Filmmakers of Ukraine and member Ukrainian
Film Academy. Member of EFA (European Film Academy) since 2018. Member of Ukrainian
Oscar Committee since 2019. His short film Weightlifter was awarded Short Grand Prix at the
Warsaw Film Festival, including qualification for Oscar, and received from the Drama Short
Film Candidate for the European Film Awards 2019. His current project, the debut feature
film Pamfir selected to Cinéfondation – The Résidence 2019, also project was developed in
TorinoFilmLab (Script&Pitch) and Midpoint Intencive.

Jury konkursu NA SKRAJU
– eksperyment i wideoart

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

Aleksandra
Czerniawska

Artystka wizualna i psycholożka pochodząca z Białegostoku.
Zajmuje się malarstwem, instalacjami oraz sztuką wideo.
Jej twórczość jest związana tematycznie z Białymstokiem
i często odnosi się do historii regionu. Jest autorką obiektu
w przestrzeni publicznej Kino-oko poświęconego Dzidze
Wiertowowi oraz kilku innych prac odnoszących się do tego
awangardowego reżysera.
She is a visual artist and a psychologist from Białystok. She
does painting, installations and video-art. Her works are
thematically connected to Białystok and often refer to the
region’s history. She is the author of the publically displayed
Kino-oko (Cinema-Eye) devoted to Dziga Vertov as well as
several other works connected to this pioneering director.

(Poland/Polska)

Mihai
Grecu
(Romania/Rumunia)

Wojtek
Pustoła
(Poland/Polska)

Urodzony w Rumunii artysta i filmowiec eksperymentalny.
Jego prace są wyzwaniem dla percepcji widza, mieszając
hiperrealistyczne wizje tajemniczych alternatywnych rzeczywistości z współczesnymi obrazami. Tematy kryzysu środowiskowego, absurdalnej hybrydyzacji a także wzniosłość
i katastrofy wyrażają ten wieloaspektowy świat. Jego prace
są prezentowane na wielu festiwalach filmowych (Locarno,
Rotterdam, Montreal), podczas wydarzeń związanych ze
sztuką cyfrową (Ars Electronica, Elektra Montréal, Transmediale) oraz na wystawach sztuki współczesnej.
Romanian born artist and experimental filmmaker. His works
challenge the viewer's perception by mixing hyper-real
visions of mysterious alternate realities with contemporary imagery. Topics such as environmental crisis, absurd
hybridations, the sublime and catastrophes articulate this
multifaceted universe. His works have constantly been shown
at numerous film festivals (Locarno, Rotterdam, Montreal,
etc.), digital art festivals and events (Ars Electronica, Elektra
Montréal, Transmediale) and contemporary art exhibitions.
Artysta wizualny, autor filmów, rzeźbiarz i scenograf.
Wypracował charakterystyczny dla siebie minimalistyczny styl, widoczny w jego pracach. W teatrze wyznawca
antyscenografii – szuka możliwie najbardziej oszczędnych
sposobów kreowania przestrzeni i tworzenia obiektów
scenicznych, których funkcja zawsze poprzedza estetykę.
Autor dokumentu White Cube (2019), osadzonego w poetyce slow cinema filmu o rewolucyjnych zmianach w technice
obróbki kamienia i konsekwencjach tych zmian. Autor rzeźb
z marmuru, które tworzy w technice bezpośredniego cięcia.
Związany z toskańskim regionem Massa-Carrara, gdzie
powstają jego rzeźby i prace filmowe.
Visual artist, filmmaker, sculptor and set designer. Pustoła
has developed a characteristic minimalist style, visible in his
works. At the theatre, he is devoted to anti-scenography,
searching for the most economical ways of creating space
and stage objects, the function of which, however, is always
superior to aesthetics. Associated closely with the Tuscan region of Massa-Carrara, where his stone sculptures, created in
the technique of direct cut, are made. Author of White Cube
(2019), a documentary set in the poetics of slow cinema –
a film about revolutionary changes in the technique of stone
processing and its consequences.

Jury Konkursu AMATORZY
Jury of AMATEURS Competition

Przewodniczący jury
The jury president
Ryszard Jaźwiński
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 ponad 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...”.
A reporter, observer of film events, a regular and
multiple festival judge, host of meetings with authors
and co-creator of Talenty Trójki competition, also for
young filmmakers. He has been with the Polish Radio
Three 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…”.

Członkowie Młodego Jury
Young Jury members
Małgorzata Andruszkiewicz
(II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Gabriela Opońska

(VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Martyna Minkiewicz

(VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Julita Różak

(Uniwersytet w Białymstoku)

Oliwia Kubas

(III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Wioletta Oszczapińska

(XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Jury Dziennikarzy (Świat)
Journalist Jury (the World)

Jury dziennikarzy zagranicznych przyzna nagrodę za najlepszy film polski (spośród filmów
biorących udział w konkursach Studenci lub Niezależni).
The jury of journalists from abroad will decide which film (entered into the Students or Independent competitions) will recieve the best Polish film award.

Krytyczka filmowa, dziennikarka kulturalna, autorka pisząca
w gazecie „Zvyazda”. Publikuje recenzje filmowe w różnych
białoruskich mediach. Studiowała dziennikarstwo na
Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, a kinematografię
w Państwowym Instytucie Kina i Telewizji w Petersburgu.
A film critic, cultural journalist, author of the daily newspaper "Zvyazda". She publishes her film reviews in various
Belarusian media. She studied journalism at the Belarusian
State University and cinema at the St. Petersburg Institute of
Cinema and Television.

Irena
Kotelovich
Krytyczka filmowa i dziennikarka mieszkająca w Bukareszcie
w Rumunii. Jej artykuły publikowane były m.in. w „Indiewire”, MUBI Notebook, „Kinoscope”, „Kinecko” i w Film Menu.
Absolwentka Berlinale Talents i Locarno Critics Academy.
A film critic and journalist based in Bucharest, Romania. Her
articles have been published in outlets such as "Indiewire",
MUBI Notebook, "Kinoscope", "Kinecko" and Film Menu.
A Graduate of Berlinale Talents and Locarno Critics Academy.

Flavia
Dima
Krytyk filmowy i kurator mieszkający w Wielkiej Brytanii
i w Wiedniu. Jego recenzje i relacje z festiwali regularnie
pojawiają się m.in. w „The Hollywood Reporter”, „Sight &
Sound”, „Tribune” (London) i MUBI Notebook. Członek FIPRESCI i London Critics' Circle, każdego roku bywa na ponad
25 festiwalach filmowych, wielokrotnie był jurorem, m.in.
na Cannes Semaine de la Critique (2013), a także w Wenecji,
Berlinie, Locarno, Rotterdamie i Meksyku. Obecnie pracuje
jako konsultant, programista lub moderator festiwali:
Vienalle, European Film Festival, Vienna Shorts, Crossing
Europe i Kortfilmfestivalen.
A film-critic and curator/programmer based mainly in Sunderland (UK) and Vienna. His reviews and festival reports appear regularly in "The Hollywood Reporter", "Sight & Sound",
"Tribune" (London), MUBI Notebook and other international
outlets. A member of FIPRESCI and the London Critics' Circle,
he routinely attends 25+ film-festivals each year and has
served on more than two dozen juries since 2001 including
Cannes' Semaine de la Critique (2013) and others at Venice,
Berlin, Locarno, Rotterdam and Mexico City (Ficunam). He
currently works for several festivals in consultation, programming and/or moderation capacities including the Viennale,
European Film Festival, Vienna Shorts, Crossing Europe and
Kortfilmfestivalen.

Neil
Young

Jury Dziennikarzy (Polska)
Journalist Jury (Poland)

Jury polskich dziennikarzy przyzna nagrodę za najlepszy film zagraniczny (spośród filmów
biorących udział w konkursach Okno na Wschód lub Cały ten Świat).
The jury of journalists from Poland will decide which film (entered into the Eastward Window
and the Whole Wide World competitions) will receive the best foreign film award.

Magda
Maksimiuk

Błażej
Hrapkowicz

Jakub
Koisz

Dziennikarka filmowa współpracująca z polskimi i amerykańskimi mediami. Publikowała swoje teksty m.in. w „Newsweeku”, „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „PANI”,
„Polityce”, „Wysokich obcasach”. Na stałe współpracuje
z „Kinem”, „KMAG” i „Aktivist”. Selekcjonerka i rzeczniczka
prasowa Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Wykłada
amerykański film niezależny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
She is a film journalist who works with Polish and American
media. She has published texts in, among others in: "Newsweek", "Gazeta Wyborcza", "Zwierciadło", "PANI", "Polityka",
"Wysokie Obcasy". She works permanently with "Kino",
"KMAG" and "Aktivist". She is the selector and spokesperson for the Warsaw Film Festival. She teaches American
independent film at the Center of American Studies at the
University of Warsaw.
Prezenter telewizyjny i radiowy, krytyk filmowy, konferansjer. Gospodarz programu „Kino Mówi” w Ale kino+.
Prowadzi audycję „Hrapkowidz” w radiowej Czwórce.
Dyrektor programowy festiwalu CINEMAFORUM w Warszawie. Współpracuje ze stacją Canal+ i wieloma festiwalami
filmowymi. Publikował m.in. w „Kinie”, na portalach Dwutygodnik.com i Filmweb.pl. Współautor książek poświęconych twórczości T. Gilliama, D. Cronenberga, D. Lyncha i K.
Kutza oraz publikacji o kinie Europy Środkowo-Wschodniej (Eastern Promises). Członek Europejskiej Akademii
Filmowej, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych
(FIPRESCI) i Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Laureat Grand Prix Konkursu im.
Krzysztofa Mętraka.
He is a TV and radio presenter, film critic and announcer as
well as the host of the "Kino Mówi" (The Cinema Speaks) in
Ale kino+. He has his own show, "Hrapkowidz", which he conducts for the Polish Radio's Channel Four. He is the program
director of the CINEMAFORUM festival in Warsaw. He works
with Canal+ and numerous film festivals. Among others, his
works have been published in "Kino" and on Dwutygodnik.
com and Filmweb.pl. He is the co-author of books devoted
to the works of T. Gilliam, D. Cronenberg, D. Lynch and K.
Kutz as well as a publication about the Cinema of Central
and Eastern Europe (Eastern Promises). A member of the
European Film Academy, the International Federation of Film
Critics (FIPRESCI) and the Film Writing Club of the Association
of Polish Filmmakers as well as a recipient of the Krzysztof
Mętrak Competition Grand Prix award.
Z wykształcenia filolog i kulturoznawca, z zawodu dziennikarz, krytyk i felietonista filmowy. Publikował teksty m.in.
w „Magazynie Filmowym”, NaEkranie, „Kinie”, Film.org.
pl, „Twórczości”, „Nowej Fantastyce”, na WP. Często bierze
udział w radiowych i telewizyjnych dyskusjach na temat
kinematografii i popkultury (Polskie Radio, Tok FM). Miłośnik komiksów i literatury amerykańskiej. Interesuje się też
boksem, podnoszeniem ciężarów i polskim hip-hopem.
He is a philologist and culture expert who works as a journalist, a film critic and columnist. Among others, he has published works in "Magazyn Filmowy", NaEkranie, "Kino", "Film.
org.pl", "Twórczość", Nowa Fantastyka and on the WP portal.
He often takes part in radio and television discussions devoted to cinematography and pop culture (Polish Radio, Tok
FM). A fan of comics and American literature but his interests
also include box, weightlifting and Polish hip-hop.

