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BILETY / TICKETS
1 zł
Bilet dla asystenta / asystentki osoby
z niepełnosprawnościami / Ticket for
a personal assistant of a person with
a disabilities
5 zł
Pokazy, spotkania Masterclass, Q&A’s /
Screenings, Masterclass, Q&A’s

20 zł
Ceremonia Wręczenia Nagród
/ Award Ceremony
30 zł
Opłata za udział w programie Animator
PRO – 1 dzień (obowiązują wcześniejsze
zapisy) / Animator PRO daily fee (sign
up is mandatory)

8 zł
Seanse Animator dla Dzieci
/ Animator for Kids screenings

50 zł
Opłata za udział w warsztatach Animacja
w Praktyce (obowiązują wcześniejsze
zapisy) / Animation in Practice workshops
fee (sign up is mandatory)

10 zł
Przegląd konkursu międzynarodowego
oraz konkursu ANIMATOR.PL
/ International Competition and
ANIMATOR.PL screenings
Warsztaty Animator dla Dzieci
/ Animator for Kids workshops

100 zł
Karnet na wszystkie pokazy program
festiwalowego (z wyłączeniem
programów Animator dla Dzieci oraz
Animator PRO) / Festival pass for all
screenings (Animator for Kids and
Animator PRO are excluded)

15 zł
Pozostałe pokazy / Other screenings

Wstęp do Klubu Festiwalowego za
okazaniem dowolnego biletu, zaproszenia
lub identyfikatora festiwalu Animator.
/ Enter to the Festival Club upon
presentation or any ticket, invitation
of festival pass.

Program

Festiwalowe gadżety
Festival merch
Skary / Socks : 20 PLN
Nerki /Fanny packs : 35/40 PLN
Kupując nasze produkty wspierasz kulturę
w Poznaniu. Dziękujemy. / Thank you for
buying this product and supporting culture in Poznań.

Silent disco
02-04.07 / 23:00
Klub Festiwalowy / Festival Club
Pokazy filmów nagrodzonych
/ Screenings of awarded films

6

ANIMATOR
Festiwalowe gadżety 2019 w ilościach
limitowanych. /Our festival merch.
Limited edition 2019

Animator bez selekcji
/ Animator unscreened
02-04.07 / 21:00
Klub Festiwalowy / Festival Club

7

12.07 / 17:00
Film pełnometrażowy / Feature film
12.07 / 19:00
Film pełnometrażowy – Nagroda Publiczności / Feature films – Audience Award
12.07 / 21:00
Filmy krótkometrażowe / Short films
Kino Muza Sala 1

Animator dla Dzieci / Animator for Kids
Pokaz filmów warsztatowych - Animator
Jutra / Workshop films screenings - Animators of tomorrow
13.07 / 16:00
CK Zamek Sala Wielka / 120’

Set I - short films / 77'

Konkurs / Competition

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

Program główny / Main programme

21:30

23:00

Pokaz II - krótki metraż /
Set II - short films / 77'

Klub Festiwalowy / Festival Club

s.79

E in motion
- otwarcie
festiwalu /Festival opening / 45'

22:30

Lastman / 70'

s.82

Klub
Festiwalowy
Festival Club

5.07

Pokaz I - krótki metraż /

22:00

21:30

40-lecie animacji na UAP - program I / The 40th Anniversary of
animation studies at UAP program I / 70’

21:00

s.33

Rzeczywistości w czerni
i bieli / Realities in black & white
/ 72'

20:00

20:00 s. 31 20:00

18:00

19:00

s.69

Solan i Ludwik - Misja
Księżyc / 80'

s.61

Filmy z muzyką
Waldemara Kazaneckiego
/ Films with music by Waldemar
Kazanecki / 80'

18:00

18:00

O raku łobuziaku i inne
krótkie filmy / 50'

17:00

s.75

16:00

Jeszcze Dzień Życia
/ Another day of life / 85’

16:00

16:00

15:00

s.66

14:00

Pokaz II
- krótki metraż /
Set II - short films / 77'

14:00

s.43

12:15

13:00

s.96

CK Zamek

Kino Pałacowe

Pokaz I
- krótki metraż
/ Set I - short films / 77'

12:00

s.33

10:30
10:30

Sala 1

s.31

Kino Muza

11:00

s.96

PIĄTEK / FRIDAY

10:00

Silent disco / 240'

24:00

s.104

The Tower / 80'

21:30

Pokaz III - krótki metraż
/ Set III - short films / 77'

22:00

23:00

Pokaz IV - krótki metraż
/ Set IV - short films / 77'

Idzie nowe - VR w filmie
/ The future is coming
- VR in film / Masterclass / 60'

s.84

Klub
Festiwalowy
Festival Club

Konkurs / Competition

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

Animacja i VR / Animation & VR

Program główny / Main programme

Felix the Cat z muzyką
na żywo / with live
music / 40'

23:00

Frankenweenie / 84'
21:30

Tito i ptaki / 73'

s.91

s.96

Sala Wielka

s.65

20:00

Chłopiec w skorupce i inne
krótkie filmy / 60'

CK Zamek

6.07

21:00

s.36

20:00

s.34

s.63

Chris the Swiss / 90’

19:00

20:00

18:00

18:00

16:00

17:00

16:00

s.96

11:00

Sala 2

CK Zamek

16:00

s.44

La Casa Lobo / The Wolf
House / 73’

Kino Muza

Kino Pałacowe

15:00

16:00

Pokaz IV - krótki metraż
/ Set IV - short films / 77'

14:00

14:00

13:00

s.44

12:15

Pokaz III - krótki metraż
/ Set III - short films / 77'

12:00

s.36

Sala 1

10:30

Kino Muza

11:00

s.34

SOBOTA / SATURDAY

10:00

Świat Jutra
/ World of
Tomorrow / 40'

Klub Festiwalowy / Festival Club

24:00

Mistrzowie animatorów jutra / 90'

21:30

24:00

Pokaz VI - krótki metraż
/ Set VI - short films / 77'

Jakub, Mimmi i gadające
psy / 70'

s.85

Konkurs / Competition

23:00

Kobiety mają głos /
Women's voices / 66'

Klub
Festiwalowy
Festival Club

7.07

s. 40

20:00

18:00
s.65

s.38

20:00

Międzynarodowy Festiwal Animacji
Anilogue / Anilogue International
Animation Festival / 67'

21:30

Sala Wielka

Pokaz V - krótki metraż
/ Set V - short films / 77'

22:00

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

Animacja i VR / Animation & VR

Program główny / Main programme

Flow Control
/ Bret Battey / 35'

23:00

s.96

CK Zamek

21:00

s.91

14:00

Kino Pałacowe

Wyspa psów / The Isle of
Dogs / 105'

20:00

s.58

s.96

CK Zamek

19:00

VR w służbie animacji - tworzenie narzędzi
i środków wyrazu / The use of VR in animation
- creating tools and means of expression
/ masterclass / 60'

16:00

Sala 2

Ce Magnifique Gateau!
/ This Magnificent Cake! / 45’

18:00

18:00

s.104

Kino Muza

17:00

s.71

s.43

Ruben Brandt, a gyűjtő
/ Ruben Brandt, Collector / 96’

16:00

16:00

15:00

16:00

Pokaz VI - krótki metraż
/ Set VI - short films / 77'

14:00

14:00

13:00

s.44

12:15

Pokaz V - krótki metraż
/ Set V - short films / 77'

12:00

s.40

Sala 1

10:30

Kino Muza

11:00

s. 38

NIEDZIELA / SUNDAY

10:00

Sita sings the blues / 82'

Klub Festiwalowy / Festival Club

Janka / 50'

21:00

22:00

23:00

24:00

Festiwal w Annecy
/ Annecy Festival / 80'

Wydział Animacji EnsAD
/ Animation Department
of EnsAD / 80'

s.86

Konkurs / Competition

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

Program główny / Main programme

Second hand drag show
/ Torrey Pines / 90'

Klub Festiwalowy / Festival Club

23:00

Tito i ptaki / 73'
21:30

Sala Wielka

s.91

s.96

CK Zamek

Klub
Festiwalowy
Festival Club

8.07

20:00

18:00

Janet Perlman: retrospektywa
/ retrospective / 66'

20:00

20:00 s.72

Nowa animacja norweska: program I
/ New Norwegian Animation / 70'

19:00

s.73

Pokaz II - krótki metraż /
Set II - short films
/ ANIMATOR.PL / 69'

Ce Magnifique Gateau!
/ This Magnificent Cake! / 45’

18:00

18:00 s.55

16:00

s.43

Chris the Swiss / 90’

17:00

s.59

16:00

16:00

15:00

14:00
s.44

12:15
s. 33

Pokaz II - krótki metraż /
Set II - short films / 77'

14:00

s.64

Pokaz I - krótki metraż
/ Set I - short films
/ ANIMATOR.PL / 73'

12:15

10:30

Pokaz I - krótki metraż / Set I
- short films / 77'

13:00

15:30

Kino Pałacowe

12:00

s. 48

CK Zamek

s. 31

Sala 1

10:30

Kino Muza

11:00

s. 46

PONIEDZIAŁEK / MONDAY

10:00

Surrealne kroniki Chintis
Lundgren / Chintis
Lundgren's Surreal
chronicles / 40'

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

20:00
s.69

24:00

Adult swim przedstawia
/ Adult swim presents / 70'

Festiwal w Annecy
/ Annecy Festival / 80'

Program główny / Main programme

Swimming into the
ineffable / Sundial / 50'

Klub Festiwalowy / Festival Club

23:00

Solan i Ludwik
- Misja Księżyc / 80'

Georges Sifianos: retrospektywa
/ retrospective / 60'

s.88

Konkurs / Competition

23:00

s.91

Nowa animacja norweska program II / New Norwegian
Animation / 65'

20:00

18:00

22:00

Pokaz II - krótki metraż /
Set II - short films
/ ANIMATOR.PL / 77'

Klub
Festiwalowy
Festival Club

9.07

21:00

21:30

Sala Wielka

40-lecie animacji na UAP program II / The 40th Anniversary
of animation studies at UAP
- program II / 70'

20:00

s.72

s.96

CK Zamek

s.75

18:00

12:15

Pokaz IV - krótki metraż /
Set IV - short films
/ ANIMATOR.PL / 70'
15:30

Kino Pałacowe

Pokaz III - krótki metraż
/ Set III - short films
/ ANIMATOR.PL / 70'

s.64

CK Zamek

s. 52

10:30

Sala 2

Pokaz I - krótki metraż /
Set I - short films
/ ANIMATOR.PL / 73'

19:00

20:00 s.57

s.46

Kino Muza

Ruben Brandt, a gyűjtő
/ Ruben Brandt, Collector / 96’

18:00

18:00

s.44

Jeszcze Dzień Życia
/ Another day of life / 85’

17:00

s. 48

16:00

16:00

15:00

16:00

Pokaz IV - krótki metraż
/ Set IV - short films / 77'

14:00

14:00

13:00

s.43

12:15

10:30

Pokaz III - krótki metraż
/ Set III - short films / 77'

12:00

s. 36

Sala 1

s. 34

Kino Muza

11:00

s.50

WTOREK / TUESDAY

10:00

Inny punkt widzenia
/ Different point
of view / 50'

20:00

22:00

Georges Schwizgebel:
retrospektywa / retrospective / 74'

s.63

Animacja poza kinem
/ Animation beyond cinema / 60'

The Tower / 80'

Forum SFP

Program główny / Main programme

Klub Festiwalowy / Festival Club

s.91

Filmy Karoliny Specht
/ Karolina Specht'a films
/ Linia Nocna – Koncert
/ Concert / 60'

