15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA
15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA
planowana była pierwotnie w grudniu 2020 roku, ale panująca na świecie pandemia oraz
potrzeba zorganizowania imprezy będącej realnym miejscem spotkań twórców i widzów
spowodowały przeniesienie festiwalu na 2021 rok.
Po raz pierwszy ŻUBROFFKA odbędzie się więc wczesnym latem, a także – by dotrzeć do
jak największej liczby widzów – w formie hybrydowej. Widzowie będą mogli wybrać
pokazy stacjonarne (w kinie Forum, klubie Fama, w zaprzyjaźnionych lokalizacjach miasta i
regionu), pokazy w wersji online na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych
MOJEeKINO.PL (https://mojeekino.pl) i pokazy plenerowe. Wszystko to oczywiście z
zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
O Grand Prix festiwalu oraz nagrody w konkursach polskich (Fabuła.pl, Animacja.pl,
Dokument.pl), międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat) i o formule otwartej
dla wszystkich twórców (Kids, Music video i Na skraju – eksperyment i wideo-art) powalczy
126 filmów wyselekcjonowanych spośród 3500 zgłoszeń. Nagrodzone zostaną także:
najlepsza Animacja, Dokument, Fabuła, Zdjęcia i Muzyka.
Filmy oceniać będą nagradzani w kraju i za granicą: animatorka i scenarzystka Ewa
Borysewicz, fiński reżyser Ville Jankeri, reżyserka dokumentów Małgorzata Goliszewska,
twórca krótko- i pełnometrażowych filmów Piotr Dylewski i słowacki reżyser Matej Bobrik
(jury główne); dyrektorka i współzałożycielka słoweńsko-polskiego festiwalu StopTrik Olga
Bobrowska, krytyk, pisarz i niezależny kurator Post Brothers oraz publicysta i krytyk
filmowy Piotr Mirski (jury konkursu Na skraju). Swoje nagrody przyznają także: Młode Jury
pod przewodnictwem krytyczki Diany Dąbrowskiej, jury dziennikarzy polskich (Adriana
Prodeus, Paweł Mączewski i Grzegorz Brzozowski) oraz zagranicznych (Marta Bałaga,
Alin Ludu Dumbravă i Matej Sotnik). W konkursach Kids i Music video głosować będą
widzowie, oni też wybiorą najlepszy film festiwalu, który otrzyma nagrodę Dzikiego Żubra!

W tym roku organizatorzy festiwalu oddają szczególny hołd pochodzącemu z Białegostoku
artyście – Borisowi Kaufmanowi, operatorowi nagrodzonemu m.in. Złotym Globem i
Oscarem za film „Na nabrzeżach” w reż. Elii Kazana. Uroczyste otwarcie imprezy uświetni
pokaz krótkometrażowych filmów ze zdjęciami Kaufmana, które muzycznie zilustruje
Błażej Malinowski, jeden z najważniejszych i najzdolniejszych przedstawicieli polskiej
sceny elektronicznej!
Wirus, który wpłynął na całe życie społeczne, jest tematem przewodnim festiwalu, ale
ŻUBROFFKA ma ambicje stać się swoistą szczepionką pozytywnej energii walczącej ze
smutkiem i marazmem, co również błyskotliwie zwizualizował David Štumpf, autor oprawy
i czołówki festiwalu. W ramach pokazów specjalnych widzowie zobaczą krótkie filmy o
miłości, kultowe midnight shorts, animowane dokumenty, poprawiające humor
skandynawskie krótkometrażówki, filmy jurorów oraz angażujący ciało i umysł seans
„Tańczący z żubrami. Powitańce”. Nie zabraknie czeskiego i podlaskiego śniadania
filmowego i kolejnej odsłony brunchu „wschodnie przyjemności”, a okazją do refleksji i
dyskusji staną się na pewno reportaże o sytuacji naszych przyjaciół z Białorusi.
W programie także wystawa fotografii „Soviet Bus Stops” Christophera Herwiga, wystawa
ilustracji Marii Dek, wycieczki rowerowe, panele dyskusyjne i spotkania branży filmowej.
Muzyczne propozycje festiwalu to kultowa już ŻUBROFFKA goes TECHNO z udziałem
takich artystów, jak Milena Glowacka, Phil Jensky, Vi i Dtekk, a także ŻUBROFFKA
Polisz Najt, której muzyczny klimat wykreują The Very Polish Cut Outs, Holiday 80 i
Sashka!
Ważne miejsce podczas festiwalu zajmują działania edukacyjne. W tym roku odbędą się
ekorecyklingowe warsztaty animacji dla dzieci (prowadzenie: Paulina Szewczyk), warsztaty
kostiumograficzne dla młodzieży i dorosłych (prowadzenie: Małgorzata Karpiuk) oraz
warsztaty z kampanii społecznej dla seniorów, które poprowadzi zdobywca Grand Prix i
Dzikiego Żubra ostatniej ŻUBROFFKI, Rafał Łysak.
Serdecznie zapraszamy!
Festiwal zrealizowany z dotacji MIASTA BIAŁEGOSTOKU.
Organizator: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY – DKF „GAG”.
Impreza odbywa się także dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Więcej informacji:
www.zubroffka.pl