NAGRODY/PRIZES

Grand Prix Festiwalu – Nagroda Dyrektora Białostockiego Ośrodka
Kultury/The Grand Prix of Bialystok Cultural Centres’s Director
– 10.000 zł
Nagroda Dzikiego Żubra – Nagroda Publiczności/The Wild Bison
Award (Audience Award) – 6.000 zł
ufundowana przez firmę DrTusz/funded by DrTusz
Główne Nagrody w konkursach: Okno na Wschód, Cały ten Świat,
Studenci, Niezależni, Amatorzy, Music Video, Na Skraju
– eksperymet i wideo-art / Main Awards in competitions:
Eastward Window, Whole Wide World, Students, Independent,
Amateurs, Music Video, On the Edge-experiment and video-art
– 2.000 zł
Główne Nagrody w konkursie KIDS (w każdej z trzech kategorii)
/Main Awards in competition KIDS (in each of the three
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/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
ufundowany przez New Europe Film Sales
/funded by New Europe Film Sales

Nagroda Jury Polskich Dziennikarzy dla najlepszego filmu
zagranicznego spośród filmów biorących udział w konkursach
Okno na Wschód lub Cały ten Świat/Award of the Polish
Journalists for the best foreign film submitted to the Eastward
Window or the Whole Wide World competitions – 2.000 zł
Nagroda Jury Zagranicznych Dziennikarzy dla najlepszego filmu
polskiego spośród filmów biorących udział w konkursach Studenci
lub Niezależni/Award of the International Journalists for the
best Polish film submitted to the Students or Independent
competitions – 2.000 zł

Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu, wręczenie nagród i pokaz
nagrodzonych filmów odbędzie się 8 grudnia 2019 o godz. 19:30
w kinie Forum. Wstęp wolny.
Zapraszamy!
The Award Ceremony and screening of the awarded films will
take place on December 8 at 19:30 at Forum Cinema.
Admission free.
Please join us!

Konkurs OKNO NA WSCHÓD Zestaw I
Competition

Eastward Window Set I

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

6.12.2019, 18:30
7.12.2019, 20:30

Dcera
Daughter
Córka

director/reżyserka: Daria Kashscheeva
director of photography/zdjęcia: Daria Kashscheeva
music/muzyka: Petr Vrba
Czech Republic/Czechy 2019, 15’
In a hospital room, the Daughter recalls
a childhood moment when as a little girl she
tried to share her experience with an injured bird with her Father. A moment of misunderstanding and a lost embrace has stretched into many years…
W szpitalnej sali Córka przypomina sobie moment, gdy jako mała dziewczynka próbowała
podzielić się z Ojcem swym przeżyciem dotyczącym rannego ptaszka. Chwilowe nieporozumienie i utrata kontaktu trwała wiele lat…

Kolektyviniai sodai
Community Gardens
Ogródki działkowe

director/reżyser: Vytautas Katkus
director of photography/zdjęcia: Vytautas Katkus
Lithuania/Litwa 2019, 15’
Patriarchal masculinity seems to catch its last
breath in the sun. A story about a cold relationship between a father and his son. Their
bond, plagued by indifference, disintegrates completely.
Patriarchalna męskość wydaje się łapać swój ostatni łyk powietrza w pełnym słońcu.
To historia chłodnej relacji ojca i syna. Ich nękana obojętnością więź kompletnie się rozpada.

Maja

director/reżyserka: Marijana Jankovic
director of photography/zdjęcia:
Manuel Alberto Claro
Denmark, Serbia/Dania, Serbia 2018, 22’
Maja, a six year old Serbian girl gets dropped
off at the kindergarten by her parents. They
have only been in Denmark for a short period
of time. Meaning everything is new in their
eyes, especially the language, which makes it
difficult for Maja to interact with other kids, and she often ends up being misunderstood.
Pochodząca z Serbii sześcioletnia Maja idzie po raz pierwszy do przedszkola. Jej rodzina mieszka w Danii od niedawna, co oznacza mnóstwo zmian, również tych związanych z językiem.
Kontakty Mai z rówieśnikami są utrudnione, bo dzieci często jej nie rozumieją.

Modrá četa
Blue Squad
Niebieska drużyna

director/reżyser: Ondřej Nuslauer
director of photography/zdjęcia: Tomáš Uhlík
music/muzyka: Jakub Šponer
Czech Republic/Czechy 2018, 16’
Darkness and heavy air. Routine mission of
a mining rescue service portrays an unprecedented and physically demanding journey to the injured. A young member of the rescue
team will experience first hand all the challenges common to this line of work.
Ciemność i ciężkie powietrze. Rutynowa misja ratowników górniczych pokazuje, jak bezprecedensowa i fizycznie wymagająca jest akcja ratunkowa. Młody członek ekipy doświadczy
na własnej skórze wszystkich wyzwań swojej niebezpiecznej pracy.

Spolu sami
Apart
Razem osobno

director/reżyserka: Diana Cam Van Nguyen
director of photography/zdjęcia: Kryštof Melka
music/muzyka: Viera Marinová
Czech Republic/Czechy 2018, 10’
This short film about life after the loss of a loved
one deals with a difficult topic, using techniques
of both live-action and animated film. Real experiences of the narrators are combined with
animated sequences reconstructing painful situations, looking into the thoughts of three young
people untimely exposed to death.
Film o życiu po stracie ukochanej osoby podejmuje trudny temat używając przy tym techniki filmu aktorskiego i animacji. Prawdziwe przeżycia narratorów łączą się z sekwencjami
animowanymi rekonstruującymi bolesne sytuacje. Dzięki temu możemy poznać myśli trojga
młodych ludzi przedwcześnie zmuszonych do zmierzenia się ze śmiercią.

Symbiosis
Symbioza

director/reżyserka: Nadja Andrasev
music/muzyka: Mads Vadsholt
Hungary, France/Węgry, Francja 2019, 13’’
A cheated wife starts to investigate her husband’s mistresses. Her jealousy is gradually
replaced by curiosity.
Zdradzona żona zaczyna śledzić kochanki
męża. Jej zazdrość powoli przeradza się w ciekawość.

Konkurs OKNO NA WSCHÓD Zestaw II
Competition
Set II

Eastward Window

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

5.12.2019, 17:30
7.12.2019, 14:30

Biciklisti
Cyclists
Kolarze

director/reżyser: Veljko Popović
Croatia, France/Chorwacja, Francja 2018, 7’’
The cycling season is nearing its grand finale.
During the final race, the two men in the
lead are competing for more than the Grand
Trophy; they are fighting for the affection of
a lady and fulfilment of their erotic fantasies. Meanwhile, the small port town prepares
for the arrival of a large ocean liner and its dashing captain.
Zbliża się wielki finał sezonu kolarskiego. Podczas ostatniego wyścigu dwójka prowadzących
kolarzy zmaga się o coś więcej niż wielki puchar. Walczą o względy kobiety i spełnienie własnych fantazji erotycznych. Tymczasem niewielkie miasteczko portowe przygotowuje się na
przybycie wielkiego wycieczkowca i jego przystojnego kapitana.

Cum înalți un zmeu?
How to Fly a Kite?
Jak puszczać latawce?

director/reżyser: Loránd Gábor
director of photography/zdjęcia: Elena Bolintiru
Romania/Rumunia 2018, 28’
Aurel is trying to win his father’s recognition.
One day while gathering firewood in the
nearby forest he comes of age quite differently as he expected.
Aurel próbuje zdobyć uznanie swojego ojca. Pewnego dnia, zbierając drewno w pobliskim
lesie, dojrzewa w inny sposób, niż się spodziewał.

Figurant

director/reżyser: Jan Vejnar
director of photography/zdjęcia: Simon Dvoráček
music/muzyka: Jan Vysocky
Czech Republic, France/Czechy, Francja 2019, 14’
A man follows a group of workers coming
for daywork in an industrial area. Soon,
he’s stripped from his clothes and identity,
dressed in a military uniform and armed. His
determination not to fall behind the others is
then tested by a series of unsettling events.
Mężczyzna podąża za grupą robotników idących rano do fabryki. Wkrótce potem zostaje
pozbawiony ubrań i tożsamości, a w zamian – ubrany w mundur i uzbrojony. Jego determinacja, aby nie odstawać od reszty, zostaje poddana próbie przez szereg niepokojących wydarzeń.

Lidérc úr
Mr. Mare
Pan Zmora

director/reżyserka: Luca Tóth
music/muzyka: Csaba Kalotás
Hungary, France/Węgry, Francja 2019, 19’
Looking at an x-ray image a young handsome man is horrified to learn that the weird,
tumor-like lump on his chest is the top of
a tiny plump man`s head. Nested in his body, he is waiting to be born… Mr. Mare is a surreal
animated chamber play, set in a “haunted” claustrophobic space, in which we witness the
dynamics of unrequited love as we follow the relationship of an oddly codependent pair.
Młody mężczyzna, patrząc na zdjęcie rentgenowskie, z przerażeniem dowiaduje się, że
dziwny, wypukły guz na jego klatce piersiowej to czubek głowy małego człowieczka. Ukryty
w jego ciele, czeka na swoje narodziny… Surrealistyczna animowana sztuka rozgrywa się
w „nawiedzonej” ciasnej przestrzeni, w której – śledząc dziwnie współzależną parę
– jesteśmy świadkami dynamiki nieodwzajemnionej miłości.

Në Mes
In Between
Pomiędzy

director/reżyser: Samir Karahoda
director of photography/zdjęcia: Samir Karahoda
Kosovo/Kosowo 2019, 14’
Empathetic portrait of the families that, by
economic necessity, need to live much of
their lives separated and living in cultures
not their own.
Empatyczny portret rodzin, które z powodów ekonomicznych latami muszą żyć w separacji,
na dodatek w miejscach obcych im kulturowo.

Sh_t Happens

directors/reżyserzy:
Michaela Mihályi, David Štumpf
Slovakia, Czech Republic/Słowacja, Czechy 2019, 13’
The caretaker exhausted of everything. His
frustrated wife. Totally depressed deer. Their
mutual despair leads them to some absurd
events, because sh_t happens all the time.
Całkowicie wyczerpany dozorca. Jego sfrustrowana żona. Bardzo przygnębiony jeleń. Ich
wspólna rozpacz doprowadzi do absurdalnych wydarzeń, ponieważ gó_no zdarza się cały czas.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw I
Competition

Whole Wide World Set I

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

4.12.2019, 16:00
6.12.2019, 20:30

Electric Swan
Elektryczny łabędź

director/reżyserka: Konstantina Kotzamani
director of photography/zdjęcia:
Roman Kasseroller
France, Greece, Argentina/Francja, Grecja,
Argentyna 2019, 40’
Buildings are not supposed to move. But on
Avenida Liberator 150, a building moves and
the ceiling shivers causing a strange nausea
that devours its residents. Those who live on the top are afraid they'll fall – the ones who
live beneath are afraid they'll drown.
Budynki nie powinny się ruszać, a jednak budynek przy Avenida Liberator 150 kołysze się,
a sufity dostają drgawek, co powoduje dziwne mdłości mieszkańców. Ci mieszkający na
górze obawiają się, że spadną, a ci mieszkający na dole boją się, że utoną.

Một Khu Đất Tốt
Blessed Land
Błogosławiona ziemia

director/reżyser: Pham Ngoc Lan
director of photography/zdjęcia: Trang Công Minh
Vietnam/Wietnam 2019, 19’

A middle-aged woman and her son visit her
late husband’s grave – situated in a former
fishing village she hasn’t been to in decades.
In the cemetery on the sandy dunes, they wander around for a long time without finding
the headstone. Has her memory eroded, or has the grave been concealed somewhere
underneath the green grass of the new golf courses? It’s true, for the nouveau riche, land
for the living to play on is better than land for the dead to rest at.
Kobieta z synem odwiedza grób męża w dawnej wiosce rybackiej, w której nie była od lat.
Długo chodzą razem po cmentarzu na wydmach, nie mogąc znaleźć pomnika. Czyżby kobietę zawiodła pamięć, czy może mogiła zniknęła gdzieś pod zieloną trawą nowo powstałych
pól golfowych? To możliwe, bo dla nowobogackich wykorzystanie ziemi dla rozrywki jest
ważniejsze niż spokój umarłych.