23:00

ANIMATOR PRO / 240'
21:30

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

24:00

Animatorskie duety
/ The Animation duos / 85'

s.90

Konkurs / Competition

23:00

Pokaz IV - krótki metraż /
Set IVV - short films
/ ANIMATOR.PL / 70'

Klub
Festiwalowy
Festival Club

10.07

21:00

15:15

Konferencja Animatorów Stowarzyszenie Filmowców
Polskich: "Relacja reżyserproducent a jakość filmu" / 180' / PL

20:00

s.67

18:00
s.69

18:00
18:00

Venture Bros. / 70'

Jakub, Mimmi i gadające psy
/ 70'
11:00

Uniwersytet
Artystyczny
w Poznaniu

Pokaz III - krótki metraż /
Set III - short films
/ ANIMATOR.PL / 70'

Tajemnice Wiklinowej
Zatoki / 75'

s.92

10:30

Sala Wielka

s.96

CK Zamek

Shaun the Sheep / 60'

s.56

s.96

CK Zamek

19:00

20:00

s.50

13:00

Sala 2

18:00

s.52

s.69

La Casa Lobo
/ The Wolf House / 73’

Kino Muza

Kino Pałacowe

17:00

20:00 s.68

16:00

16:00

15:00

16:00

Pokaz VI - krótki metraż
/ Set VI - short films / 77'

14:00

14:00

Pokaz V - krótki metraż
/ Set V - short films / 77'

13:00

s.44

12:15

12:00

s.40

Sala 1

10:30

Kino Muza

11:00

s. 38

ŚRODA / WEDNESDAY

10:00

The Shivering Truth / 55'

ANIMATOR PRO

s.96

CK Zamek

O raku łobuziaku
i inne krótkie filmy / 50'

s.103

18:00 s.65

Promocja książki I
/ book promotion I
/ Hanna Margolis
/ 60'

s.103

Wyspa psów / The Isle
of Dogs / 105'

21:00

22:00

23:00

24:00

Frankenweenie / 87'

Promocja książki II
/ book promotion II
/ Hanna Margolis
/ 60'

Karski i władcy ludzkości
/ Karski & The Lords
of Humanity / 72'

21:00

ANIMATOR PRO / 420'

s.77

Estrada Poznańska
– Scena na Piętrze

11.07

20:00

20:00

Cartoon Network przedstawia
/ Cartoon Network presents / 88'

19:00

s.65

18:00

18:00

17:00

17:00

Spotkanie z twórcami filmów konkursu
międzynarodowego i konkursu ANIMATOR.PL
/ Meeting with filmmakers of the International
Competition and ANIMATOR.PL Competition / 90'
16:00

13:00

11:45

Filmy z Uniwersytetu
Artystycznego w Kioto
/ Films of Kyoto University
of Art & Design / 40'

16:00

10:00

Kino Pałacowe

15:00

s.60

10:30

Sala 2

Promocja książki
/ book promotion
/ Maarten van
Gageldonk / 45'

s.103

s.103

Kino Muza

Promocja książki
/ Book promotion
/ Franziska
Bruckner / 30'

s.103

11:00

s.74

Sala 1

Uniwersytet
Artystyczny
w Poznaniu

14:00

16:00

13:00

s.69

12:00

14:00

11:00

Kino Muza

s.92

CZWARTEK / THURSDAY

10:00

Animator dla Dzieci / Animator for Kids / PL

Spotkania autorskie / meet the author

Program główny / Main programme

Ceremonia wręczenia nagród
/ Award ceremony / 90'

Ceremonia wręczenia nagród
/ Award ceremony

ANIMATOR PRO
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Z ręką na pulsie
With our head to the ground

24

WSTĘP
INTRO

Z ręką na pulsie
With our head to the ground

Staramy się w naszym animatorowym zespole trzymać rękę na pulsie – bacznie obserwujemy świat filmowych nowości i świat filmowy w ogóle, z całą jego złożonością,
zaangażowaniem i energią. Bulwersujące czasy, czasy wzrostu populizmu z jednej
strony, a z drugiej grożącej nam katastrofy ekologicznej, zmuszają artystów i każdego,
komu nieobojętny jest los naszej planety, do zajęcia jasno określonego stanowiska.
Dlatego w programie tegorocznego Animatora, oprócz trzech konkursów, znalazły się
też wydarzenia o wymownych tytułach: Animacja jako komunikat, Rzeczywistości
w czerni i bieli, Animacja non-fiction: animując rzeczywistość i Kobiety mają głos.
Śledząc, jak zwykle, rozwój nowych technologii obrazowania, sięgnęliśmy tym razem
– wcześniej były to narzędzia do tworzenia gier komputerowych, telefony komórkowe
itp. – do wirtualnej rzeczywistości. Bardzo interesująco zapowiada się zestaw zdarzeń
muzycznych, z instalacją Breta Battey’a na czele.
Nie zawiodą nikogo stałe punkty programu: prezentacje ważnych festiwali (Anilogue
z Budapesztu i, tradycyjnie już, Annecy), kinematografii narodowych (Norwegia), retrospektywy wybitnych reżyserek i reżyserów (Georges Schwizgebel, Janet Perlman,
Georges Sifianos).
Warto zainteresować się atrakcyjnymi blokami tematycznymi, na przykład Animatorskimi duetami czy Animacją poza kinem.
Na tegorocznym Animatorze każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonaliści będą mieli
swojego Animatora Pro, dzieci – Animatora dla Dzieci, miłośnicy kreskówek – Kota
Feliksa, amatorzy seriali - pokazy animowanych seriali, spragnieni nowości – konkursy.
Życzę wszystkim wielu mocnych wrażeń.

Marcin Giżycki
Dyrektor Artystyczny / Artistic Director

Marcin Giżycki
Dyrektor Artystyczny / Artistic Director

Every member of the Animator team tries to keep their head to the ground – our
attention is focused on the news from the film world, and the world of films in general.
We are interested in the whole package: the complexity, involvement and energy. With
the disturbing times of rising populism on the one hand, and an impending ecological
disaster on the other, artists, as well as anyone who cares about our planet, are forced
to take a strong stance. Consequently, this year’s edition of the Animator festival, apart
from three competitions, hosts several events with significant names: Animation as
a Statement, Realities in black and white, Non-fiction animation: animating reality
and Women’s voices. As always, we pay attention to the new developments in imaging
technology, this time we were inspired by virtual reality – in the earlier editions it was
video game tools, mobile phones, etc. We are looking forward to this year’s selection of
music events, starting off with an installation by Bret Battey.
The regular events will be as interesting as ever: presentation of major festivals (Anilogue in Budapest and, as a long-standing tradition, the Annecy festival), national films
(Norway), retrospectives of famous directors (Georges Schwizgebel, Janet Perlman,
Georges Sifianos).
Worth seeing are very attractive thematic sections, for example: Animation Duos or
Animation Beyond Cinema.
This year’s edition of the Animator has something for everyone. Animator Pro is for
the professionals, Animator for Children for our youngest audiences, Felix the Cat for
cartoon lovers, for people who love series we have screenings of animated series, and
finally there are contests for those who are after novelty.
I would like to wish everyone to have many great experiences.

26
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WSTĘP
INTRO

Poznań stolicą animacji
Poznań – the capital city of animation

Poznań, już po raz dwunasty, stanie się stolicą światowej animacji. Przed nami ANIMATOR – jeden z najważniejszych festiwali filmowych na kulturalnej mapie Polski, ukazujący najbardziej znaczące dokonania w tej dziedzinie.
To wydarzenie ważne nie tylko dla Miasta, ale i branży filmowej. ANIMATOR kwalifikuje
do Oscara®, jest też laureatem jubileuszowej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii wydarzenie filmowe.
Dla poznaniaków i poznanianek to przede wszystkim wielkie święto kina! ANIMATOR
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, przyciągając przed ekrany
tłumy kinomanów. Z niecierpliwością czekam na tegoroczne projekcje i wydarzenia towarzyszące – w szczególności na cykl Kobiety mają głos, pokazy animowanych seriali
oraz silent cinema w klimatycznym klubie festiwalowym w parku Wieniawskiego.
Do zobaczenia! / Poznań will become the world animation capital for the twelfth time.
The ANIMATOR festival is about to start – it is one of the major film festivals on the
cultural map of Poland, showcasing the most important achievements in animated film.
This event is important not only for the City, but for the film industry at large. ANIMATOR is a qualifying event for the Oscars®, it was also recognized by the Polish Film
Institute with the jubilee award in the category of film events.
For the citizens of Poznań, this festival is primarily a great celebration of cinema! Year
after year, ANIMATOR is growing in popularity, gathering crowds of cinema enthusiasts.
I am looking forward to all of this year’s screenings and associated events – in particular the Women’s voices cycle, the animated series and silent cinema shows at the
atmospheric festival club in Henryk Wieniawski Park.
See you at the festival!

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania / President of the City of Poznań

Nagrody
Awards

KONKURS
COMPETITION

Konkurs Międzynarodowy
/ International Competition
Grand Prix – Złoty Pegaz
/ Grand Prix – The Golden Pegasus
45 000 PLN
II Nagroda / 2nd Award
Srebrny Pegaz / The Silver Pegasus
20 000 PLN
III Nagroda / 3rd Award
Brązowy Pegaz / The Bronze Pegasus
15 000 PLN
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Nagroda za Najlepszy Film Pełnometrażowy / Award for The Best Feature Film
45 000 PLN
Nagroda za Najlepszy Film Muzyczny
/ Muzykę / Award for The Best Music
Film / Music 10 000 PLN
Nagroda za całokształt twórczości / The
Lifetime Achievement Award
Kryształowy Pegaz / The Crystal Pegasus

(Nagroda Dyrektora Artystycznego)
/ Special Award for artistic merit –
in memoriam of Wojciech Juszczak
(Artistic Director’s Award) 5 000 PLN
Nagroda Publiczności za Najlepszy Film
Krótkometrażowy / Audience Award for
The Best Short Film
Nagroda Publiczności za Najlepszy Film
Pełnometrażowy / Audience Award for
The Best Feature Film
Konkurs Polski ANIMATOR.PL / Polish
Competition ANIMATOR.PL
Grand Prix – Kryształowy Animusz /
Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich / Grand Prix – The Crystal Animusz
/ Polish Filmmakers Association Award
10 000 PLN
Złoty Animusz za Debiut / Golden Animusz for Debut
Złoty Animusz za Film Autorski / Golden
Animusz for Author’s Film

KONKURS
COMPETITION

Nagrody Specjalne / Special Awards
Nagroda Specjalna Rektora Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu za Najlepszy
Film Studencki / Special Award of The
Rector of University of the Arts in Poznań
for The Best Student Film
Nagroda specjalna im. Wojciecha Juszczaka za Szczególne Walory Artystyczne

Złoty Animusz Nagroda Publiczności /
Golden Animusz Audience Award
Specjalne wyróżnienia dla nagrodzonych
twórców, ufundowane przez Centrum
Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu / Special prizes for
awarded filmmakers funded by CeTA

Dr Franziska Bruckner
Medioznawczyni i kierowniczka Grupy
Badawczej Kreacji Mediów Uniwersytetu
Nauk Stosowanych w St. Pölten; kuratorka i organizatorka cyklu międzynarodowych sympozjów. Koordynatorka grupy
roboczej Animacja w Społeczeństwie Niemieckim ds. badania mediów. Jej praca
naukowa skupia się przede wszystkim
na historii animacji w krajach niemieckojęzycznych, hybrydowych obrazach
filmowych, łączących animację i aktorów,
animacji w kontekście środowiska wirtualnego i rozszerzonej rzeczywistości,
a także na relacjach pomiędzy sztuką
i filmem. / Media Scholar and Head of
the Research Group Media Creation at
St. Pölet University of Applied Sciences;
curator and organizer of the international
symposium series Animafest Scanner.
Co-coordinator of the working group Animation of the German Society for Media
Studies. Her research focuses on the
history of animation in German-speaking countries, hybrids of animation and
live-action films, animation in virtual and
augmented environments, and the connection between art and film.
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Konkurs: filmy krótkometrażowe
Competition: short films

Bret Battey
Twórca elektronicznych, akustycznych
i audiowizualnych opraw i instalacji koncertowych, szczególnie zainteresowany
technikami generatywnymi. Obszar jego
pasji naukowych to muzyka tworzona
za pomocą algorytmów, technologie
dotykowe, a także związki pomiędzy
obrazem i muzyką. Studia magisterskie
i doktoranckie ukończył na kierunku kompozytorstwo na Uniwersytecie Waszyngtońskim, studia licencjackie na kierunku
muzyka elektroniczna i komputerowa
w Konserwatorium w Oberlinie. / He creates electronic, acoustic, and audio-visual
concert works and installations, with a focus on generative techniques. He pursues

research in areas related to algorithmic
music, haptics, and image and sound
relationships. He completed his masters
and doctoral studies in Music Composition at the University of Washington and
his Bachelors of Music in Electronic and
Computer Music at Oberlin Conservatory.