Nachts sind alle Katzen grau
All Cats Are Grey in the Dark
W nocy wszystkie koty są szare
director/reżyser: Lasse Linder
director of photography/zdjęcia: Robin Angst
music/muzyka: Dominik Blumer, Roman Lerch,
Thomi Christ
Switzerland/Szwajcaria 2019, 18’

Christian lives with his two cats Marmelade
and Katjuscha. As he is yearning to become a father, he decides to fertilize his beloved cat
Marmelade by an exquisite tomcat from abroad.
Christian mieszka ze swoimi kotami Marmoladką i Katiuszą. Pragnąc zostać „ojcem”,
postanawia doprowadzić do miłosnego spotkania swojej ukochanej kotki Marmoladki ze
wspaniałym kocurem z zagranicy.

Sobrado
The remaining
Pozostawione

director/reżyser: Renato Sircilli
directors of photography/zdjęcia:
Emilio Gonzalez, Ricardo Miyada
music/muzyka: Beatriz Id Limongelli, Caina Vidor
Brazil/Brazylia 2018, 22’
The scars on the bodies of four women mark
a past difficult to forget. When one of the rooms of the house where they live is taken over
by something unknown on the eve of a great party, their safety is put to risk. They are no
longer alone.
Blizny znaczące ciała czterech kobiet nie pozwalają im zapomnieć o trudnej przeszłości. Gdy
w przeddzień wielkiej imprezy jeden z pokoi domu, w którym mieszkają, zostaje opanowany
przez coś nieznanego, ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Nie są już same.

Sous le cartilage des cotes
Under the Rib Cage
We własnej klatce
director/reżyser: Bruno Tondeur
France, Belgium/Francja, Belgia 2018, 13’

This is the story of a guy who’s gonna die…
Maybe.
Historia faceta, który niebawem umrze…
Może.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw II
Competition

Whole Wide World Set II

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

5.12.2019, 20:00
7.12.2019, 20:45

Ikki illa meint
No Ill Will
Bez złej woli

director/reżyser: Andrias Hogenni
director of photography/zdjęcia:
Jan Bastian Munoz Marthinsen
music/muzyka: Sune Kølster
Denmark/Dania 2019, 21’
Elinborg accidentally runs into her friend
Marita at the grocery store. The conversation is civil yet slightly awkward, as Elinborg has
forgotten Marita’s birthday. After a timid hug, they both return to their shopping. However,
something is nagging Marita, who decides to corner her friend and ask if Elinborg has
blocked her on Facebook? Soon the grocery store turns into a nightmarish maze, as Marita
desperately tries to find out, why she has „lost a friend”.
Elinborg przypadkiem spotyka w sklepie swoją przyjaciółkę Maritę. Ich rozmowa jest
uprzejma, lecz trochę niezręczna, bo Elinborg zapomniała o urodzinach Marity. Po szybkim uścisku obie wracają do zakupów. Coś jednak nie daje Maricie spokoju i postanawia
docisnąć koleżankę pytaniem, czy tamta nie zablokowała jej na Facebooku? Wkrótce
sklep zamienia się w potworny labirynt, w którym Marita desperacko próbuje odkryć,
dlaczego „straciła przyjaciółkę”.

Je sors acheter des cigarettes
I’m Going out for Cigarettes
Wychodzę po papierosy
director/reżyser: Osman Cerfon
France/Francja 2018, 14’

Jonathan, twelve years old, lives with his
sister, his mother and also some men. They
all have the same face and nest in closets,
drawers, TV set.
Dwunastoletni Jonathan mieszka ze swoją matką, siostrą i kilkoma mężczyznami. Wszyscy
mają taką samą twarz i gnieżdżą się w szafkach, szufladach, telewizorze.

Nan Fang Shao Nv
She Runs
Ona biegnie

director/reżyser: Qiu Yang
director of photography/zdjęcia:
Constanze Schmitt
music/muzyka: Ryan Somerville
China, France/Chiny, Francja 2019, 20’
In an ordinary Chinese winter, a small city
junior high student, Yu, tries to quit her school aerobic dancing team.
Typowa chińska zima. Yu, uczennica gimnazjum w małym mieście, próbuje odejść z zespołu tańca aerobik.

Suc de síndria
Watermelon Juice
Sok z arbuza

director/reżyserka: Irene Moray
director of photography/zdjęcia: Irene Moray
music/muzyka: Nico Roig
Spain/Hiszpania 2019, 22’
Barbara and Pol spend a few days on holiday
with a group of friends in a house surrounded
by nature. They want to have a good time and find a peaceful space where they can enjoy
their intimacy. With the support of Pol, in the midst of nature, between tears and laughter,
Barbara will heal old wounds and redefine her sexuality.
Barbara i Pol spędzają z grupą przyjaciół krótki urlop w domu otoczonym przyrodą. Chcą
się dobrze bawić i znaleźć dla siebie jakieś miłe, intymne miejsce. Wśród natury, dzięki pomocy Pola, między płaczem a śmiechem, Barbara wyleczy stare rany i na nowo zdefiniuje
swoją seksualność.

Vader
Father
Ojciec

director/reżyserka: Isabel Lamberti
director of photography/zdjęcia: Jeroen Kiers
The Netherlands/Holandia 2019, 24’
Father investigates the relationship between
a father and his adolescent son with whom he
has barely been in touch for nearly six years.
He takes his son on a road trip to reconnect in the present while he reflects on the past talking to his girlfriend over the phone.
Ojciec analizuje swoje relacje z nastoletnim synem, z którym przez prawie sześć lat nie miał
kontaktu. Chcąc ponownie nawiązać więź z synem, zabiera go na wycieczkę samochodem.
Wspomina przeszłość, rozmawiając przez telefon ze swoją dziewczyną.

Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT Zestaw III
Competition

Whole Wide World Set III

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

5.12.2019, 18:00
7.12.2019, 17:15

#21 XOXO

directors/reżyserzy:
Sine Özbilge, Imge Özbilge
Belgium/Belgia 2019, 9’
A girl and her nihilist adventures in a parallel
digital universe interlaced with speed dating,
hipster culture and post-net attitudes.
Dziewczyna i jej nihilistyczne przygody
w alternatywnym cyfrowym wszechświecie
przeplatane szybkimi randkami, hipsterską
kulturą i postawami „post-netowymi”.

Excess Will Save Us
Niech rozmach nas ocali

director/reżyserka: Morgane Dziurla-Petit
director of photography/zdjęcia: Filip Lyman
Sweden, France/Szwecja, Francja 2018, 15’
In a small village of the north of France,
an attack alert has been set off due to the
combination of two events: the beginning of
the dove hunting season and an argument
between drunk Polish workers.
W małej wiosce w północnej Francji ogłoszono alarm z powodu dwóch wydarzeń: początku
sezonu polowań na gołębie i kłótni między pijanymi polskimi robotnikami.

Ingen lyssnar
Who Talks
Kto mówi

director/reżyserka: Elin Övergaard
director of photography/zdjęcia: Josua Enblom
music/muzyka: Jakob Lindhagen
Sweden/Szwecja 2019, 15’
The new refugee home for children is being
discussed at a public council meeting. Two
people standing on opposite sides try to get heard.
Na spotkaniu rady omawiany jest temat nowego domu dla dzieci – uchodźców. Dwójka
oponentów próbuje przekazać własny punkt widzenia.

La nuit des sacs plastiques
The Night of the Plastic Bags
Noc plastikowych toreb
director/reżyser: Gabriel Harel
France/Francja 2018, 18’

Agathe, 39, has but one obsession: to have
a child. She finds her ex, Marc-Antoine. As she
tries to talk him into getting back together,
plastic bags come to life and attack the city.
Agathe ma 39 lat oraz jedną obsesję: mieć dziecko. Odnajduje swojego byłego partnera,
Marca-Antoine’a. Gdy próbuje go przekonać do powrotu, nagle ożywają plastikowe reklamówki i atakują miasto.

Rapaz
Raptor

director/reżyser: Felipe Gálvez
director of photography/zdjęcia: Matías Illanes
music/muzyka: Diego Behncke
Chile 2018, 13’
Ariel (38) gets involved in a teenager citizens
arrest, a guy is accused of stealing a phone.
A mob surrounds the young man and some
accuse him of being guilty and some defend
him. Police doesn't show up. Ariel has to decide which side he is on.
Ariel angażuje się w obywatelskie aresztowanie nastolatka oskarżonego o kradzież telefonu.
Chłopak zostaje otoczony przez tłum, jedni go obwiniają, a inni bronią. Nie ma policji. Ariel
musi podjąć decyzję, po której stronie się opowiedzieć.

Slug Life
Żywot ślimaka

director/reżyserka: Sophie Koko Gate
UK/Wielka Brytania 2018, 7’
We follow a day in the life of Tanya, a curious
woman who has developed a taste for nonhuman lovers. This time her bedroom experiments result in the creation of a beautiful
giant slug. Has she finally found the formula
for total perfection? If so, can such a thing
survive in this gnarly world full of freaks and beefs?
Dzień z życia Tani, która lubi mieć „nieludzkich” kochanków. Tym razem eksperymenty w jej
sypialni spowodowały powstanie pięknego gigantycznego ślimaka. Czy Tanya w końcu znalazła przepis na doskonałość? Jeżeli tak, czy ma ona szansę na przetrwanie w bezlitosnym
świecie pełnym dziwadeł i problemów?

Swatted

director/reżyser: Ismaël Joffroy Chandoutis
director of photography/zdjęcia:
Ismaël Joffroy Chandoutis
music/muzyka: Disasterpeace
France/Francja 2018, 21’
Online players describe their struggles with
"swatting", a life-threatening cyber-harassment phenomenon that looms over them
whenever they play. The events take shape
through YouTube videos and wireframe images from a video game.
Gracze online opisują swoje zmagania ze „swattingiem”, zagrażającym życiu zjawiskiem
nękania, pojawiającego się podczas grania. Wydarzenia nabierają kształtu za sprawą filmów
z YouTube i obrazów z gier komputerowych.

The Flood Is Coming
Nadciąga powódź

director/reżyser: Gabriel Böhmer
director of photography/zdjęcia: Gabriel Böhmer
music/muzyka: Nacho Palacios
Switzerland, UK/Szwajcaria,
Wielka Brytania 2018, 9’
A forest hermit tries to prepare for a flood, but
he becomes distracted by his noisy neighbour
who happens to be the hermit's left eye. The
Flood is Coming explores the growing anxiety about the state of nature, and our place in it.
Leśny pustelnik próbuje przygotować się na powódź, ale rozprasza go hałaśliwy sąsiad – jego
lewe oko. Film zgłębia rosnący niepokój o stan środowiska i miejsca, które w nim zajmujemy.
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Cat Lake City
Kociejewo

director/reżyserka: Antje Heyn
Germany/Niemcy 2019, 6’42”
Percy the Cat is looking forward to a relaxing
day in Cat Lake City – the cats’ vacation paradise. But the place is not as expected. Not even
the spot on the towel is as safe as he thought.
Kot Percy nie może się doczekać relaksującego dnia w wakacyjnym raju kotów. Okazuje się ono jednak nieco inne niż przewidywał.
Nawet miejsce na ręczniku nie jest tak bezpieczne, jak myślał.

Kuap
Kum kum

director/reżyser: Nils Hedinger
director of photography/zdjęcia: Antonia Meile
Switzerland/Szwajcaria 2018, 8’
A tadpole somehow misses out on becoming
a frog and is left behind, alone. But there is much
to discover in the pond and spring is sure to come
again next year. A little story about growing up.
Małej kijance nie udaje się przeistoczyć w żabę i zostaje sama w stawie. Na szczęście jest to
bardzo ciekawe miejsce, a przecież wiosna za rok na pewno znowu przyjdzie.
Krótka historyjka o dorastaniu.