KONKURS: FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE
COMPETITION: SHORT FILMS

Jury
filmy krótkometrażowe
short films
Ewa Borysewicz
Jest absolwentką ASP w Krakowie. Po
festiwalowych sukcesach studenckiego
filmu animowanego (Kto by pomyślał?),
jej debiut Do serca Twego został nominowany do nagrody Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym Berlinale 2014 i zdobył Grand

Prix na Festiwalu Animateka w Lublanie.
Ewa tworzyła również krótkie animacje
o treściach społecznych dla TVP Kultura
i białostockiej Galerii Arsenał. Studiuje
reżyserię filmową na WRiTV UŚ w Katowicach. / She graduated from the
Academy of Fine Arts in Kraków. After the
good reception of her student animated
film Kto by pomyślał? at several different
festivals, her animated debut Do serca
Twego was nominated to the Golden Bear
Award at the International Berlinale 2014
Film Festival and won the Grand Prix at
the Animateka Festival in Ljublijana. She
also created short animated films featuring social content for TVP Kultura and
Galeria Arsenał in Białystok. She studies
film direction at WRiTV UŚ in Katowice.

I

[] Łowy / The Hunt / Mateusz Jarmulski
/ Polska / Poland / 2018 / 8’0’’
Otoczone lasami i jeziorami miasteczko
w północnej Polsce. Bohater, jedenastoletni chłopiec, spędza ostatni miesiąc
wakacji. To, co przeżyje w letni wieczór,
zostanie w nim na długo. / A small town
surrounded by forests and lakes, somewhere in northern Poland. The protagonist
– an eleven-year-old boy – came here on
holidays. The events of one night will stay
with the boy for a long time.

POKAZ
SET (76’13’’)

5.07 / 10.30, 20.00
8.07 / 10.30
Kino Muza, Sala 1

[] Belle à croquer / Delectable You! /
Axel Courtière / Francja / France / 2017
/ 15’0”

Oscar Mongoût, kanibal-smakosz, pała
miłością do swojej sąsiadki - Pani Marchewki. Uczucie skazane jest na porażkę,
wszak ona jest wegetarianką, a on cierpi
na poważny przypadek warzywnej fobii.
/ Oscar Mongoût, a gourmet cannibal,
burns with love for a neighbor in his
building, the very vegetal Miss Carrot. But
this passion seems destined to fail: she is
vegetarian, while he has a severe case of
vegetable phobia.

[] 妹妹 / Sister / Siqi Song / Chiny /
China / 2018 / 8’02”
Mężczyzna przywołuje wspomnienia
z dzieciństwa, spędzonego z nieznośną
młodszą siostrą w Chinach, w latach 90.
Jakie byłoby jego życie, gdyby sprawy potoczyły się inaczej? / A man thinks back
to his childhood memories of growing up
with an annoying little sister in China in
the 1990s. What would his life have been
like if things had gone differently?

[] Mais un oiseau ne chantait pas /
But One Bird Sang Not / Pierre Hébert /
Kanada / Canada / 2018 / 6’0”

[] Circuit / Delia Hess / Szwajcaria /
Switzerland / 2018 / 8’41’’
Na małej planecie, w niewielkim, prywatnym uniwersum, mieszkańcy odgrywają
poetyckie i zapętlone w nieskończoność
zdarzenia. Nie wiedzą, że są częścią złożonego ekosystemu, który przetrwa, jeśli tylko
pozostaną w swych rolach. / On a small
planet, caught up in their own little private
universe, the inhabitants perform their
poetically actions, which repeat themselves
in an endless loop. That they are all part of
a complex little ecosystem which can only
function if each of them plays his or her
role, is something they are unaware of.

[] Le Pont des Broignes / The Bridge at
the Brogs / Jerome Boulbes / Francja /
France / 2018 / 16’26’’
Drewnianym mostem, ponad toksycznym
bagnem, idą ze swym dobytkiem. Czasem
przystają, by zjeść lunch w Touille: tym
właśnie zajmują się Brogowie. Póki jeszcze mogą… / Moving stuff on a wooden
bridge over gaseous swamps, sometime
having a lunch break at Touille’s place:
that’s what Brogs do. As long as they
can...
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[] Mitina Lyubov / Mitya’s Love / Svetlana
Filippova / Rosja / Russia / 2018 / 14’04’’
Film oparty na opowiadaniu Borysa Szergina Miłość Mitii. To historia bohatera
szukającego miłości. Dzieło wykorzystuje
obrazy mistrzów rosyjskiej awangardy
oraz prymitywizmu. / The film is based
on Mitya’s Love, a short story by Boris
Shergin. The story is about how Mitya
was looking for his love. The film uses images by masters of Russian avant-garde,
as well as masters of naïve art.

Konkurs: filmy krótkometrażowe
Competition: short films

Film, część projektu Scratch, jest wizualną interpretacją utworu Malcolma
Goldsteina na skrzypce, inspirowanego
popularną w Bośni i Hercegowinie piosenką. / This film, part of the Scratch
project, is a visual interpretation of
a Malcolm Goldstein piece for solo violin
based on a Bosnian popular song from
Bosnia-Herzegovina.

II

POKAZ
SET (76’15’’)

5.07 / 12.15, 21.30
8.07 / 12.15
Kino Muza, Sala 1

Egg / Martina Scarpelli / Francja, Dania /
France, Denmark / 2018 / 12’07”
Kobieta zamknięta w domu z jajkiem,
które pociąga ją i zarazem napawa strachem. / A woman is locked in her home
with an egg, which she is both attracted
to and scared of.

[] Acid rain / Tomek Popakul / Polska /
Poland / 2019 / 26’0’’
Gdzieś w Europie Wschodniej. Młoda
ucieka z domu, jak najdalej od szarości
rodzinnego miasta. Na moście spostrzega
niebezpiecznie balansującą postać. Tak
poznaje Chudego, niezrównoważonego
dziwaka. / Somewhere in Eastern Europe.
Young One runs away from home to
escape the dullness of her hometown. At
the bridge, she notices a silhouette, balancing dangerously on the railing. That’s
how she meets Slim, a slightly unstable
oddball.
Udahnut zivot / Imbued Life / Ivana
Bosnjak, Thomas Johnson / Chorwacja /
Croatia / 2019 / 12’15”
Film o młodej kobiecie obcującej z potęgą
przyrody. Dziewczyna wykorzystuje swój
talent do preparowania zwierząt, by przywrócić je ich naturalnemu środowisku. /
A film about a young woman’s connection
with the life force of nature. She uses her
talent for taxidermy to return the animals
to their natural habitat.

Kohannya / Deep Love / Mykyta Lyskov /
Ukraina / Ukraine / 2019 / 13’58’’
Wielka miłość wreszcie nastała na Ukrainie. / Deep love has finally happened in
Ukraine
Kids / Michael Frei / Szwajcaria /
Switzerland / 2019 / 9’0”
Film, który bada relacje wewnątrz grupy.
Jak mamy się definiować, skoro wszyscy
jesteśmy sobie równi? / An animated
short exploring group dynamic. How
do we define ourselves when we are all
equal?
Lin / Forest / David Ehrlich / Chiny /
China / 2018 / 2’55”
Las, zgodnie z rytmem przyrody, rozrastał
się lub kurczył. Teraz, wyniosły i samotny,
dożywa starości. / A forest, becoming
both less and more as the seasons go by,
reaches old age, upright and alone.

[] Autour de l’escalier / Around
the stairway / Die Wimmelgruppe /
Szwajcaria / Switzerland / 2018 / 5’0’’
W fantastycznym mieście wiele niesamowitych zdarzeń odbywa się w tym samym
czasie. Film-kolaboracja wyprodukowany
na pięćdziesięciolecie Szwajcarskiego
Związku Filmowców Animatorów. / In
a fantastic town, many mysterious things
happen at once. A collaborative film
produced for the 50 years jubilee of the
Association of Swiss Animation Filmmakers.

POKAZ
SET (76’17’’)

6.07 / 10.30, 20.00
9.07 / 10.30
Kino Muza, Sala 1

[] The Juggler / Skirmanta Jakaitė /
Francja / France / 2018 / 11’05’’

Sueta Suet / Vanity of Vanities / Alexey
Turkus / Rosja / Russia / 2018 / 18’51’’
To miłosna historia, która dzieje się
w prowincjonalnym żydowskim mieście
i zarazem opowieść o boskiej opatrzności,
wspomaganej działaniami zwykłych ludzi.
/ This love story takes place in a provincial Jewish town. The story in which God’s
providence is accomplished with the help
of the ordinary people.

[] Turbine / Alex Boya/ Kanada / Canada
/ 2018 / 8’21’’
Pilot myśliwca ląduje awaryjnie w swoim
mieszkaniu. Po powrocie z pracy jego

żona odkrywa, że twarz męża zastąpiła
turbina samolotowa, a on sam zakochał
się w kuchennym wentylatorze. / A war
pilot crash-lands in his apartment. When
his wife returns from work, she discovers that her husband’s face has been
replaced by an airplane turbine. He’s also
fallen in love with their kitchen ceiling fan.
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Konkurs: filmy krótkometrażowe
Competition: short films

III

Mieszkamy w tym samym domu, jednak
funkcjonujemy w innych mieszkaniach,
zawodach, sytuacjach, różnią nas przekonania i wizje. Zaszyci w swoich schowkach, łudzimy się, że świat jest jeden
i trwały. / We live in the same house,
but in different apartments, jobs, situations, believes, visions. Each in our own
compartment, we fool ourselves that the
world is one and that it exists.

[] Ser con el Otro / Being with the Other
/ Waldo Roman Martinez / Argentyna /
Argentina / 2019 / 9’0”
Las został doszczętnie zniszczony przez
człowieka. Jedynie niewielki skrawek
daje jeszcze schronienie małej grupce
zwierząt. Gdy i skrawek zostaje wycięty,
mieszkańcy lasu salwują się ucieczką. /
A forest has been totally devastated by
man. Only a small fragment of it houses
a handful of animals. When it is logged
down completely its inhabitants must
migrate.