Le tigre sans rayures
A Tiger with No Stripes
Tygrys bez pasków

director/reżyser: Raul Robin Morales Reyes
director of photography/zdjęcia:
Raul Robin Morales Reyes
France, Switzerland/Francja, Szwajcaria 2018, 8’40”
A little tiger decides to take a long journey in
search of his stripes.
Mały tygrysek postanawia wyruszyć w długą
podróż w poszukiwaniu swych pasków.

Лучшее место на свете
The Best Place in the World
Najlepsze miejsce na świecie

director/reżyserka: Irina Tarasova
director of photography/zdjęcia:
Constantine Andrushechkin
Belarus/Białoruś 2019, 13’

Young mouseling, upon hearing the tale of
a wonderful Granary full of seeds, where mice
live without worries, leaves his home in the
burrows to find this wondrous place...
Mała myszka, słysząc historię o wspaniałym Spichlerzu pełnym ziarna, gdzie myszy żyją bez
żadnych zmartwień, opuszcza swoją norkę w poszukiwaniu tego cudownego miejsca…

Maraude et Murphy
Maraude and Murphy
Maraude i Murphy
director/reżyserka: Helene Ducrocq
France/Francja 2018, 8’

Maraude gets lost in the storm. Murphy gets
out of his cave to help her find her home, and
munch some mosquitoes... An ordinary night
for two bats!
Maraude gubi się podczas burzy. Murphy
opuszcza swą jaskinię, aby pomóc jej odnaleźć
dom, a przy okazji schrupać kilka komarów.
To typowa noc dla tej dwójki nietoperzy!

Roboten och valen
Robot & the Whale
Robot i Wieloryb

director/reżyser: Jonas Forsman
director of photography/zdjęcia: Jonas Forsman
Sweden/Szwecja 2018, 6’20”
Lobo is a cheerful robot who lives with her best
friend Banjo, a curious robot dog. Together, they
help to plant trees and rescue animals in need.
One day they meet a stranded whale on the beach. To save the whale Lobo has to overcome her
fear of water, but it’s not easy especially as a single drop of water makes Lobo to roast.
Lobo jest wesołą robotką, która mieszka ze swym przyjacielem Banjo, ciekawskim mechanicznym psem. Razem pomagają sadzić drzewa i ratować zwierzęta. Pewnego dnia spotykają uwięzionego na plaży wieloryba. Aby go ocalić, Lobo musi pokonać swój lęk przed wodą,
co nie jest takie proste, bo jedna kropla może spowodować, że jej obwody się spalą.

Wiking Tappi: Kiepski poranek olbrzyma Grzmocicha
Tales of Tappi the Viking,
a Terrible Morning of Bang
the Giant
director/reżyser: Łukasz Kacprowicz
director of photography/zdjęcia:
Łukasz Kacprowicz
Poland/Polska 2018, 11’

In the wonderful, magical Whispering Forest, which stretches along the banks of the Ice
Gulf lives Viking Tappi. He is not a true Viking, because neither his hand is brandishing
a sword. His greatest weapon is a smile, kindness and ingenuity. Tappi is in fact a defender
of the Whispering Forest and all its inhabitants. He will not allow anyone to get hurt and he
is ready to help anyone who is in trouble.
W cudownym, magicznym Szepczącym Lesie, leżącym wzdłuż brzegów Lodowej Zatoki, mieszka
wiking Tappi. Nie jest prawdziwym wikingiem, bo w żadnej ręce nie dzierży miecza. Jego największym orężem jest uśmiech, dobroć i pomysłowość. Tak naprawdę Tappi jest obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego mieszkańców. Jest gotów pomóc każdemu, kto ma kłopoty.
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Coeur fondant
Melting Heart Cake
Ciastko od serca
director/reżyser: Benoit Chieux
music/muzyka: Pablo Pico
France/Francja 2019, 11’

To share her chocolate "cœur fondant" with
her friend, Anna must cross a glacial forest.
Said forest is haunted by a new resident, a terrifying bearded giant. All animals that cross his path disappear and, of course, the mole’s
route leads to him... but the giant has a warmer heart than it may seem.
Aby poczęstować przyjaciółkę czekoladowym ciastem, Anna musi przemierzyć polodowcową
puszczę nawiedzoną przez strasznego brodatego olbrzyma. Wszystkie zwierzęta, które go spotykają, znikają na zawsze, a droga prowadzi oczywiście prosto do niego… Na szczęście olbrzym
ma cieplejsze serce niż się wydaje.

Доброе сердце
Good Heart
Dobre serce

director/reżyserka: Evgeniya Jirkova
director of photography/zdjęcia: Evgeniya Jirkova
Russia/Rosja 2018, 5’12”
In one primeval forest lives one primitive
family. Mom is strict, wild and gloomy in this
family. All she wants is that everyone was full
and healthy. But one day everything changes when her son brings a puppy home...
W pradawnej puszczy mieszka pierwotna rodzina. Mama jest surowa, dzika i ponura. Chce
tylko, aby wszyscy byli najedzeni i zdrowi. Gdy pewnego dnia jej syn przyprowadza do domu
pieska, wszystko się zmienia.

J'ai perdu mon papa
I’ve Lost My Dad
Zgubiłem tatę

directors/reżyserzy:
28 children/ 28 dzieci (coord./koord.
Louise-Marie Colon)
director of photography/zdjęcia:
28 children/28 dzieci
music/muzyka: Thomas Medard,
Jonathan Degive, Simon Medard
Belgium/Belgia 2018, 7’
Picopatate and his dad are visiting the planet Earth! Unfortunately, the small extraterrestrial loses his dad. He leaves to his search…
Picopatate i jego tata odwiedzają planetę Ziemię! Niestety, mały obcy gubi tatę. Rozpoczyna poszukiwania…

Le dernier jour d'automne
The Last Day of Autumn
Ostatni dzień jesieni
director/reżyserka: Marjolaine Perreten
director of photography/zdjęcia:
Marjolaine Perreten
Switzerland, Belgium, France/Szwajcaria,
Belgia, Francja 2019, 8’

Forest animals collect abandoned bike parts with
the intention of building vehicles that fit their
size. A great race is preparing. The last day of autumn's race.
Leśne zwierzęta zbierają porzucone części rowerów, planując budowę pojazdów odpowiednich dla ich rozmiarów. Szykuje się wielki wyścig. Wyścig ostatniego dnia jesieni.

Matches
Zapałki

director/reżyser: Géza M. Tóth
director of photography/zdjęcia: Peter Piros
Hungary/Węgry 2019, 12’
A lonely boy, playing with colorful matchsticks,
talks about his dreams, fears and hopes. The
matchsticks bring his visions to life. The film is
based on an interview with a 7-year-old.
Samotny chłopiec bawi się kolorowymi zapałkami, opowiadając o swoich marzeniach, lękach i oczekiwaniach. Zapałki powodują, że jego
wyobrażenia stają się prawdziwe. Film oparty na rozmowie z siedmioletnim dzieckiem.

Pouštět draka
The Kite
Latawiec

director/reżyser: Martin Smatana
director of photography/zdjęcia:
Ondřej Nedvěd
Czech Republic, Slovakia, Poland/Czechy,
Słowacja, Polska 2019, 13’07”
Summer is coming to the end. Grandpa gives
his grandson a kite. As the boy is tossed around in the air, Grandpa catches him. Then the
leaves fall and Grandpa has grown weak. A strong autumn wind carries him off into the
cloudy sky. Told with enchanting, richly-textured images, this tale is about remembering
those who are no longer with us.
Kończy się lato. Dziadek daje wnukowi latawiec. Gdy wiatr unosi chłopca, dziadek go ratuje.
Liście spadają i dziadek staje się słaby. Porywa go jesienny wiatr i wynosi ponad gęste chmury. Baśniowo opowiedziana historia o pamiętaniu o tych, których już z nami nie ma.

Świetlikowy gaj
The Firefly Grove

director/reżyser: Tomasz Pilarski
director of photography/zdjęcia: Tomasz Pilarski
Poland/Polska 2019, 5’
On a beautiful summer day a girl tries to turn
the attention of her older brother but the boy
is enthralled by his video games. The situation
changes when his device is stolen by a magpie.
After unsuccessfully chasing the thief the boy
turns his anger to his sister just to find his lost gaming console a moment later. Now he must
face the problems which he has caused.
W piękny letni dzień dziewczynka próbuje zwrócić uwagę starszego brata, ale chłopiec
pochłonięty jest grą na konsoli. Sytuacja zmienia się, gdy sroka kradnie konsolę. Po nieudanym pościgu za złodziejką chłopiec kieruje swą złość na siostrę, by chwilę później odnaleźć
konsolę. Teraz musi stawić czoła sytuacji, do której doprowadził.
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Elsa and the Night
Elsa i zmrok

director/reżyser: Jöns Mellgren
director of photography/zdjęcia: Jöns Mellgren
music/muzyka: Eirik Hulbak Roland
Sweden/Szwecja 2019, 9’25”

Elsa is afraid to sleep, actually she has not slept
a wink for thirty years. One early morning
when she’s sitting at the kitchen table, she
finds an unwelcome guest underneath her
sofa. The creature turns out to be none other than the Night itself. Elsa tells it of her life and
her best friend – an elephant named Ola – as the Night accompanies her on a moving journey.
Elsa boi się zasnąć i tak naprawdę nie zmrużyła oka od 30 lat. Rankiem, siedząc przy kuchennym stole, odkrywa pod kanapą nieproszonego gościa. Stwór okazuje się być Nocą we własnej
osobie. Elsa opowiada jej o swoim życiu i najlepszym przyjacielu – słoniu o imieniu Ola, a Noc
towarzyszy jej w tej poruszającej podróży.

Gunpowder
Herbatka

directors/reżyserzy: Romane Faure,
Nathanael Perron, Léa Detrain,
Benoît de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin,
Anne-Lise Kubiak
directors of photography/zdjęcia:
Romane Faure, Nathanael Perron,
Léa Detrain, Benoît de Geyer d'Orth,
Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubiak
music/muzyka: Julien Bellanger
France/Francja 2019, 5’30”
lt's teatime! Unfortunately for Phileas all his teaboxes are empty! He decides to go get some
to the source, in China!
Czas na herbatę! Niestety, wszystkie pudełka na herbatę należące do Phileasa są już puste.
Phileas postanawia więc udać się do samego źródła tego napoju – do Chin!

Manen

directors/reżyserzy: Thomas Anglade, Maxime
Announ, Lucie Dessertine,
Estelle Saint-Jours
directors of photography/zdjęcia:
Thomas Anglade, Maxime Announ,
Lucie Dessertine, Estelle Saint-Jours
music/muzyka: Gérard Pansanel
France/Francja 2018, 3’48”
Sergio, an old and solitary fisherman, takes
out the heavy artillery to avenge a pelican.
Stary, samotny rybak Sergio wyciąga ciężką artylerię, aby pomścić pelikana.

Opinci
Sandals
Sandały

directors/reżyserzy: Anton Groves, Damian Groves
director of photography/zdjęcia: David Lee
music/muzyka: Pablo Pico
Romania/Rumunia 2019, 18’
A film based on a true story about a record
breaking globetrotter and single father – Dan
Dumitru, who attempts to explain to his young daughter, Steliana, about death, courage and
the absence of her mother from their lives.
Film oparty na prawdziwej historii bijącego rekord obieżyświata i samotnego ojca Dana Dumitru, który próbuje wytłumaczyć swojej córeczce Stelianie takie pojęcia, jak śmierć, odwaga i
brak matki w ich życiu.

Паданне пра гуслі
The Legend of Psaltery
Legenda o guślarzu
director/reżyserka: Tatsiana Kublitskaya
director of photography/zdjęcia:
Maxim Herasimenka
music/muzyka: Leanid Paulyonak
Belarus/Białoruś 2019, 10’

Brave heart and magic power of music stop war.
Odważne serce i magiczna moc muzyki
powstrzymują wojnę.

Василиск
Basilisk
Bazyliszek

director/reżyserka: Vera Pozdeeva
music/muzyka: Aleksander Starkov
Russia/Rosja 2018, 6’
This is the story about two friends: the little
girl and tame weasel. One day they have found
themselves in the library, where they saw
a magical book that was able to carry them away to another world, which was in danger
because of the terrible Basilisk. This film is about kindness and understanding: as to defeat
evil, a sword is not always necessary.
Historia dwojga przyjaciół: małej dziewczynki i oswojonej łasicy. Pewnego dnia trafiają do
biblioteki i znajdują magiczną księgę, która przenosi ich do innego świata. Niestety, światu
zagraża straszny Bazyliszek. Film o dobroci i zrozumieniu: do pokonania zła nie zawsze
potrzeba miecza.

Зеркальце
Mirror
Zwierciadło

director/reżyserka: Galina Golubeva
director of photography/zdjęcia: Galina Golubeva
Russia/Rosja 2018, 6’
It was in old times, when people still did not
know the mirrors!
Działo się to dawno temu, gdy ludzie jeszcze nie
znali luster!
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הכירב
Pool
Basen

director/reżyser: Ido Weisman
director of photography/zdjęcia:
Michael Miroshnik
Israel/Izrael 2018, 13’
A warm spring morning in the kibbutz's public
swimming pool. Despite being an adult, Aryeh
(60) does not know how to swim, so he is led to the deep water by the swimming instructor
who, in his opinion, was the most worthy – his 13-year-old son Yoav. In the early hours of
the morning, when the pool is relatively empty, Aryeh and his shameful presence are easier
to carry for Yoav. But what will happen with the arrival of Yoav's classmates?
Wiosenny poranek na kibucowym basenie. Chociaż Aryeh ma już 60 lat, nie umie pływać, więc
na głęboką wodę wprowadza go najlepszy jego zdaniem instruktor – trzynastoletni syn, Yoav.
Rano, gdy basen jest raczej pusty, obecność ojca jest dla Yoava łatwiejsza do zniesienia. Ale co
będzie, gdy na basenie zjawią się jego koledzy z klasy?

Xiao Jing Zi
Angel’s Mirror
Lustro anioła

director/reżyser: Cheng Chao
director of photography/zdjęcia: Liu Lianjie
music/muzyka: Motohiro Nakashima,
The Tumbled Sea, Goldmund
China/Chiny 2018, 14’
In China, in the early 1990’s, a little boy and
his family have just come to live in a large factory complex. As he explores his new surroundings, he comes across other boys his age playing ping-pong – and discovers that they
are fascinated by a cute little girl who spends her days looking out from the window of an
upstairs apartment. Wanting to know more about the girl, he comes up with his own unique
way of starting a friendship with her.
Chiny, wczesne lata 90. XX wieku. Mały chłopiec i jego rodzina właśnie wprowadzili się do
dużego kompleksu fabrycznego. Poznając swoje nowe otoczenie, dziecko napotyka chłopców
grających w ping-ponga i odkrywa ich fascynację uroczą małą dziewczynką często wyglądającą przez okno mieszkania na najwyższym piętrze budynku. Chcąc dowiedzieć się o niej więcej,
wymyśla oryginalny sposób, by się z nią zaprzyjaźnić.

Athleticus
Atletyka

director/reżyser: Nicolas Deveaux
music/muzyka: Yannis Dumoutiers
France/Francja 2018, 10’
Wild animals compete in athletic events.
They are judoka hippos, gymnasts ostriches,
elephants playing basketball or referee seals.
From table tennis to fixed bar, archery and
high jumping, the animals of Athleticus react
according to their personality and the peculiarities of their anatomy, creating comical or
poetic situations, but always offbeat.
Dzikie zwierzęta konkurują w różnych dyscyplinach sportowych. Są tam hipopotamy judocy,
strusie gimnastycy, słonie koszykarze i sędziujące foki. Od tenisa stołowego po łucznictwo
i skoki wzwyż, zwierzęta zachowują się zgodnie ze swoim charakterem i cechami anatomii, co
powoduje sytuacje komiczne lub romantyczne, ale zawsze niecodzienne.

Fuenf
Five
Pięć

director/reżyser: Peter Kaboth
director of photography/zdjęcia: Peter Kaboth
music/muzyka:
Ludwig Goetz, Karsten Scheunemann
Germany/Niemcy 2019, 7’
The starting point is a nursery rhyme about
a carefree community in which everything runs according to fixed rules. But this community
gets out of hand as two dare to break out of the structures.
Punktem wyjścia jest wierszyk o beztroskiej społeczności, w której wszystko odbywa się
zgodnie z ustalonymi zasadami. Wszystko jednak bierze w łeb, gdy pewna dwójka próbuje
wymknąć się spod kontroli.

Kids
Dzieciaki

director/reżyser: Michael Frei
music/muzyka: Olav Lervik, Riga Cathedral Boys Choir
Switzerland/Szwajcaria 2019, 9’
An animated short exploring group dynamics. How do we define ourselves when we
are all equal?
Film animowany analizujący dynamikę grupy.
Jak definiować samych siebie, gdy wszyscy jesteśmy równi?

Lola zhivaya kartoshka
Lola the Living Potato
Lola gadający ziemniak

director/reżyser: Leonid Shmelkov
director of photography/zdjęcia:
Leonid Shmelkov
music/muzyka: Didier Falk
Russia, France, Estonia/Rosja, Francja, Estonia
2018, 17’18”
The little Lola’s family is forced to leave for good from theirs old house, with which much is connected. It happens that the time comes to part the things that you love so much, and Lola will get it
easy because she has become older.
Rodzina małej Loli musi na zawsze opuścić swój stary dom, do którego jest bardzo przywiązana. Zdarza się, że przychodzi czas, gdy musimy pożegnać coś, co bardzo kochamy, ale dla
Loli będzie to łatwiejsze, bo zaczęła dorastać.

o28

directors/reżyserzy: Otalia Caussé, Geoffroy
Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand,
Robin Merle, Fabien Meyran
directors of photography/zdjęcia:
Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel,
Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran
music/muzyka:
Cyrille Marchesseau, David Gana
France/Francja 2019, 5’18”
In Lisbon, a German married couple is about
to get aboard the legendary n°28 tramway, but how should you react when the brakes let
go and embark you on a vertiginous race... with a baby on board.
Niemieckie małżeństwo wsiada w Lizbonie do legendarnego tramwaju numer 28. Ale co
zrobić, gdy wysiadły hamulce, zaczyna się zawrotny wyścig, a w środku jest dziecko?

Sans Gravité
No Gravity
Brak grawitacji

directors/reżyserzy: Charline Parisot, Jérémy Cissé,
Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada,
Maud Lemaître-Blanchart, Ludovic Abraham
directors of photography/zdjęcia: Charline Parisot,
Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis,
Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître-Blanchart,
Ludovic Abraham
music/muzyka: Arslan Elbar
France/Francja 2018, 8’
An astronaut comes back to Earth and tries to fit in again.
Po powrocie na Ziemię astronauta próbuje się odnaleźć w swoim starym świecie.
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Fascinatrix

director/reżyserka: Justyna Mytnik
director of photography/zdjęcia:
Maciej Twardowski
music/muzyka: Paweł Lucewicz
Poland/Polska 2018, 18’
Musical o uciekinierce żądnej zemsty, która
przebiera się za łowcę czarownic i przybywa
do Zamku Inkwizycji...
A musical about a vengeance filled run-away
who disguises herself as a witch-hunter and goes to the Castle of the Inquisition…

Mój kraj, taki piękny
My Country So Beautiful

director/reżyser: Grzegorz Paprzycki
directors of photography/zdjęcia:
Aleksander Krzystyniak, Grzegorz Paprzycki
Poland/Polska 2019, 29’
Dokumentalny portret Polski, w której ścierają
się dwie siły reprezentujące zupełnie odmienne światopoglądy. Lewicowa wizja kraju na
przeciw homogenicznej Polski budowanej
przez skrajną prawicę. Pośród tych ideologii – ludzie, walczący w imię własnych wartości
i zasad. Łączy ich jeden sporny temat – nacjonalizm.
A documentary portrayal of Poland torn by a conflict between two forces representing
completely opposite worldviews. The liberal vision for the country versus the concept of
a homogeneous Poland constructed by the extreme right. Within these ideologies there
are people fighting for their values and principles. They are connected by one controversial topic – nationalism.

Na krańcu miasta
On the Edge of a Town

director/reżyserka: Daria Kasperek
director of photography/zdjęcia:
Michał Modlinger
music/muzyka: Alex Raczyński
Poland/Polska 2019, 15’

Najważniejsza droga to droga w głąb – jest
to jedyny kierunek. Na krańcu miasta możemy dotrzeć do miejsc, w których nie bywamy na co dzień. Na krańcu miasta jest las. Aby dojść do jego źródła, trzeba przejść przez
najciemniejsze zakamarki.
The most important way is the one that leads further in – it’s the only way. From the edge
of the town we can reach places which we don’t see every day. There is a forest on the edge
of the town. To get to its heart it’s necessary to go through its darkest places.

Nauka latania
Learning to Fly

director/reżyserka: Klaudia Kęska
director of photography/zdjęcia:
Jan Barszczewski
music/muzyka: Adam Brzozowski
Poland/Polska 2019, 20’
Sara to profesjonalna, odnosząca sukcesy
stewardessa. Wszystko ma uporządkowane.
Jedyne, co sprawia jej trudność, to nawiązywanie relacji. Zamknięta w swoim rutynowym świecie, musi się nagle otworzyć. Włamanie
do mieszkania wytrąca ją z naturalnego rytmu i zmusza do szukania kontaktów z innymi
ludźmi. Czy łatwo jej będzie znaleźć kogoś ad hoc?
Sara is a professional, successful flight attendant. Her life is a picture of orderliness. There
is one thing, however, that creates difficulties – establishing relationships. But the walls of
her routine world will have to come down when she is forced to open up. A burglary at her
home disturbs her natural rhythm and forces her to deal with other people. How hard will it
be to find someone to help her on such short notice?

Konkurs STUDENCI Zestaw II
Competition

Students Set II

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

5.12.2019, 20:30
7.12.2019, 15:15

Chrystus Narodu
Christ of the Nation

director/reżyserka: Ewa Drzewicka
Poland/Polska 2018, 9’
Polska i Kraków w krzywym zwierciadle, bez
taryfy ulgowej. To satyra na „prawdziwych”
patriotów – bohaterów, niewyjaśnioną
katastrofę i miasto duszące się od smogu. Polityczne odniesienia ukryte są w sytuacyjnych
żartach. Animacja nie oszczędza nikogo i nie
boi się poruszać kontrowersyjnych tematów. To jednak nie tylko wkładanie kija w mrowisko,
ale także przypomnienie, że winą za nasze błędy i niedopatrzenia zwykle obarczamy innych.
Choćby byli z kosmosu…
A no-holds-barred, fun-house mirror picture of Poland and the city of Cracow. A satirical
portrayal of "real" patriot heroes, an unexplained plane crash and a city suffocated by smog.
Political references are veiled through situational comedy. This animated film spares no one
and is not afraid to deal with controversial topics. But it isn’t only about stirring things up.
It’s also a reminder that we usually blame others for our own mistakes and shortcomings.
It doesn’t matter if they’re aliens from space.

Krzyżówka
The Crossword

director/reżyser: Jan Bujnowski
director of photography/zdjęcia:
Jan Bujnowski
music/muzyka: Jan Bujnowski
Poland/Polska 2019, 15’
Starszy mężczyzna rozwiązuje krzyżówkę,
w której napotyka różne hasła. Niektóre są
łatwiejsze, inne trudniejsze, ale zawsze wiążą
się w jakiś sposób z wydarzeniami z jego życia. Czy z pozoru prosta łamigłówka może stać
się czymś więcej niż tylko sposobem na zabicie czasu?
An old man is doing a crossword puzzle, coming across various words that make up the
solutions. Some are easy, others more difficult but they always, in some way, seem to relate
to events from his life. Can this seemingly simple puzzle become something more than just
a way to kill time?