[] Edge / Steven Subotnick / USA / 2019
/ 3’15”
Wezwanie i odzew. / A call and response.

[] Idol / Grzegorz Koncewicz, Marek
Serafiński / Polska / Poland / 2018 / 13’0’’
Historia mężczyzny wplątanego w grę,
która ma wykreować idola tłumów. Bohater filmu wciela się w rolę narzuconą
przez twórców zbiorowej wyobraźni. /
The film tells a story of a man caught in
a game consisting in creating an idol. The
protagonist soon steps up to the role the
creators of the collective imagination
cast him in.

Konkurs: filmy krótkometrażowe
Competition: short films

[] Orpheus / Priit Tender / Estonia / 2019
/ 12’48’’
Muzyka Orfeusza jest w stanie oczarować
wszystkich, nawet zwierzęta i rośliny.
Jego pieśń ma uwolnić ukochaną Eurydykę z królestwa podziemi. / Orpheus can
enchant everyone with his music, including animals and plants. His song can even
rescue his beloved Eurydice from the
underworld.

POKAZ
SET (76’55’’)

6.07 / 12.15, 21.30
9.07 / 12.15
Kino Muza, Sala 1

[] Hounds / Ido Shapira & Amit Cohen /
Izrael / Israel / 2018 / 5’47’’
Opowieść o psie wyszkolonym do tego,
by zachowywał się jak człowiek. Życie
zwierzęcia zmienia się, gdy sfora goń-

[] Je sors acheter des cigarettes / I’m
going out for cigarettes / Osman Cerfon /
Francja / France / 2018 / 13’35’’
Dwunastoletni Jonathan mieszka z siostrą, matką i kilkoma jegomościami.
Wszyscy mają tę samą twarz i gnieżdżą
się w szafach, szufladach, telewizorze…
/ 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 …
Prelazak / Passage / Igor Ćorić / Serbia /
2019 / 6’50’’
Kiedy bohater, porzucony mały chłopiec,
mierzy się ze śmiercią wśród wojennego
zniszczenia, ostatni członkowie jego
plemienia sprowadzeni zostają do podstawowych form geometrycznych. / After
our hero, a young boy, is left alone to die
in the midst of war and destruction, the

Reverie of the Puppets / Kathy Rose /
USA / 2017 / 5’15”
Film przenosi widza w przepiękny surrealistyczny krajobraz pełnego drzew
świata, który przeistacza się w nieco
halucynogenną krainę. Na końcu zdarzeń
śniący będą śnić, a śpiący spać. / In this
video the viewer is taken to a surreal
landscape of great beauty; a land of trees
that subtly shifts into more hallucinogenic terrain… At the end, the dreamers
dream, and the sleepers sleep.
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IV

last members of his tribe are dismantled
to basic geometric forms.

czych psów gromadzi się wokół jego
domu. / The life of a dog, trained to
act as human, changes when a pack of
hounds gathers around his house.

[] Portret Suzanne / Portrait of Suzanne
/ Izabela Plucińska / Niemcy, Polska /
Germany, Poland / 2019 / 14’40’’
Bardzo samotny i otyły mężczyzna w obcym mieście. Pewnego dnia stopa bohatera zamienia się w kobietę: to Suzanne,
jego była. / An obese and way too lonely
man in a foreign city. One day his foot
turns into a woman: Suzanne, his ex-lover.

[] The Mummy’s Curse Returns / Vera
Neubauer / Wielka Brytania / UK / 2019
/ 18’0’’
Zmartwychwstała Mumia rozprawia się
ze stereotypami, rozliczając tych, którzy
próbują ograniczyć jej moc. Studium władzy w związku prywatnym, poszerzone
o polityczny kontekst. / Resurrected,
empowered Mummy smashes her stereotypes and lashes back at all those who try
to confine her. An examination of power
in personal relationships that disperse
into the wider political arenas.

POKAZ
SET (76’53’’)

7.07 / 10.30, 20.00
10.07 / 10.30
Kino Muza, Sala 1

to talk him into getting back together,
plastic bags come to life and attack
the city.

[] Ispod kojeg li su samo kamena
ispuzali? / From Under Which Rock
Did They Crawl Out? / Danijel Šuljić /
Chorwacja / Croatia / 2018 / 5’0”
Nadchodzi ciemność. Wkrótce wypełni
cały pokój. / Darkness is coming and
soon it will fill up the whole room.
La nuit des sacs plastiques / The Night of
the Plastic Bags / Gabriel Harel / Francja
/ France / 2018 / 18’07’’
Agata ma jedną obsesję: chce mieć
dziecko. Odnajduje byłego partnera,
Marca-Antoine’a, DJ-a techno z Marsylii. Gdy próbuje namówić go, by wrócili
do siebie, ożywają plastikowe torebki
i przypuszczają atak na miasto. / Agathe
has but one obsession: to have a child.
She finds her ex, Marc-Antoine, a DJ,
mixing techno in Marseille. As she tries

[] Eternity / Anastasia Melikhova / Dania
/ Denmark / 2018 / 3’0’’
Abstrakcja przeobraża się w naturę –
w ten sposób rodzi się nowy świat. /

Abstractions transform into nature and
through that a new world is born.
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V

[] Piat minut do moria / Five minutes to
sea / Natalia Mirzoyan / Rosja / Russia /
2018 / 7’07’’
Film kojarzy krótką, lecz niezapomnianą,
chwilę dzieciństwa z motywem starości,
by ukazać różnicę w postrzeganiu czasu
na początku i u schyłku życia. / The film
shows a small but memorable moment
from childhood, juxtaposed with the
theme of old age and the difference in
perception of time at the end and the
beginning of life.

[] Bloeistraat 11 / Nienke Deutz / Belgia /
Belgium / 2018 / 9’41”
Nierozłączni przyjaciele spędzają ostatnie
wakacje dzieciństwa na przeróżnych grach
i zabawach. Wraz z upływem lata ich ciała
zaczynają się zmieniać, a dotychczasowa
relacja staje się niezręczna. / Inseparable
best friends spend their last summer
holiday of childhood amusing themselves
around the house. As summer progresses
their bodies start to morph and shift
and an awkwardness descends on their
friendship.
Uprising / Steven Woloshen / Kanada /
Canada / 2019 / 4’0”
Światło – Ruch – Czas – Pamięć – Radość
/ Light – Movement – Time – Memory
– Joy

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.

[] Large Scale Absurdities Vol. 3: Docile
Town / Charalambos Margaritis / Cypr /
Cyprus / 2019 / 4’20’’
W spokojnym do niedawna mieście rozpętuje się piekło. / Hell breaks progressively
loose in an otherwise quiet town.
[] Rok / Year / Małgorzata BosekSerafińska / Polska / Poland / 2018 /
11’40’’
Film poświęcony pamięci Marka Serafińskiego, reżysera i producenta filmów
animowanych, prywatnie – męża autorki.
/ A film dedicated to Marek Serafiński,
a director and producer of animation,
privately the creator’s husband.
[] The Flood Is Coming / Gabriel Böhmer
/ Wielka Brytania, Szwajcaria / UK,
Switzerland / 2018 / 9’03’’
Leśny pustelnik przygotowuje się do
nadejścia powodzi; uwagę mężczyzny
rozprasza hałasujący sąsiad, którym jest
jego lewe oko. Film zgłębia narastające
lęki, wywołane stanem środowiska
i naszym w nim miejscu. / A forest hermit

The Fear Of Drawing / My Inner Censor /
Holandia / Netherlands / 2019 / 4’55’’
Gdy karykaturzysta podejmuje się stworzenia najgroźniejszego rysunku świata,
dziwne rzeczy zaczynają dziać się w jego
otoczeniu. / When a caricaturist draws
the most dangerous drawing in the world,
seemingly strange things happen in his
surroundings.

POKAZ
SET (67’18’’)

7.07 / 12.15, 21.30
10.07 / 12.15
Kino Muza, Sala 1

[] Story / Jola Bańkowska / Polska /
Poland / 2019 / 4’50”
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[] Le Jour extraordinaire / Flowing
through Wonder / Joanna Lurie / Francja /
France / 2018 / 14’0’’
Nadszedł czas, by mieszkańcy wsi wyruszyli w podróż. Przemierzają niebezpieczne wody w łupinach od orzechów,
by osiągnąć ostateczny cel wędrówki. /
It’s time for the villagers to start their
journey. They cross the perilous water in
nutshells, with their loved ones to their
final destination.

możliwości? / From which side would the
web be woven between the ruled and the
rulers? Joined at the hip? Strained to
bursting point?

[] Sounds Good / Sander Joon / Estonia
/ 2018 / 9’50”
Uzbrojony w mikrofon dźwiękowiec,
próbuje zarejestrować odgłosy grzybów.
/ Boom operator is trying to record the
sound of mushrooms.
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[] Good Intentions / Anna Mantzaris /
Wielka Brytania / UK / 2018 / 8’35’’
Po tym, jak kobieta potrąca człowieka
i ucieka z miejsca wypadku, zaczynają
dziać się dziwne i niepokojące rzeczy.
Krótki thriller o ludziach, którzy nie zawsze podejmują właściwe decyzje. / After
a young woman is responsible for a hit
and run, strange and spooky things starts
to happen. A small thriller about people
that are not always the best at making
decisions.

[] Homesick / Noy Bar, Yoav Aluf, Hila
Einy / Izrael / Israel / 2018 / 7’15’’
Na skutek życiowego kryzysu młoda
dziewczyna zmuszona jest powrócić do
domu rodziców, a tym samym zmącić
panujący w nim porządek. / A crisis in
a young woman’s life forces her to return
to her parents’ home. Her reappearance
shakes the delicate balance in the family
nest.

Ironiczny ciąg kilkunastu scenek, opowiadających o przenikaniu się codzienności
ze światem cyfrowym. Prowadzona
poprzez „story” narracja, przedstawia
ludzi samotnych, zagubionych, a czasem
obojętnych wobec rzeczywistości. / An
ironic sequence of clips, Story is a commentary on the interplay of everyday life
and the digital world. Told through “stories” it depicts people who are lost, lonely
and, in some cases, increasingly indifferent to reality.

[] Machtspiel / Power Game / Irina
Rubina / Niemcy / Germany / 2019 / 9’48’’
Jaki mógłby być związek pomiędzy
rządzonymi i rządzącymi? Ścisły i nierozłączny? A może rozciągnięty do granic

[] Ostatnia wieczerza / Last Supper
/ Piotr Dumała / Polska / Poland / 2019
/ 13’0’’

Zaskakujące i uwspółcześnione ujęcie
ostatniej wieczerzy Jezusa i apostołów;
inspirowane obrazem Leonardo da Vinci. /
A surprising modern take on the last supper of Jesus with his apostles; inspired by
Leonardo da Vinci.
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Aneta Ozorek
Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Animacji w Amsterdamie, programerka festiwali
dla dzieci, producentka wydarzeń filmowych, wieloletnia ekspertka programów
edukacji filmowej. / Artistic Director at
the Amsterdam based KLIK Holland Animation Festival, programmer for festival
for children, producer of film events, film
education program expert with many
years of experience.