Na niebie
Am Himmel
Heaven’s Meadow

director/reżyserka: Magdalena Chmielewska
director of photography/zdjęcia: Manuel Prett
Austria, Poland/Austria, Polska 2018, 30’
Noc na Niebiańskiej Polanie nieopodal Wiednia. Krwawiąca Maya biegnie boso do domu
w centrum miasta. Następnego dnia leci do
Włoch, do Daniela. Ma nadzieję, że zapomni
i że poprzez odległość i bliskość znowu odnajdzie samą siebie. Próbuje wszystko wyprzeć,
żeby nie pamiętać. Okłamuje samą siebie, żeby uciec od prawdy. Daniel nie wie, co się
wydarzyło, wie tylko, że Maya jest jakaś inna. Maya walczy o ponowną kontrolę nad swoim
życiem. Ale zamiast tego przepływa przez nie niczym niezakotwiczona wyspa.
It’s night on the Heaven’s Meadow on the outskirts of Vienna. Injured and barefoot Maya
runs to the city center back home. Next day she travels to Italy, to Daniel. In the hope
there she will forget. And between distance and closeness she can find herself. Maya
tries to forget so that she does not have to remember. She lies to escape the truth. Daniel
knows about nothing what happened to her. What he knows is that this Maya is new to
him. Maya wants to control her life again. But instead of it she is floating through the
world like an unanchored island.

Strawberry Boys

director/reżyser: Michał Toczek
director of photography/zdjęcia: Michał Toczek
Poland/Polska 2018, 20’
Słodko-gorzka opowieść o miłości, dojrzewaniu i próbie realizacji marzeń. Dziewiętnastoletni Hubert na co dzień pomaga rodzicom
w gospodarstwie rolnym. Marzy jednak
o karierze gwiazdy muzyki disco-polo…
A bittersweet story about love, growing up
and trying to fulfill one’s dreams. In his everyday life nineteen-year-old Hubert helps his
parents on their farm. But he dreams of a career as a disco-polo star…

We mnie
Within Me

director/reżyserka: Maria Wider
director of photography/zdjęcia: Miłosz Kasiura
Poland/Polska 2019, 23’
Sandra i Dawid zamierzają się pobrać. Przed
ślubem dziewczyna musi jednak przerwać
ciążę z powodu wad genetycznych płodu.
Dramatyczne wydarzenie stawia pod znakiem
zapytania ich wspólną przyszłość.
Sandra and Dawid intend to marry. However, before the wedding, the young woman has
to terminate a pregnancy because of the fetus’ genetic defects. These dramatic events put
their future together in question.

Konkurs AMATORZY
Competition

Amateurs

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

6.12.2019, 16:30
7.12.2019, 18:45

Błękitny Ptak
Bluebird

director/reżyser: Michał Stenzel
director of photography/zdjęcia:
Raphael Federer
music/muzyka: TrzyMaj
Poland, Germany, France/Polska, Niemcy,
Francja 2019, 3’
Film inspirowany wierszem Charlesa Bukowskiego Bluebird opowiada o psychopacie
uprowadzającym kobiety.
This film, inspired by the poem Bluebird by Charles Bukowski, tells a story about a psychopath who kidnaps women.

Bryła
Block

director/reżyserka: Aleksandra Szczyrek
directors of photography/zdjęcia:
Natalia Balabash, Karol Jakóbczyk
music/muzyka: Alex Banaszkiewicz, Giriu
Dvasios, Franciszek Lewocki, kwartet Cztery
Struny Świata
Poland/Polska 2019, 15’37”
Wiolonczelistkę Różę dopada tajemnicza
dolegliwość. Jej stany emocjonalne rezonują z bryłami, wśród których żyje.
Rose, a cello player, comes down with a mysterious ailment. Her emotional states resonate
with the shapes surrounding her.

Kropla
Drop

director/reżyser: Robert Piwowarczyk
director of photography/zdjęcia: Daniel Le Hai
music/muzyka: Mateusz Litwin,
Katarzyna Węgierska
Poland/Polska 2018, 9’15”
Osamotniony niemiecki żołnierz spotyka
rannego wroga na środku pustyni.
A lone German trooper meets a wounded enemy soldier in the middle of a dessert.

Lato
Summertime

director/reżyserka: Aleksandra Mazoń
director of photography/zdjęcia:
Weronika Bliska
music/muzyka: Grzegorz Mazoń
Poland/Polska 2018, 42’30”
Jeden dzień życia Katarzyny.
Upał, autobus – pułapka. Zdarzenie, które sprawi, że bohaterka dojrzeje. Z innej perspektywy
spojrzy na przeszłość i na własne życie.
One day in the life of Katarzyna. A heat wave and a death-trap bus. An event that makes her
grow up. She starts looking at the past and her own life from a different perspective.

Match

director/reżyserka: Urszula Taraszka
director of photography/zdjęcia:
Urszula Taraszka
music/muzyka: Wojciech Benicewicz
Poland/Polska 2018, 2’54”
Film o poszukiwaniu miejsca w społeczeństwie i rozważaniach, czy trzeba dostosować
się do schematów.
A film about seeking a place within society
and reflections whether it’s necessary to conform to patterns.

Pod niebem
Under the Sky

director/reżyserka: Marta Skiba
director of photography/zdjęcia: Marta Skiba
Poland/Polska 2019, 13’
Mężczyzna u schyłku życia tęskni za swoją
największą pasją – lataniem. Na co dzień
chodzi z głową w chmurach. Twarze dawnych znajomych i wydarzenia z przeszłości
bledną, ale jedno spojrzenie w górę przywraca emocje tamtych chwil do życia. Kiedyś – as przestworzy, dziś zostały mu już tylko
resztki wspomnień.
A man nearing the end of his life yearns for his greatest passion – flying. In everyday life he
walks around with his head in the clouds. The faces of his old friends and experiences from
the past fade but one upward look brings to life the emotions of those moments. Once an
expert pilot, today all he has left are the remnants of his memories.

Tylda
Tilde

director/reżyser: Kamil Gąsiorek-Pawlak
director of photography/zdjęcia:
Michał Matuszewski
Poland/Polska 2018, 5’35”
Mężczyzna zmaga się ze swoją przyszłością
i przeszłością.
A man struggles with both his future and his past.

Konkurs NIEZALEŻNI zestaw I
Competition

Independent set I

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

4.12.2019, 18:15
6.12.2019, 18:15

19|91

director/reżyserka: Emilia Śniegoska
director of photography/zdjęcia:
Ewa Radzewicz
Poland/Polska 2019, 24’
Cicha i oszczędna w środkach opowieść
o spotkaniu 19-letniej Jette z Niemiec
z 91-letnią Polką, panią Zosią. W ramach
rocznego wolontariatu, który Jette realizuje
w Warszawie, regularnie odwiedza panią
Zosię, która swoje nastoletnie lata spędziła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
i obozie pracy w Ravensbrück.
Quiet and simply stated story about the relationship of a 19-year-old Jette from Germany
and a 91-year-old Polish woman – Zosia. During her year of volunteer work in Warsaw, Jette
regularly visits Zosia who spent her teenage years in the Auschwitz concentration camp
and in the Ravebsbrück labor camp.

Deszcz
Rain

director/reżyser: Piotr Milczarek
director of photography/zdjęcia:
Kacper Zamarło
Poland/Polska 2019, 5’
Lekki, krótki film o zbiorowej świadomości.
O tym, że brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za własne czyny sprawia, że bezrefleksyjnie idziemy za tłumem, co może doprowadzić
do tragedii. To również film o próbie walki jednostki ze zbiorową hipnozą i o konsekwencjach zarówno dla niej, jak i tłumu.
Short, light animation about collective consciousness. It shows us that not accepting any
responsibility for our own actions leads us to mindlessly follow crowd which, in turn, can
end in tragedy. The film also deals with one individual’s attempt to fight collective hypnosis
and its consequences for him as well as the crowd.

Miłość bezwarunkowa
Unconditional Love

director/reżyser: Rafał Łysak
director of photography/zdjęcia: Rafał Łysak
cooperation/współpraca:
Z. Dąbrowska, M. Łuka
music/muzyka: Rafał Łysak
Poland/Polska 2018, 40’
Czy porozumienie między 80-letnią skrajnie
religijną kobietą i jej wnukiem gejem jest
możliwe? To osobista historia Rafała, reżysera
filmu. Wychowywała go babcia Teresa, która jest dla niego jak druga mama. Dla Teresy
rodzina to najważniejsza wartość. Jej mąż od lat nie żyje, córka wyprowadziła się z miasta,
a siostra żyje swoim życiem. Całą swoją miłość i uwagę skupiła więc na Rafale, ukochanym
wnuku, jednak wiadomość o jego orientacji seksualnej złamała jej serce…
Is it possible for an 80-year-old, very devout woman and her gay grandson to begin to
understand one another? Will they be able to overcome their convictions through love? The
director, Rafał, tells us his own personal story. His grandma Teresa has raised him since he
was a small child and has become like a mother to him. She sees family as the greatest value
in life. Her husband passed away many years ago, her daughter has moved away, her sister
leads her own life and her entire love and attention has been focused on Rafał, her beloved
grandson. And then there was the moment when he told her about his sexual orientation.
And it broke her heart.

Nie zmieniaj tematu
Don’t Change the Topic
director/reżyser: Hubert Patynowski
director of photography/zdjęcia:
Norbert Serafin
music/muzyka: Wojciech Rusinek,
Aneta Jankowska, Krzysztof Guzewicz,
Aleksander Talkowski, Mehehe
Poland/Polska 2019, 30’

Na osiedlu obowiązują trzy zasady. Pierwsza: nigdy nie oszukiwać ziomków. Druga: nie wyleszczać się i zawsze odpowiadać na atak.
Trzecia i najważniejsza: nie donosić na „psy”. Kto je złamie, ten ma prze…ane. Uliczny kodeks,
osiedlowe „mordy” i rap.
There are three rules in the ‘hood: First: never lie to your homies. Second: never be chicken
and always react to attacks. Third – and most important – never snitch to the pigs. If you
break them you’re screwed. Street code, ‘hood boyz and rap.

Konkurs NIEZALEŻNI zestaw II
Competition

Independent set II

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

5.12.2019, 16:00
6.12.2019, 20:45

Acid Rain

director/reżyser: Tomek Popakul
Poland/Polska 2019, 26’
Gdzieś w Europie Wschodniej. Młoda ucieka
z domu. Początkowa ekscytacja podróżą
autostopem opada, gdy w środku nocy ląduje
na obrzeżach miasta. Na moście widzi postać
balansującą niebezpiecznie na barierce. Tak
poznaje Chudego, trochę niezrównoważonego
dziwaka, który mieszka w kamperze i załatwia
niekoniecznie legalne sprawunki. Młoda postanawia się z nim zabrać. Ich wspólna droga
prowadzi w coraz dziwniejsze rejony, a między nimi zawiązuje się więź.
Somewhere in Eastern Europe. A young woman leaves home to get away from her gray surroundings. Initial excitement of hitchhiking quickly passes when, in the middle of the night,
she ends up on the outskirts of a city. On a bridge she sees a figure dangerously swaying on
the guardrail and meets Chudy, a slightly unbalanced eccentric. Chudy lives in a camper which
he uses to take care of not-always-legit matters. The girl decides to go with him. Their journey
takes them into weirder and weirder places and they quickly develop a strange bond.