Georges Sifianos
Urodzony w Grecji w 1952 r. animator,
reżyser filmowy; studiował malarstwo,
animację i filozofię (Szkoła Artystyczna
w Atenach, CFT-Gobelins i Sorbona w Paryżu). W 1988 uzyskał tytuł doktora za
pracę pt. Language and Esthetics of the
Animation Cinema. Pisze o kinie animowanym, który to przedmiot wykłada na
ENSAD od roku 1995. Był członkiem wielu
jury na festiwalach animacji. Zajmuje
się także sztukami wizualnymi. / Born
in Greece in 1952, he studied Painting,
Animation and Philosophy. (Fine Art
school in Athens, CFT-Gobelins and Sorbonne in Paris). In 1988 he has obtained
a doctorate with a thesis on Language
and Esthetics of the Animation Cinema.
Animator, Film Director, he writes on the
cinema of animation which he teaches
in ENSAD since 1995. He participated in
various juries of animation festivals. He is
also involved in the Visual Arts.
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Jury
filmy pełnometrażowe
feature films

Julie Roy
Jako producentka wykonawcza we Francuskim Studiu Animacji Krajowej Rady
Filmowej Kanady wyprodukowała ponad
40 krótkich filmów animowanych. Posiada
tytuł magistra kinematografii Uniwersytetu Montrealskiego, opublikowała też
liczne artykuły na temat kobiet w filmach
animowanych; gościnnie przygotowywała programy wielu międzynarodowych
festiwali. / As executive producer of the
French Animation Studio of the National
Film Board of Canada, Julie Roy has
produced close to 40 animated short
films. She holds a master’s degree in
cinematography from the University of
Montreal and has published numerous
articles about women in animated film;
she has been a guest programmer for
many international film festivals.

Ce Magnifique Gateau! / This Magnificent
Cake! / Marc James Roels, Emma De
Swaef / Belgia, Francja, Holandia /
Belgium, France, Netherlands / 2018 /
45’0”
Akcja tej antologii filmowej toczy się
w kolonialnej Afryce pod koniec XIX w.
i opowiada historie pięciu różnych bohaterów. / An anthology film set in colonial
Africa in the late 19th century telling the
stories of 5 different characters.

Jeszcze Dzień Życia / Another Day of
Life / Damian Nenow, Raúl de la Fuente
/ Polska, Hiszpania, Niemcy, Belgia,
Węgry / Poland, Spain, Germany, Belgium,
Hungary / 2018 / 85’0”
Jeszcze Dzień Życia to pierwsza w historii
polskiej kinematografii próba przetłumaczenia prozy Ryszarda Kapuścińskiego na
język filmu. / Another Day of Life marks
the first attempt to translate the prose
of Ryszard Kapuściński into the language
of film in the history of Polish cinematography.

7.07 / 16.00
8.07 / 16.00
Kino Muza, Sala 1

5.07 / 14.00
9.07 / 14.00
Kino Muza, Sala 1

La Casa Lobo / Dom wilka / The Wolf
House / Cristóbal León, Joaquín Cociña /
Chile / 2018 / 73’0”/
Młoda kobieta, Maria, ucieka z sekty
założonej przez niemieckich fanatyków
religijnych w Chile. Film inspirowany
prawdziwą historią osady Colonia Dignidad. / Maria, a young woman, finds refuge
after escaping from a sect of German
religious fanatics in Chile. Inspired by the
actual case of Colonia Dignidad.

Jury ANIMATOR.PL

Chris the Swiss / Anja Kofmel /
Szwajcaria, Niemcy, Chorwacja, Finlandia
/ Switzerland, Germany, Croatia, Finland
/ 2018 / 90’0”
W tajemniczych okolicznościach, w trakcie wojny w byłej Jugosławii, zostaje
odnalezione ciało Chrisa, szwajcarskiego
dziennikarza. Jego kuzynka decyduje
się zbadać tę historię. / In the midst of
the Yugoslav Wars, Chris, a young Swiss
journalist is found dead in mysterious
circumstances. His cousin decides to
investigate his story.

Ruben Brandt, a gyűjtő / Ruben Brandt,
kolekcjoner / Ruben Brandt, Collector /
Milorad Krstić / Węgry / Hungary / 2018
/ 96’0”
Ruben Brandt, znany psychoterapeuta,
zmuszony jest do kradzieży 13 obrazów z najsłynniejszych muzeów świata
i kolekcji prywatnych. / Ruben Brandt,
a famous psychotherapist, is forced to
steal 13 paintings from world renowned
museums and private collections.

6.07 / 16.00
8.07 / 14.00
Kino Muza, Sala 1

6.07 / 14.00
10.07 / 14.00
Kino Muza, Sala 1

7.07 / 14.00
9.07 / 16.00
Kino Muza, Sala 1
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Hanna Margolis
przedstawicielka Stowarzyszenia Filmowców Polskich / representative of the
Polish Filmmakers Association. Autorka
filmów animowanych, historyczka sztuki
i badaczka polskiego filmu animowanego,
autorka publikacji i książek naukowych
z tej dziedziny. Jurorka festiwalowa, m.in.
festiwalu Annecy w 2016. Jako ekspertka
i programerka współpracuje z instytucjami filmowymi i festiwalami w Polsce
i zagranicą. W Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego pracuje nad

dysertacją doktorską dotyczącą filmów
animowanych kobiet w polskiej kinematografii. / Author of animated films, art
historian and researcher of the Polish
animated film, author of publications and
books on this area of study. Member of
festival jury at, e.g. Annecy in 2016. Collaborates with film institutions and festivals in Poland and abroad as an expert
and programmer. Is currently preparing
her PhD dissertation at the History of
Art Institute of the Warsaw university on
animated film and women in Polish cinematography.

where he co-created scenery and props
for many different productions such
as: “Danny Boy”, „Ichtys”, „O największej
kłótni”. He also worked together with
Breakthru Films on the Oscar-winning
“Piotruś i Wilk”, and on “Zaczarowany
fortepian”, where he acted as the Art director. Since 2013, he works at the Center
of Audio-Visual Technologies in Wrocław,
where he is responsible for stop-motion
animation and trick photography projects.
His most recent collaborations are: the
Oscar nominee “Twój Vincent” („Loving
Vincent”) or “The Kite”.

Jacek Spychalski
przedstawiciel Centrum Technologii
Audiowizualnych / representative of the
Center of Audio-Visual Technologies.
Swoją karierę rozpoczął w 1995 roku
w Łódzkim Se-ma-forze, gdzie współtworzył scenografie i rekwizyty do takich
produkcji jak: „Danny Boy”, „Ichtys”,
„O największej kłótni”. Współpracował
również z Breakthru Films przy oskarowym „Piotrusiu i Wilku”, a także przy
„Zaczarowany fortepianie”, gdzie był Art
directorem. Od 2013 roku pracuje w Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu, gdzie jest odpowiedzialny za
projekty związane z animacją poklatkową
i zdjęciami trickowymi. Ostatnie projekty
przy których pracował to: nominowany
do Oskara „Twój Vincent” („Loving Vincent”) czy „The Kite”. / His career began
in 1995 in the Se-ma-for studio in Łódź,

Gunnar Strøm
kurator program Animacja z Norwegii /
Animation form Norway program curator.
Emerytowany profesor Volda University
College. Prekursor studiów nad filmem
dokumentalnym I animowanym na VUC,
były wiceprezes i sekretarz generalny
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Twórców Filmu Animowanego. Stworzył
Festiwal Animacji w Fredrikstad. Nagroda
FAF dla najlepszych animacji z krajów
nordyckich i bałtyckich, Złoty Gunnar,
została nazwana jego imieniem. / Professor emeritus at Volda University College.
Established the documentary and animation study at VUC. Former Vice-President
and Secretary General of International
Animated Film Society. Founder of
Fredrikstad Animation Festival. FAF award
for best Nordic/Baltic animation films,
The Golden Gunnar, is named after him.

8.07 / 10.30
CK Zamek, Kino Pałacowe
9.07 / 16.00
Kino Muza, Sala 2

[] Błoto / Mud / Alicja Błaszczyńska /
2018 / 12’32”
Historia toksycznej relacji dwojga młodych ludzi, żyjących na nudnym, szarym
osiedlu. / Story of toxic relationship
between two young people who live in
dull and gray suburbs.

[] Vitae Azilia / Joanna Wapniewska /
2019 / 07’14”
Film o utraconej, a jednak ciągle żywej
relacji między dwojgiem ludzi. Główną
bohaterką jest młoda kobieta, która
próbuje na nowo odnaleźć się po stracie
bliskiej osoby. / Film about a lost but still
very much alive relationship between two

[] 25/25 / kinoMANUAL / 2019 / 04’20”
Tytuł odwołuje się do tradycji numerowania grafik z oryginalnej matrycy, wskazuje
też na sekwencję 25 faz ruchu. Kolejne
rysunki, z pozoru podobne, różnią się
drobnymi detalami. Ich sens ujawnia się
w ruchu. / The title of the film refers to,
on the one hand, the tradition of numbering subsequent graphic prints, and
the fact that the movie sequence was
drawn on 25 frames per second. Each
subsequent drawing looks similar, in fact,
they are only different in the details. Their
meaning is conveyed only through motion.

Acid Rain / Tomek Popakul / 2019 / 26’15”
Gdzieś w Europie Wschodniej. Młoda
ucieka z domu, jak najdalej od swojego
szarego, nudnego miasta. Tak poznaje
Chudego, niezrównoważonego dziwaka. /
Somewhere in the Eastern Europe. Young
runs away from her depressing home-

town. That’s how she meets Skinny – unstable weirdo.
[] Punkt obserwacyjny / Observation
Point / Aleksander Józefczyk / 2019 /
9’35”
Fotograf jest znudzony swoją dotychczasową pracą. Przez przypadek zauważa
ogłoszenie w gazecie o nagrodzie za
zrobienie zdjęcia tajemniczej istoty. Przypomina sobie, że kiedyś już robił takie
fotografie. / A photographer is bored
with this previous work. Accidentally he
noticed an announcement in the newspaper about the prize for a photo of some
mysterious creature. He recalls that once
he took such pictures.
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people. The main character is a young
woman who is trying to redefine herself
after losing a close person.

Kaprysia / The Land of Whim / Betina
Bożek / 2019 / 08’07”
Wszystko, co istnieje na Kaprysi jest
nieoczywiste, chaotyczne, zmienia swoje
kształty i właściwości. / Everything that
exists on the planet Kaprisia is unobvious,
chaotic, and changes its shapes and
properties.

[] Story / Jola Bańkowska / 2019 / 4’49”
Ciąg ironicznych scenek, opowiadających
o przenikaniu się codzienności ze światem cyfrowym. Prowadzona przez „story”
- popularną dziś funkcję mediów społecznościowych – narracja, przedstawia
ludzi samotnych, zagubionych, a czasem
obojętnych wobec rzeczywistości. / A reflection about modern man in an age of
omnipresent technology. Looking through
stories - a popular function in many
social media platforms - we see people
who are lonely, lost or already indifferent
about reality surrounding them. Action
takes place during one day and it’s told
by short, often (auto)ironic scenes, where
virtual world sinks to reality.

[] Ostatnia wieczerza / Last Supper /
Piotr Dumała / 2019 / 12’59”
Dramat grupy mężczyzn siedzących za
stołem, poruszających się w rytm współczesnej muzyki na kwartet smyczkowy,
czyli ostatnia wieczerza Jezusa i 12 apostołów. / A drama based around a group
of men seated at a table, moving to the
rhythm of modern music for a string
quartet, or: the last supper of Jesus and
the twelve apostles.

[] Kawalerka / Single Room Apartment /
Anna Chwal / 2019 / 6’16”
Młody i samotny Palec spędza nieco
czasu w kawalerce. / Young and lonely
Finger spends some time in the single
room apartment.

POKAZ
SET (69’0’’)

8.07 / 12.15
CK Zamek, Kino Pałacowe
9.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 2

[] Pokrowce / Leather / Karolina
Borgiasz / 2018 / 5’15”
Ludzka skóra jest pokrowcem na wnętrze.
Życie ubrało nas w ciuchy z metkami

[] Mój dziwny starszy brat / My strange
older brother / Julia Orlik / 2018 / 12’36”

Film o relacji pomiędzy młodą, dążącą
do sukcesu zawodowego kobietą, a jej
ekscentrycznym bratem. / A film about
the relationship between a young woman
striving for professional success and her
eccentric brother.
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aktu urodzenia. Zostawimy nasze znoszone okładki, jak stare płaszcze w szafie.
/ Human skin is a leather cover for the
interior. We will leave our covers just like
abandoned coats in wardrobe.

[] Silny niezależny Kosmos / Strong
Independent Space / Damian Krakowiak /
2018 / 10’37”
Żyjący na dwóch zupełnie różnych
płaszczyznach żona i mąż konfrontują
się z rzeczywistością, próbując odnaleźć
sens nie do końca jasnej sytuacji, w której
się znaleźli. / Living on two different surfaces wife and husband have to confront
the reality surrounding them, trying to
find the meaning of the vague situation
they have been thrown into.

Mój Franciszek / My Franciszek /
Katarzyna K. Pieróg / 2018 / 5’0”
Film dedykowany pamięci dziadka artystki, Franciszka Zalewskiego. Łączy
elementy biograficzne z poetyckimi
obrazami pracowitości i prostoty, które

symbolizuje główna postać. / A movie
dedicated to the memory of artist’s
grandpa, Franciszek Zalewski. The film
mixes elements of poetic images of dilligence and straighforwardness, that figure
of him symbolizes.

[] Łowy / The Hunt / Mateusz Jarmulski
/ 2018 / 8’0”
Podczas wakacji na prowincji jedenastoletni chłopiec po raz pierwszy doświadcza
zdarzeń, ukazujących prawdziwą naturę
przemocy. / During summer holidays in
the countryside, an 11-year-old boy goes
through his first boyhood experience as
he discovers the violence for the first
time.

[] Cyborgy / Adam Żądło / 2018 / 8’01”
W doskonale uporządkowanym logicznym
świecie robotów rodzi się uczucie. Jest
wynikiem błędu, wirusem, początkiem
końca. / World of robots is perfectly
organised and logical but suddenly something unexpected happens - a feeling
arises. It is a bug, result of error, virus,
the beginning of the end.

9.07 / 10.30
CK Zamek, Kino Pałacowe
10.07 / 16.00
Kino Muza, Sala 2

[] Idol / Grzegorz Koncewicz, Marek
Serafiński / 2018 / 13’0”
Podszyty niepokojem film o kreowaniu
idoli i wznoszeniu ich na piedestał, nawiązujący do mitu Ikara. / It’s a film about
making idols and raising them to the top,
with a touch of anxiety and allusions to
the myth of Icarus.

[] Re-cycle / Mateusz Lenart / 2019 /
6’21”
Żyjący samotnie, w świecie bez światła
i nadziei, bohater zatraca się w pogoni za
utraconą przeszłością. Życie, które prowadzi po stracie wszystkiego, co kochał,
jest jedynym, jakie zna. / Living a solitary

[] Quidquid Latine dictum sit, altum
videtur / Julia Orlik / 2019 / 14’57”
Druciana dziewczyna nie chce już dłużej
być z drutu, wyrusza więc w podróż, aby
znaleźć rozwiązanie swojego problemu. /
The wire girl does not want to be out of
wire anymore, so she embarks on a journey to find a solution to her problem.

50

Duszyczka / The Little Soul / Barbara
Rupik / 2019 / 9’12”
U brzegu rzeki ugrzęzło martwe ciało.
Ogarnięte rozkładem wnętrze wciąż
skrywa duszę - miniaturę ciała zmarłego.
/ A dead body became stuck by a river
bank. Its decaying insides still hide a human soul - a miniature of the deceased.
Rotting organs part and a tiny creature
gets out.
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/ A short story about the life of a train
operator named Arseniy. He loves his
job, but there is just one thing that keeps
bothering him: passengers.

life in a world without light or hope, the
central character is engrossed in the
pursuit of his lost past. The cycle he fell
into after losing everything is the only
one he knows.

[] Drzemka / The Snooze / Katarzyna
Kurop / 2019 / 6’15”
Raz na dzień żyjemy w świecie podzielonym. Przez krótką chwilę widzimy rzeczy
takimi, jakie są i takimi, jakimi wydają
się być. / Once a day we live in a split
world. For the briefest of moments we
see things as they are and as they seem
to be.

[] Metro / Natalia Krawczuk / 2019 /
10’44”
Krótka opowieść o życiu motorniczego
o imieniu Arsenij, który bardzo kocha
swoją pracę. Jest tylko jedna rzecz, która
mu w niej przeszkadza - pasażerowie.

[] Łajka / Laika / Aleksandra Duda /
2019 / 4’41”
Historia psa, który został ekspediowany
przez Rosjan w kosmos. / A film about
Soviet space dog who became one of the
first animals in space.

[] Schronisko / Shelter / Karolina
Kajetanowicz / 2019 / 4’54”
Schyłek dnia i lata wzywa bączka do
odlotu. Rytm odwiecznej wędrówki

stopniowo przeradza się w walkę o życie.
/ The little bittern sets off as a summer
ends, Ancient rhythm of migration slowly
turns into struggle to survive.

9.07 / 12.15
CK Zamek, Kino Pałacowe
10.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 2

ją oszukuje? / A woman suspects her
man for being unfaithful. What will be the
result of constant fear and uncertainty?

[] Rok / Year / Małgorzata BosekSerafińska / 2018 / 11’40”
Jest to graficzno-dźwiękowy dziennik
utkany z papierowych odpadów codzienności, etykiet, biletów, metek z cenami,
opakowań po papierosach wypalonych
w ciągu sześciu lat. / It’s a graphic and
sonic diary composed of everyday paper
waste, such as labels, etiquettes, tickets,
etc., as well as cigarette packets a smoker
went through over the course of six years.

Słoń / The Elephant / Marta Gabiga /
2019 / 3’14”
Gdy dyrektor otrzymuje zawiadomienie,
że w ogrodzie zoologicznym może pojawić się słoń, wpada na genialny pomysł. /
When the Zoo’s director received a notification, that the elephant will finally
be allocated in the garden, a great idea
came to his mind.
[] Ovule / Natalia Durszewicz / 2019 /
4’18”
Kobieta podejrzewa swojego mężczyznę
o zdradę. Czy to jednak on jest tym, który

[] Portret Suzanne / Portrait of Suzanne
/ Izabela Plucińska / Polska, Niemcy /
Poland, Germany / 2019 / 14’41”
Pewnego dnia skaleczona stopa cierpiącego mężczyzny zamienia się w kobietę:
Suzanne, jego dawną miłość. / An obese
and way too lonely man in a foreign city.
One day his foot turns into a woman:
Suzanne, his ex-lover.
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[] Deszcz / Rain / Piotr Milczarek / 2019
/ 5’0”
Krótki film animowany, opowiadający
o zbiorowej świadomości. O tym, że
brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za
własne czyny sprawia, że bezrefleksyjnie
idziemy za tłumem, co może doprowadzić
do tragedii. / Short animated film on collective consciousness. It talks about how
no accountability for our actions pushes
us to thoughtlessly follow the crowd,
which may lead to a tragedy.

Red Light Train / Alicja Kot / 2019 / 9’36”
Młoda stewardesa pracuje w luksusowym
pociągu dalekobieżnej linii do Paryża. Pasażerami są zakochane pary, podróżujące
do stolicy miłości. Stewardesa mimowolnie staje się świadkiem ich miłosnych
uniesień. / Young stewardess works in
a luxury, long-distance train to Paris.
Travellers are mostly couples on their way
to the capital of love. She begins to watch
the lovers closely, in the more and more
obsessive way.

wokalistka Aurora Aksnes. / Winter Bird
is a student made stop-motion animation, which addresses the topic of grief.
Inspired by a song, Winter Bird by Aurora
Aksnes.

[] Dwie etiudy / Two Etudes / Zuzanna
Pomorska / 2018 / 12’34”
Minimalistyczny film abstrakcyjny, będący impresyjną partyturą do utworu
Pawła Szymańskiego w wykonaniu
Macieja Grzybowskiego. / A minimalist
abstract film which is an impressionistic
score for Paweł Szymański’s work performed by Maciej Grzybowski.

[] Winter Bird / Paulina Kozieł / 2019
/ 5’44”
Animacja poklatkowa z wykorzystaniem
własnoręcznie wykonanych lalek oraz
scenografii. Interpretacja utworu Winter Bird, którego autorką jest norweska

[] Strach ma wielkie oczy / Fear Has
Many Eyes / Dana Danylova / Polska,
Włochy, Ukraina / Poland, Italy, Ukraine /
2018 / 2’41”
Główna bohaterka, czeka na kogoś przed
wejściem do parku. Nikt się nie pojawia,
więc decyduje się na samotny spacer
po ogrodzie. / The main character is
waiting for someone in front of the park.
Nobody’s coming so she decides to take
a walk in the garden alone.

Janet Perlman
retrospektywa
retrospective
55
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Janet Perlman to niezależna reżyserka
z poczuciem humoru nacechowanym
nutką absurdu, o czym możemy przekonać się, oglądając filmy: The Tender
Tale of Cinderella Penguin, Why Me?, My
Favorite Things That I Love oraz Sorry
Film Not Ready. Uhonorowano ją wieloma
międzynarodowymi nagrodami filmowymi:
Pulcinelli za najlepszą produkcję telewizyjną, za najlepszą krótką formę filmową
na Festiwalu Filmowym w Montrealu oraz
za najlepszy film krótkometrażowy na
Festiwalu Filmów dla Dzieci w Berlinie;
była również nominowana do Oscara. /
Janet Perlman is an independent director whose absurdist sense of humour is
evident in her films The Tender Tale of
Cinderella Penguin, Why Me?, My Favorite Things That I Love, and Sorry Film
Not Ready. Her work has received many
international awards, including an Oscar
nomination, a Pulcinella Award for best
TV movie, Best Short Film at the Montreal
World Film Festival and Best Short Film at
the Berlin Children’s Film Festival.