Harda
The Tough

director/reżyser: Marcin Polar
director of photography/zdjęcia: Marcin Polar
Poland/Polska 2019, 14’
Harda znaczy: niepokorna, złośliwa, odporna,
nieugięta, mocna, wytrzymała, chłodna,
twarda. Nie bez powodu bohater filmu nazwał
tak swoje odkrycie – miejsce, któremu stawia
czoła i którego wszystkie te cechy odczuwa
namacalnie i na własnej skórze. Pobudza jego wyobraźnię i popycha naprzód w nieokrzesany, obsesyjny sposób. Kamera towarzyszy eksploracji nieznanych dotąd człowiekowi
przestrzeni, które stawiają coraz większy opór delikatnej ludzkiej materii.
The name Harda (Tough) carries numerous meanings: rebellious, spiteful, impassive,
unyielding, rugged, cold, hard. And the film’s hero has had plenty of reasons to use it to
describe a place he has discovered and where all those characteristics can be felt, both
literally and personally. It stimulates his imagination and pushes him forward in a way that
is uncontrolled and obsessive. The camera participates in his step by step push into never
explored spaces which more and more forcefully underline the fragility of man.

Koniec sezonu
The End of the Season
director/reżyser: Stanisław Cuske
director of photography/zdjęcia:
Stanisław Cuske
music/muzyka: Jacek Sienkiewicz
Poland/Polska 2019, 20’

Starsze małżeństwo wypływa w rejs po jeziorach, na których spędziło całe swoje życie.
Zamknięta przestrzeń jachtu prowokuje do
refleksji nad przyszłością, ale także nad tym,
co minęło. Wieczorami rozbrzmiewają stare melodie.
An aging couple takes off on a sailing voyage to once more see the lakes they had sailed on
throughout their lives. The enclosed space of the yacht provokes them to reflect about their
future but also about the days of yore. The nights resound with old familiar melodies.

Marcel

director/reżyser: Marcin Mikulski
director of photography/zdjęcia:
Marcin Mikulski
music/muzyka: Maks Mikulski, Piotr Kołodyński
Poland/Polska 2019, 25’
Na Marcela nikt nie zwraca uwagi. Kanar
w autobusie nie sprawdza mu biletów,
szef w pracy zapomina o nim, rozdzielając
obowiązki, a zakochani całują się przy nim
w windzie. Wiedzie błogie życie pozbawione obowiązków. Jego idealny świat rozpada się
jak domek z kart, gdy pewnego ranka ratuje sąsiadkę przed samobójczym skokiem z dachu.
Lawina nieprzewidzianych zdarzeń popchnie Marcela do rozważenia nawet najbardziej
bezwzględnych rozwiązań.
Marcel goes through life unnoticed by others. The controller in the bus doesn't check
whether he has a ticket, his boss forgets about him when handing out tasks and lovers
take no notice of him in their passionate kiss in the elevator. He leads a bliss filled life
without responsibilities. But his perfect life falls apart like a house of cards when one
morning he saves his neighbor from her suicidal leap off the roof. An avalanche
of unpredictable events forces Marcel to consider even the most desperate solutions.

Story

director/reżyserka: Jola Bańkowska
director of photography/zdjęcia:
Jola Bańkowska
music/muzyka: Skillbard
Poland/Polska 2019, 5’
Ciąg kilkunastu scenek opowiadających
o przenikaniu się codzienności ze światem
cyfrowym. Oglądany przez „story”, popularną dziś funkcję na większości mediów
społecznościowych, przedstawia ludzi samotnych, zagubionych, a czasem już obojętnych na
otaczającą rzeczywistość.
The Story is a sequence of several scenes about the way everyday life is permeated by
the digital world. Presented as a "story", a popular function offered by most social media
today, it shows people who are lonely, lost and at times even indifferent to the reality
which surrounds them.

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

6.12.2019, 18:00

Bavure

director/reżyser: Donato Sansone
director of photography/zdjęcia: Donato Sansone
France/Francja 2018, 5’
In the beginning was the Stain. A paintbrush
reveals a being of gouache, opens him, transforms him, twists him, completes him. From
this, accelerated evolution arises a conquering being…
Na początku jest Plama. Ale pędzel odkrywa
istotę z gwaszu, otwiera ją, zmienia, wygina,
dopełnia. Rezultatem tej przyspieszonej ewolucji jest istota zwycięska…

Entropia

director/reżyserka: Flóra Anna Buda
director of photography/zdjęcia: Flóra Anna Buda
music/muzyka: Gergely Matos
Hungary/Węgry 2019, 10’30”
Entropia is a container of three parallel universes where three girls are living in different
circumstances. One of them represents the
animalistic side of human nature, one of them is
a consumer fulfilled with her own frustrations,
and the third one is living in a futuristic room where she has to run to keep the system work.
Entropia to pojemnik mieszczący trzy równoległe wszechświaty z trzema dziewczynami żyjącymi w różnych warunkach. Jedna z nich reprezentuje zwierzęcą stronę ludzkiej natury, druga
jest konsumentką zaspokojoną własnymi frustracjami, a trzecia mieszka w futurystycznym
pokoju, w którym musi biec, aby utrzymać działanie systemu.

Hard On

director/reżyserka: Joanna Rytel
director of photography/zdjęcia: Lisabi Fridell
music/muzyka: Saralunden och Easter
Sweden/Szwecja 2019, 19’
Secretly she is filming everything. In a surreal
apartment a cougar, a guest, a child and
promises of a dog if the child plays along.
Ona w sekrecie filmuje wszystko. W surrealistycznym mieszkaniu kuguar, gość, dziecko
i obietnice pieska w prezencie, jeżeli dziecko będzie grzeczne.

Je te tiens

director/reżyser: Sergio Caballero
director of photography/zdjęcia: Claudia Mallart
music/muzyka: Pedro Alcalde, Sergio Caballero
Spain/Hiszpania 2019, 21’
It is the road trip of a mother and her daughter through strange worlds. The daughter
wants to kill herself and the mother will try to
talk her out of it.
Podróż matki i córki przez dziwaczne światy.
Córka chce się zabić, a matka próbuje jej to
wyperswadować.

Pharmacia Erotica

director/reżyser: Gheorghe Preda
director of photography/zdjęcia: Silviu Stavila
Romania/Rumunia 2018, 15’

Ana, a professional model, remembers during
a photo shoot of the transformation of her
boyfriend into an animal. Largely influenced
by Kafka 's short story, The Metamorphosis,
the film is a tribute to Flemish and Dutch
painting from the 16th and 17th centuries.
Podczas sesji zdjęciowej zawodowa modelka Ana przypomina sobie transformację swojego
chłopaka w zwierzę. Film, inspirowany opowiadaniem Kafki Przemiana, to hołd
dla malarstwa flamandzkiego i holenderskiego z XVI i XVII wieku.

Poetika Anima

director/reżyserka: Kriss Sagan
director of photography/zdjęcia: Kriss Sagan
music/muzyka: Frederic Robinson
Slovakia/Słowacja 2018, 5’13”
Non-narrative animated ﬁlm based on a
lyrical poem created by the synthesis of
director’s diary notes. Countless symbols
and visual metaphors, along with the original
atmospheric music by Frederic Robinson,
create a story rich with interpretations about a woman who transforms her disheartenment
within a ﬂuid spacetime.
Nienarracyjny film animowany, oparty na wierszu stworzonym przez syntezę notatek
reżysera. Niezliczone symbole i metafory wizualne z akompaniamentem klimatycznej
muzyki Frederica Robinsona tworzą historię bogatą w interpretacje o kobiecie, która
przekształca swoje rozczarowanie w płynnej czasoprzestrzeni.

Sans objets
No Objects

director/reżyserka: Moïa Jobin-Paré
director of photography/zdjęcia:
Yannick Grandmont, Moïa Jobin-Paré
music/muzyka: Cédric Dind-Lavoie
Canada/Kanada 2019, 6’31”
Textures, repetition, vibrations, oscillations
and sounds: the image is heard. Scratched and
scarred photos form a cascading avalanche of
shapes, a choreography of people performing
repetitive tasks, their silhouettes etched directly onto the surface. No Objects is the work
of an artist who views the image as a hybrid of matter and motion.
Tekstury, powtórzenia, wibracje, wahania i dźwięki: obraz jest słyszany. Porysowane i poranione zdjęcia tworzą lawinę kształtów, choreografię ludzi wykonujących powtarzające
się zadania, ich sylwetki wyryte bezpośrednio na ich powierzchni. Film jest dziełem artysty,
widzącym obraz jako hybrydę materii i ruchu.

Talv vihmametsas
Winter in the Rainforest

director/reżyserka: Anu-Laura Tuttelberg
directors of photography/zdjęcia:
Rodrigo Pérez Alcocer, Anu-Laura Tuttelberg
Estonia, Lithuania, Mexico/Estonia, Litwa,
Meksyk 2019, 8’35
Scenes of the dance of life and death in the
lush tropical nature as it is lived day by day,
year by year, by the magical creatures that
inhabit the wilderness of our dreams
Sceny tańca życia i śmierci wśród bujnej tropikalnej przyrody wykonywanego dzień po dniu,
rok po roku przez magiczne istoty zamieszkujące puszczę naszych snów.

The Dawn of Ape

director/reżyser: Mirai Mizue
director of photography/zdjęcia: Mirai Mizue
music/muzyka: Twoth
Japan/Japonia 2019, 4’
Here is the world’s first animation made to be
watched by chimpanzees. Just for this once, we
will show it to you humans.
Pierwsza na świecie animacja przeznaczona
dla szympansów. Ten jeden jedyny raz zostanie
pokazana wam, ludziom.

Konkurs / Competition MUSIC
Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet/ticket: 12 zł

VIDEO
5.12.2019, 22:30

Corps: A Corps

director/reżyser: Yoann Stehr
director of photography/zdjęcia: Yoann Stehr
music/muzyka: Corps
France/Francja 2018, 3’37”
A Corps, a sulfurous video clip which comes
back from the 70’s, signed by Temple Caché
and directed by Yoann Stehr. Ode to erotiscism or passionate crime? On sexual and
explicit lyrics, the videoclip moves around
erotics photos collages in motion on vintage film sets of porn.
Siarczysty klip rodem z lat 70. sygnowany przez Temple Caché. Oda do erotyzmu czy zbrodnia w afekcie? Z akompaniamentem tekstów o jednoznacznym seksualnym charakterze
oglądamy szybko zmieniające się kolaże erotycznych zdjęć.

GRAVEDGR: Rampage

director/reżyser: Paco Raterta
director of photography/zdjęcia:
Ruben Woodin Dechamps
music/muzyka: GRAVEDGR
Philippines/Filipiny 2018, 3’13”

A film about running away. The haunting clip
with the devilish beat. No matter how fast
they ran, his shovel is swinging down on their
faces with each crushing boom.
Film o ucieczce. Nawiedzony klip z diabelskim
rytmem. Bez względu na to, jak szybko będą biegli, jego łopata i tak ich dosięgnie...

Iglooghost: Clear Tamei

director/reżyser: Luke Gibson
director of photography/zdjęcia: Darren Samuels
music/muzyka: Iglooghost
USA/Stany Zjednoczone 2018, 4’21”
Iglooghost is drained of his energy by the
mystical and merciless gods known as Tamei
and Mogu.
Energia Iglooghosta zostaje wyssana przez
mistyczne i bezlitosne bóstwa Tamei i Mogu.

Jenny Wilson: Rapin*
director/reżyser: Gustaf Holtenäs
director of photography/zdjęcia:
Gustaf Holtenäs
music/muzyka: Jenny Wilson
Sweden/Szwecja 2018, 3’40”

Hypnotic animation by Gustaf Holtenäs lures
you in to bear witness to the horrifying,
graphically-depicted events, forcing you to
contend with the awful truth of sexual assault,
even if it leaves you sickened (as it should).
Hipnotyzująca animacja wciąga nas w doświadczenie wstrząsających, graficznie przedstawionych wydarzeń, zmuszając do zmierzenia się z okropną prawdą o napaści seksualnej,
nawet jeżeli spowoduje to odrazę (i powinno).

Mitski: A Pearl

directors/reżyserzy: Saad Moosajee, Danaé Gosset
directors of photography/zdjęcia:
Saad Moosajee, Danaé Gosset
music/muzyka: Mitski
USA/Stany Zjednoczone 2019, 2’31”
A figure runs through a maze of houses,
before falling through a dream space. Though
we never actually see her face, the turmoil
and urgency is palpable. A physical drop to
represent the rupture of one’s heart of one’s
soul.
Sylwetka biegnąca przez labirynt domów spada w otchłań snów. Chociaż nigdy nie widzimy
twarzy, wyczuwamy niepokój i pośpiech tej osoby. Fizyczny upadek symbolizuje pęknięcie
serca, duszy.

Motorama: I see you

directors/reżyserzy: Kinopravda
director of photography/zdjęcia: Alberto Banares
music/muzyka: Motorama
Spain, Russia/Hiszpania, Rosja 2018, 3’27”
Minimalistic sleeping people concept with
documentary accent.
Minimalistyczna koncepcja śpiących ludzi
z akcentem dokumentalnym.

Myd (feat. Cola Boyy):
Muchas

director/reżyserka: Alice Moitié
director of photography/zdjęcia: Nicolas Loir
music/muzyka: Myd (feat. Cola Boyy)
France/Francja 2018, 3’43”
The narrative is a reflection on the homogenization of society and sure does take
a dark turn at the end.
Refleksja nad homogenizacją społeczeństwa
przybierająca na końcu mroczny obrót.

Obongjayar: Never Change

director/reżyser: Duncan Loudon
director of photography/zdjęcia: Krzysztof Trojnar
music/muzyka: Obongjayar
England/Anglia 2018, 4’03”
Grief and remembrance speak different
languages.
Smutek i pamięć nie mówią tym samym
językiem.

Rosalía: Malamente

director/reżyser: Nicolás Méndez/Canada
director of photography/zdjęcia: Daniel F. Abelló
music/muzyka: Rosalía
Spain/Hiszpania 2018, 2’48”
Courage, novice bullfighting and racing
motorcycles; in this vivid clip, we’re taken to
new heights.
Odwaga, początkujący matadorzy i motocykle
wyścigowe – wyrazisty klip wynosi nas na
nowe wyżyny.

Salvatore Ganacci: Horse

director/reżyser: Vedran Rupic
director of photography/zdjęcia: Lionel Cabrera
music/muzyka: Salvatore Ganacci
Sweden/Szwecja 2019, 2’45”
The Horse video shows an animal-whispering
Salvatore on a mission to save his furry
friends as he sweeps away into the sunset inside the safe haven of a gigantic vegan loafer.
Po udanej misji ratowania swych przyjaciół
zaklinacz zwierząt Salvatore odjeżdża bezpiecznie wielkim wegańskim pantoflem w stronę
zachodzącego słońca...

Sex Planet: Lacie

director/reżyser: Zach Strum
director of photography/zdjęcia: Jon Pfundstein
music/muzyka: Sex Planet
USA/Stany Zjednoczone 2018, 2’52”
An exploration of identity through an androgynous male.
Odkrywanie tożsamości przez androgenicznego mężczyznę.

Shortparis: Страшно/Scary
director/reżyser: Shortparis
director of photography/zdjęcia: Gleb Neupokoev
music/muzyka: Shortparis
Russia/Rosja 2018, 5’26”

The clip, of course, is trying to manifest the
state of part of the current generation. It is
provocative and alludes to a number of social
tragedies, for some reason not yet reflected
in our visual culture. Along the way, triggers,
painful associations, social taboos, fears are revealed: Arabic script, let it spell the word
"friendship" or "love" is inevitably associated with terrorism, shaved heads with neoNazism, and so on.
Klip próbuje odzwierciedlić stan części obecnego pokolenia. Jest prowokacyjny i nawiązuje
do wielu społecznych tragedii, które z jakiegoś powodu nie znalazły jeszcze odbicia w naszej
kulturze wizualnej. Po drodze ujawniają się wyzwalacze, bolesne skojarzenia, społeczne
tabu, lęki: nawet jeśli arabskie litery tworzą słowa „przyjaźń” czy „miłość”, to i tak będą
kojarzone z terroryzmem, a ogolone głowy – z neonazizmem, i tak dalej.

Swamp Dogg: Star Dust
director/reżyser: Matt Dilmore
director of photography/zdjęcia:
Doug Frobel, ASC
music/muzyka: Swamp Dogg
USA/Stany Zjednoczone 2019, 4’49”

Video is inspired by the pioneering AfricanAmerican filmmaker Bill Gunn’s Personal Problems. Legendary soul and R&B singer Swamp
Dogg combines forces with filmmaker Matt
Dilmore to create a magical music video cover of Hoagie Carmichael's classic Stardust. Shot
on hi-8 video and boasting a supporting cast of both Moogstar and former Major Leaguer
Lowell Palmer, transports a career's worth of Swamp Dogg imagery and album art to the
confines of an early 2000s American high school.
Klip inspirowany pionierskim filmem afroamerykańskiego twórcy Billa Gunna Personal
Problems. Legendarny piosenkarz soulowy i R&B Swamp Dogg razem z Mattem Dilmorem
stworzyli magiczny klip do klasycznej piosenki Stardust Hoagie Carmichaela. Nakręcony
z udziałem Moogstara i byłego bejsbolisty Lowella Palmera przenosi symbolikę i okładki albumów z kariery Swamp Dogga do wnętrz amerykańskiej szkoły średniej początku lat 2000.

Syny: Nag Champa

director/reżyser: Sebastian Pańczyk
director of photography/zdjęcia: Marek Sanak
music/muzyka: Syny
Poland/Polska, 4’13”
The video is a synthesis of all most significant
elements of "Syny mythology". This is the
first time where they have been combined
into a visual narration which hypnotizes and
draws us into the dark mystical realism of the
world of Syny. The production consisted of bringing to life the known, recognizable world
but also one that is unreal, moving toward surrealistic impression with the boundaries
between the one and the other becoming blurred.
Teledysk jest swego rodzaju syntezą wszystkich najbardziej znaczących elementów
„synowskiej” mitologii. Pierwszy raz połączyły się w formie wizualnej narracji, która
hipnotyzuje i wciąga w świat mrocznego realizmu mistycznego Synów. Realizacja
polegała na powołaniu do życia świata znanego, rozpoznawalnego, a zarazem odrealnionego, odpływającego w kierunku surrealistycznej impresji. Granica między jednym
a drugim została zatarta.

Ji.hlava onal
i
Internat tary
n
Docume ival
t
Film Fes 0
02
27.10.—1.11.2

MASTER CLASSES / WORKSHOPS / FILM SCREENINGS /
CASE STUDIES / DISCUSSIONS / PARTIES

March 10-14, 2020
Bratislava

DON'T MISS
A SPECIAL EARLY
BIRD PRICE UNTIL
JANUARY 10!
€ 20 ACCREDITATION
€ 10 STUDENT
ACCREDITATION

FIRST GUEST CONFIRMED!

Jim Stark, producer
(La Gomera, Foxtrot, Coffee and Cigarettes, Mystery Train)
More guests will be announced soon.
general information: infovff@gmail.com
www.visegradfilmforum.com | www.facebook.com/VisegradFilmForum
Organizer:

Co-organizer:

Financially supported by:

JUNE 2 – 8 2020

#KURZFILM_HAMBURG
SHORTFILM.COM

FESTIWAL ZREALIZOWANY Z DOTACJI MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ORAZ POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
ORGANIZATOR: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY - DKF „GAG”

I S
instytut socjologii
Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku

žUBROFFKā TEAM
Grażyna Dworakowska – Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury/Director of the Białystok
Cultural Centre
Maciej Rant – kierownik artystyczny festiwalu, selekcjoner/Artistic Director, film selector
Krzysztof Sienkiewicz – koordynator festiwalu, muzyka & programy filmowe, selekcjoner
/festival coordinator and music section coordinator, film selector
Monika Piskurewicz – koordynatorka festiwalu, selekcjonerka/festival coordinator, film
selector
Marcin Pawlukiewicz – kopie filmowe i koordynacja pokazów konkursowych, tłumaczenia,
selekcjoner/print traffic, screenings coordinator, translations, film selector
Katarzyna Połeć – redaktorka, korektorka, selekcjonerka, media/editor, proofreading,
film selector, media
Marcin Łuczaj – koordynator jury, selekcjoner/jury coordinator, film selector
Wojciech Rogalski – selekcjoner, tłumaczenia, napisy/film selector, translations, subtitles
Kijek/Adamski – twórcy logo festiwalu/festival's logo creators
Michał Socha – oprawa wizualna festiwalu/visual side of the festival
Iza Sroka – projekt plakatu i materiałów graficznych/poster and graphic materials design
Mariusz Roginela – tłumaczenia/translations
Maks Piłasiewicz – biuro festiwalowe, goście, selekcjoner/festival office, guest service,
film selector
Ela Wtulich, Denis Viren, Łukasz Komła – selekcjonerzy/films selectors
Elżbieta Puczyńska – selekcjonerka, prowadzenie spotkań Q&A w konkursie Kids
/selector and Q&A in Kids competition
Dominik Sołowiej – selekcjoner, prowadzenie spotkań Q&A w konkursie Kids
/selector and Q&A in Kids competition
Urszula Wysocka – koordynacja konkursu Kids, goście/Kids competition coordinator,
guest service
Róża Gajek – koordynacja i warsztaty – konkursy Kids/Kids competition coordination
and workshops
Magdalena Urbańska – koordynacja pokazów Kids/Kids competition coordination
Tomasz Adamski – selekcjoner, prowadzenie festiwalu, Q&A/film selector,
Master of Ceremonies, Q&As
Piotr Doliński – selekcjoner, prowadzenie festiwalu, Q&A/film selector,
Master of Ceremonies, Q&As
Maciej Białous – prowadzenie paneli i spotkań Q&A, selekcjoner/panels and Q&As, film
selector
Kamil Mrozowicz – koordynacja pokazów w terenie/field screening coordinator
Ilona Karpiuk-Dąbrowska – selekcjonerka, koordynatorka wolontariuszy/film selector,
volunteers coordinator
Anna Sajewicz – koordynacja panelu, selekcjonerka/panel coordinator, film selector
Tomasz Szurczak, Tomasz Kuczyński, Magdalena Ślesińska – skład graficzny
/graphic department
Radosław Kamiński – fotograf festiwalowy/festival photographer
Krzysztof Gajewski – ŻubrTV
Joanna Rafalska – koordynacja warsztatów filmowych, selekcjonerka/films workshops
coordinator, film selector
Mariusz Bieciuk – koordynacja warsztatów filmowych/films workshops coordinator
Anna Minko, Agnieszka Bójko, Agnieszka Karłowicz, Katarzyna Pilat – księgowość/accounting
Joanna Organek, Dorota Czech, Grzegorz Jaroniewski, Anna Gawełko – administracja
/administration
Bartosz Kuczyński, Sławomir Karpowicz, Paweł Mikś, Bogumił Oleński, Dariusz Łupiński,
Jacek Franciszkiewicz, Paweł Kowalczuk – dział techniczny, dźwięk i światło, aranżacja wystawy
/technical department, sound & lights, exhibition arrangement
Justyna Żamojda – kierownik działu promocji i mediów/promotion and media
department manager
Michał Kalina – korekta, redakcja, tłumaczenia/proofreading, editor, translations
Marcin Ławreszuk, Marcin Pleszuk– koordynacja pokazów konkursowych/competition
screening coordination
Barbara Derewenda, Anna Godlewska, Barbara Janusz, Andrzej Wyspiański
– zespół kina Forum/Forum Cinema team
Joanna & Roman Sztrom – klub festiwalowy/festival club
Wolontariusze/Volunteers

Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta Białegostoku
oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Wydawca/Publisher: Białostocki Ośrodek Kultury
www.zubroffka.pl, www.bok.bialystok.pl
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