8.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1 / 66’

PROGRAM
Why Me? / 1978 / 10’0”
My Favorite Things That I Love
/ 1994 / 4’0”
Dinner For Two / 1996 / 6’0”
Bully Dance / 2000 / 10’0”
Penguins Behind Bars / 2003 / 23’0”
Sorry Film Not Ready / 2010 / 1’0”
Monsieur Pug / 2014 / 10’0”
Ottawa Animation festival Trailer
/ 2014 / 0’30”
Let’s Play Like It’s 1949 / 2016 / 1’20”

Georges Sifianos
retrospektywa
retrospective

PROGRAM
Le Vol D’icare / The Flight of Icarus /
Szwajcaria / Switzerland / 1974 / 3’0”
Perspectives / Szwajcaria / Switzerland /
1975 / 2’0”
Le ravissement de Frank N. Stein / The
ravishing of Frank N. Stein / Szwajcaria /
Switzerland / 1982 / 9’30’’
78 tours / 78 R.P.M. / Szwajcaria / Switzerland / 1985 / 4’0”
La course ã l’abime / The Ride to the Abyss /
Szwajcaria / Switzerland / 1992 / 4’30’’
Le sujet du tableau / The subject of the picture / Szwajcaria / Switzerland / 1989 / 6’10’’
L’anne du daim / The year of the deer /
Szwajcaria / Switzerland / 1995 / 5’15’’
Fugue / Szwajcaria / Switzerland / 1998 / 7’12’’
La jeune fille et les nuages / The young
girl and the clouds / Szwajcaria, Francja /
Switzerland, France / 2000 / 5’0”
L’homme sans ombre / The man without
a shadow / Szwajcaria, Kanada / Switzerland,
Canada / 2004 / 10’0”
Jeu / Play / Szwajcaria, Kanada / Switzerland, Canada / 2006 / 3’50’’
Retouches / Szwajcaria / Kanada / Switzerland, Canada / 2008 / 6’0”
Romance / Szwajcaria, Kanada / Switzerland, Canada / 2008 / 7’0”
Chemin faisant / Szwajcaria / Switzerland /
2012 / 5’0”
Erlkönig / Erlking / Szwajcaria / Switzerland
/ 2015 / 5’0”
La Bataille de San Romano / Szwajcaria /
Switzerland / 2017 / 2’0”
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Smile / Grecja / Greece / 1974 / 2’0”
Film zrealizowany pod okiem cenzury,
w czasach dyktatury pułkowników w Grecji. Krytyka amerykańskiego stylu życia
ma tu drugie dno – utwór jest oskarżeniem działań CIA, jako faktycznego źródła
reżimu. / Film made under conditions of
censorship of the dictatorship colonels,
in Greece. The CIA being at the origin of
the dictatorship, the film was meant to
be a critical comment from the American
way of life through some emblematic
figures.
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Georges Schwizgebel
retrospektywa
retrospective
Wstęp: / Intro:
Georges Schwizgebel
10.07 / 18.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 74’

Georges Schwizgebel urodził się
w Szwajcarii, w 1944 roku. Po studiach na
Ecole des arts décoratifs w Genewie pracował w agencji reklamowej, by później,
w 1970 r., wraz z Claude Luyet i Danielem
Suterem założyć GDS Studio. Wyprodukował i wyreżyserował 19 krótkich filmów
animowanych, zrealizowanych głównie
techniką malowanych arkuszy octanowych. Tworzył filmy, równolegle zajmując
się plakatem i malowaniem fresków.
Schwizgebela nagradzano w Cannes,
Annecy, Zagrzebiu, Hiroszimie, Stuttgarcie, Ottawie i Espinho. Dwa jego obrazy,
78 R.P.M. (1985) oraz The Ride to the
Abyss (1992), znalazły się na liście stu
najbardziej znaczących filmów animowanych na Festival w Annecy w roku 2006.
/ Georges Schwizgebel was born in Switzerland in 1944. After studies at the Ecole
des arts décoratifs in Geneva he worked
in an advertising agency before founding
the GDS Studio with Claude Luyet and
Daniel Suter in 1970. Since then, he has
been producing and directing 19 short
animated films that particulary concentrate on the medium of painting on cels.
Alongside his filmmaking career he also
creates posters and frescoes. Schwizgebel won prizes at Cannes, Annecy,
Zagreb, Hiroshima, Stuttgart, Ottawa
and Espinho. Two of his films, 78 R.P.M.
(1985) and The Ride to the Abyss (1992),
rank among the hundred most influential
animated films on a list published by the
Festival d’Annecy in 2006.

Wstęp: / Intro:
Georges Sifianos
9.07 / 20.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 60’

Odeur de Ville / Scent of city / Francja /
France / 1994 / 8’30”
W wielkim mieście mieszka samotna
kobieta i jej kot Basil. Otacza ich ograniczony i wrogi świat. Drogę ucieczki
stwarza jedynie wyobraźnia. / In a big
city a woman lives alone in a room in the
company of her cat Basil. This restricted
universe is hostile to both her and the cat
and, at the same time, oppresses. Imagination will be her only means of escape.

Tutu / Francja / France / 2001 / 28’0”
Tutu jest małym chłopcem, który mieszka
z babcią w robotniczej dzielnicy Paryża.
Pewnego dnia kradnie muszelkę i od tego
momentu jego życie nie będzie już takie
samo. / Tutu is a little boy who lives with
his grandmother in a working-class area
of Paris. One day he steals a shell for
young neighbour. From that moment on,
his life changes...
C’est Môa / Ego / Francja / France / 2007
/ 12’0”
Film stanowi studium choreograficzne
animacji, a jego motywem przewodnim
jest pęd do władzy. Inspiracją dla obrazu
były ikoniczne postaci (manipulator –
manipulowany) z japońskiego teatru lalek
– Bunraku. / This film is a choreography in
animation, on the theme of the quest for
power. Inspired freely by the emblematic
figures (manipulator - manipulated) of
the Japanese puppet theater Bunraku.

Animacja non-fiction:
animując rzeczywistość
Non-fiction animation:
animating reality

happiness, love and friendship, they refer
to their rights, choices and definitions of
identity.
PROGRAM
Nie masz dystansu / Karina Paciorkowska
/ Polska / Poland / 2018 / 4’0”
I Don’t Protest, I Just Dance in My
Shadow, Jessica Ashman / Wielka
Brytania / UK / 2017 / 5’19”
Cipka / Renata Gąsiorowska / Polska /
Poland / 2016 / 8’0”
Las del Diente / Ana Perez Lopez / USA /
2018 / 5’28”
I like girls / Diane Obomsavin / Kanada /
Canada / 2016 / 8’12”
Oneself Story / Geraldine Charpentier /
Belgia / Belgium / 2018 / 4’53”
Guaxama / Nara Normandem / Brazylia,
Francja / Brasil, France / 2018 / 14’0”
Shadow / Lei Lei / Chiny / China / 2017
/ 5’32”
Happy and Gay / Lorelei Peppi / 2014 /
USA / 10’23”
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Kobiety mają głos
Women’s voices
Kuratorka / Curated by:
Anna Głowińska
7.07 / 20.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 66’

Podczas 72. Festiwalu FIlmowego
w Cannes, brytyjska aktorka Tilda Swinton zwróciła uwagę na fakt, że problemem branży filmowej nie jest brak reżyserek, lecz brak zainteresowania nimi ze
strony mediów. Wydarzenia ostatnich lat,
takie jak akcja #metoo, liczne protesty
i manifestacje, sprawiły, że wypowiedzi
kobiet są coraz bardziej słyszalne w życiu
politycznym i społecznym. W ostatnich
latach coraz większy rozgłos i nagrody
na festiwalach filmowych zdobywają
produkcje zrealizowane właśnie przez
animatorki. Ich filmy traktują o tym, co
dla nich ważne: poruszają temat roli kobiet w społeczeństwie i związanych z nią
presji. Mówiąc o kobiecej perspektywie
szczęścia, miłości i przyjaźni, odnoszą
się do swoich praw, wyborów i definicji
tożsamości. / During the 72th Cannes
Film Festival, the British actress Tilda
Swinton pointed out that the film industry
has a problem not with the lack of female
directors, but the fact that the media aren’t interested in them. The recent events
such as the #metoo movement as well as
numerous protests and demonstrations
made women speak out in a manner that
reverberates through social and political life. In recent years, animated films
by female animators are gaining more
renown and recognition at film festivals.
They make films about things that are
important to them: the role of women in
society and the associated pressure. They
speak about the female perspective on

Wstęp: / Intro: Adela Kaczmarek,
Małgorzata Bosek
8.07 / 18.00
CK Zamek, Kino Pałacowe

Janka / Adela Kaczmarek / Polska /
Poland / 2018 / 50’0”
Janka to intymny portret Janiny Ochojskiej – założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej. Film, łącząc zdjęcia dokumentalne,
rysunkową animację oraz unikatowe
materiały archiwalne 16 mm, ukazuje
mniej znane oblicze bohaterki. / Janka is
a very intimate portrayal of Janina Ochojska – founder of the Polish Humanitarian
Action. The film joins documentary material, hand-drawn animation and unique 16
mm archive materials to present the less
well-known side of the protagonist.

Adela Kaczmarek
W latach 2003 –2008 studiowała na
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jej
film dyplomowy Zatoka, z Pracowni
Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci,
zdobył Nagrodę Specjalną na OFAFA
2008 w Krakowie oraz Nagrodę Główną
na festiwalu Pole Widzenia w Centrum
Sztuki Współczesnej w Toruniu. / In 2003
–2008, she studied at the graphics design
department of the Jan Matejko’s Academy
of Fine Arts in Kraków. Her diploma movie
Zatoka, developed by Professor Jerzy
Kucia’s Animated Film Workshop has won
the Special Award at the OFAFA 2008 in
Kraków as well as the Main Award at the
Pole Widzenia Festival at the Center of
Modern Art in Toruń.
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Rzeczywistości w czerni i bieli
Realities in black & white

Sławomir Grünberg
Wielokrotnie nagradzany reżyser, producent i operator filmów dokumentalnych.
Jako absolwent Wydziału Reżyserii
Łódzkiej Szkoły Filmowej wyemigrował
do USA w 1981 r. i od tego czasu wyreżyserował i wyprodukował ponad 45 filmów
dokumentalnych o tematyce społecznej,
ekologicznej i problemach niepełnosprawności. Wielokrotnie nagradzany
na międzynarodowych festiwalach, jest
zdobywcą nagrody Emmy za film School
Prayer: A Community at War oraz laureatem nagrody Fundacji Guggenheima
i Soros Justice Media. / A recognized
director, producer and documentary film
operator, with many awards to his name.
Having graduated from the Faculty of
Film Direction at the Film School in Łódź,
he emigrated to the USA in 1981. Since
then, he directed and produced over 45
documentaries on social and ecological issues as well as touching upon the
issues of the disabled. He won numerous
awards at international festivals, including
the prestigious Emma for the film School
Prayer: A Community at War, he was also
recognized with awards by the Guggenheim Foundation and Soros Justice Media
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Animacja non-fiction:
animując rzeczywistość
Non-fiction animation:
animating reality
Wstęp: / Intro:
Sławomir Grünberg
11.07 / 16.00
CK Zamek, Kino Pałacowe

Karski i władcy ludzkości / Karski & The
Lords of Humanity / Sławomir Grünberg /
Polska / Poland, USA / 72’0”
Film o Janie Karskim, emisariuszu Polskiego Państwa Podziemnego, potajemnie wysłanym do warszawskiego getta
z misją rozpoznania sytuacji Żydów
w przededniu „ostatecznego rozwiązania”.
Jeżeli nie będzie interwencji aliantów, to
w ciągu półtora roku ludność żydowska
przestanie istnieć – donosił w tzw. „Raporcie Karskiego”. / A movie about Jan
Karski, the emissary of the Polish Underground State, sent on a secret mission to
the Warsaw Ghetto to directly report on
the situation of the Jews facing the “final
solution”. Without an Allied intervention,
within one and a half hear, the Jewish
populace will cease to exist – he stated in
the so called “Karski’s report”.

Przegląd czarno-białych filmów krótkometrażowych, których minimalistyczna,
nieco szkicowa stylistyka w niezwykle
sugestywny i niepokojący sposób komentuje naszą rzeczywistość. / A review of
black and white short films with a minimalistic, sketch-like stylistics, a suggestive and disturbing commentary on our
reality.

Kurator: / Curated by:
Filip Kozłowski
5.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1 / 72’

PROGRAM
Not About Us / Michael Frei / Szwajcaria /
Switzerland, Estonia / 2012 / 4’0”
História Trágica com Final Feliz / Tragic
Story with Happy Ending / Regina Pessoa
/ Francja, Portugalia / Kanada / France,
Portugal, Canada / 2005 / 7’46”
Kto by pomyślał? / Who Would Have
Thought? / Ewa Borysewicz / Polska /
Poland / 2009 / 11’0”
Cosmoetico / Martina Scarpelli / Włochy /
Italy / 2015 / 5’0”
Plug & Play / Michael Frei / Szwajcaria /
Switzerland / 2013 / 6’0”
Do serca Twego / To Thy heart / Ewa
Borysewicz / Polska / Poland / 2013 / 10’0”
Ziegenort / Tomasz Popakul / Polska /
Poland / 2013 / 19’0”
Kali, o pequeno vampiro / Kali the little
Vampire / Regina Pessoa / Kanada,
Szwajcaria, Francja, Portugalia / Canada,
Switzerland, France, Portugal / 2012 / 9’30”

Animacja z Norwegii
Animation from Norway

/The fourth edition of the student project
prepared specifically for the Animator
festival features short, several dozen
seconds long studies presenting different
approaches and ways of interpreting
animation as an universal language to
express unverbalized emotions and worldviews, creating the space in animated
film and the influence of animated film on
the reality.
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Moje wyznanie – projekt studencki
Wydziału Animacji Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu
My confession – student project of
The Faculty of Animation at
The University of the Arts in Poznań

Czwarta odsłona projektu studenckiego,
przygotowanego specjalnie na festiwal
Animator, obejmuje krótkie, kilkudziesięciosekundowe etiudy, prezentujące różne
sposoby interpretowania animacji jako
uniwersalnego języka ekspresji trudnych
do zwerbalizowania emocji i światopoglądów, kreowania przestrzeni w filmie
animowanym i oddziaływania filmu animowanego na rzeczywistość.

Kurator: / Curated by: Piotr Muszalski

Kurator: / Curated by: Gunnar Strøm
06.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1
10.07 / 20.00
CK Zamek, Sala Wielka

Gunnar Strøm
Emerytowany profesor Volda University
College. Prekursor studiów nad filmem
dokumentalnym i animowanym na VUC,
były wiceprezes i sekretarz generalny
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Twórców Filmu Animowanego. Stworzył
Festiwal Animacji w Fredrikstad. Nagroda
FAF dla najlepszych animacji z krajów
nordyckich i bałtyckich, Złoty Gunnar,
została nazwana jego imieniem. Laureat
Aamot-statuetten, najbardziej prestiżowej nagrody filmowej w Norwegii. Działał
jako programer, a także członek jury na
wielu festiwalach na całym świecie. Opublikował szereg obszernych prac naukowych na temat animacji, filmu dokumentalnego i teledysków. / Professor emeritus
at Volda University College. Established
the documentary and animation study at
VUC. Former Vice-President and Secretary General of International Animated
Film Society. Founder of Fredrikstad
Animation Festival. FAF award for best
Nordic/Baltic animation films, The Golden
Gunnar, is named after him. Awarded
Aamot-statuetten, the most prestigious
prize in Norwegian film. Has programmed
for and been on juries at film festivals
worldwide. Has published widely on animation, documentary and music video.

The Tower / Mats Grorud / Norwegia,
Francja, Szwecja / Norway, France,
Sweden / 2018 / 80’0’’
Wardi, jedenastoletnia Palestynka, żyje
w obozie uchodźców w Libanie. Gdy
ukochany pradziadek traci wiarę w powrót do rodzinnej Galilei, dziewczynka
zaczyna studiować historię rodziny, by
w niej odnaleźć nadzieję. / Wardi, an
eleven-year-old Palestinian girl, lives in
the refugee camp in Lebanon. She fears
her great grandfather may have lost hope
of someday going home to Galilee. As she
searches for his lost hope, she will collect
her family’s testimonies.

Tim Allen

Nowa animacja norweska / New
Norwegian Animation
Dwa programy złożone z prac byłych
studentów słynnego Volda University
College – są to produkcje studenckie oraz
profesjonalne dzieła absolwentów uczelni.
Program prezentuje filmy animowane
wschodzących gwiazd norweskiego kina
animowanego, a także autorów już uznanych. / Two programs of films by former
students of internationally acclaimed
Volda University College – both student
films and professional films the alumni
have made after graduation. These programs include animated films made by
such rising young stars of Norwegian
animated cinema and already renown
filmmakers.

PROGRAM I
Angry Man / Sinna mann / 2009 / 20’
It Was Mine / Kajsa Næss / 2015 / 7’
Det var ikke jeg, det var fiskmåsen / Blame
it on a Seagull /Julie Engaas / 2013 / 13’
SAIVA / Tuva Synnevåg / 2009 / 9’
Janus / Linda Fagerli Sæthren / 2007 / 8’
DeconstructionWorkers / Kajsa Næss /
2008 / 6’
The Shelter / Robin Jensen / 2016 / 10’
PROGRAM II
Min Bestemor Beijing / My Grandmother
Beijing / Mats Grorud / 2008 / 10’
In a few years everything will be different
/ Julie Engaas / 2017 / 10’
But Milk Is Important / Eirik Grønmo
Bjørnsen, Anna Mantzaris / 2012 / 11’
Crossed Sild / Lea Vidaković, Ivana Bošnjak
/ 2010 / 12’16”
The Glass Ball / Anita Killi / 1992 / 3’30”
Adherent / Julian Nazario Vargas / 2007
/ 10’
The Danish Poet / Torill Kove / 2006 / 15’
Kurator: / Curated by: Gunnar Strøm
08.07 / 16.00
CK Zamek, Kino Pałacowe
Wstęp: / Intro: Gunnar Strøm
Program I (65’0”):
09. 07 / 18.00
CK Zamek, Kino Pałacowe
Wstęp: / Intro: Gunnar Strøm
Program II (65’0”):
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ANIMACJA Z NORWEGII
ANIMATION FROM NORWAY

Mats Grorud
Reżyser filmowy i animator z Norwegii.
Reżyserował filmy krótkometrażowe,
pracował jako animator przy kilku filmach
pełnometrażowych, dokumentalnych oraz
teledyskach. W latach 90. Mats studiował na Uniwersytecie Amerykańskim
w Bejrucie, pracując jednocześnie jako
nauczyciel języka angielskiego i animacji
w obozie Burj el Barjaneh. Bazując na
autentycznych historiach uchodźców
oraz własnych doświadczeniach, napisał
scenariusz do swojego pierwszego filmu
pełnometrażowego, The Tower. / Mats
Grorud is a film director and animator
from Norway. He previously directed
two short films and has worked as an
animator on several feature films, documentaries and music videos. In the 1990s,
Mats studied at the American University
of Beirut, Lebanon while working as an
English and animation teacher in the
Burj el Barjaneh refugee camp. Based on
the testimonies of the refugees and his
experience, he wrote the script for his
first-feature film, The Tower.

Tim Allen był głównym animatorem
nominowanego do Oscara filmu Wesa
Andersona Isle of Dogs. Pracował także
przy produkcjach Fantastic Mr Fox oraz
Corpse Bride i Frankenweenie Tima Burtona. Animował nagrodzonego Oscarem
Peter & the Wolf oraz nominowanego do
Oscara My Life as a Zucchini, współtworzył seriale telewizyjne: Fireman
Sam, Postman Pat oraz Shaun the Sheep
i Creature Comforts USA dla Aardman
Animations. Tim był Naczelnym Animatorem The Magic Piano, zrealizował także
specjalne wydanie Club Penguin w technice poklatkowej dla Disney’a.

/ Tim Allen was a key animator on Wes
Anderson’s Oscar nominated film Isle of
Dogs. His other credits include Fantastic
Mr Fox and Tim Burton’s Corpse Bride
& Frankenweenie. As well as animating
on Oscar winning Peter & the Wolf and
Oscar nominated My Life as a Zucchini,
he’s served many years of TV series work
including Fireman Sam, Postman Pat plus
Shaun the Sheep & Creature Comforts
USA for Aardman Animations. Tim was
Animation Supervisor on The Magic Piano
and also the stop motion Club Penguin
specials for Disney.

Isle of Dogs / Wyspa psów / Wes
Anderson / Niemcy / Germany, USA /
2018 / 101’0”
Opowieść o dwunastoletnim japońskim
chłopcu imieniem Atari, którego wychowuje skorumpowany burmistrz wielkiego
miasta, Megasaki. / A tale of a twelveyear-old boy from Japan named Atari who
is raised by a corrupt major of a large city,
Megasaki.

Frankenweenie / Tim Burton / USA / 2012
/ 84’0”
Kiedy Sparky, ukochany pies Viktora, ginie
potrącony przez samochód, chłopiec
odwołuje się do potęgi nauki, aby przywrócić najlepszego przyjaciela do życia. /
When Victor’s beloved dog Sparky dies
after being hit by a car, the boy uses the
power of science to revive his best friend.

Wstęp: / Intro: Tim Allen
07.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1

Wstęp: / Intro: Tim Allen
06.07 / 20.00
CK Zamek, Sala Wielka

11.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1

11.07 / 20.00
Kino Muza, Sala 1

Waldemar Kazanecki (1973), Fot. Andrzej
Zborski / Dzięki uprzejmości Polskiego
Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
Waldemar Kazanecki (1973), Photo Andrzej
Zborski / Courtesy of the Polish Music Information Center POLMIC

Animatorskie Duety
Animation Duos

Filmy z muzyką Waldemara Kazaneckiego
Films with music by Waldemar Kazanecki
5.07 / 16.00
Kino Muza, Sala 1 / 80’

Waldemar Kazanecki pisał utwory orkiestrowe i kameralne, piosenki i ilustracje
muzyczne do słuchowisk radiowych,
muzykę teatralną, telewizyjną i filmową.
Ma na swym koncie ponad 500 partytur
filmowych ilustrujących animacje, ale
także fabuły i dokumenty. Najczęściej
tworzył muzykę do filmów animowanych,
na uwagę zasługują jego kompozycje
z popularnych seriali: Bolek i Lolek, Baśnie i waśnie, Przygody błękitnego
rycerzyka, Zaczarowany ołówek, Tajemnice wiklinowej zatoki, 2 koty + 1 pies. /
Waldemar Kazanecki wrote orchestra and
chamber pieces, songs and scores for
radio plays, music for the theater, television and film. His body of works includes
over 500 film scores, mostly for animated
films, but also documentaries and feature
films. He really liked to score animated
films, the most interesting of his works
were used in the popular animated series: Bolek i Lolek, Baśnie i waśnie, Przygody błękitnego rycerzyka, Zaczarowany
ołówek, Tajemnice wiklinowej zatoki,
2 koty + 1 pies.

PROGRAM
Barka / Stefan Szfakopf / Polska / Poland
/ 1978 / 7’30”
Raz, dwa, trzy / Stefan Janik / Polska /
Poland / 1976 / 7’30”
Zadymka / Piotr Szpakowicz / Polska /
Poland / 1976 / 9’30”
Si vis Pacem… / Zofia Oraczewska /
Polska / Poland / 1975 / 6’30”
Te okrutne zabijaki / Leszek Komorowski /
Polska / Poland / 1974 / 10’0”
Sznur / Teresa Badzian / 1970 / Polska /
Poland / 10’30”
Vendetta / Władysław Nehrebecki /
Polska / Poland / 1966 / 9’30”
Skrzydła / Leonard Pulchny / 1965 /
Polska / Poland / 10’0”
Portrety / Mirosław Kijowicz / 1964 /
Polska / Poland / 8’0”
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Kuratorka: / Curated by:
Julie Roy, Francuskie Studio Animacji
Wstęp: / Intro: Julie Roy
10.07 / 20.00
Kino Muza, Sala 1 / 85’

Historia animacji zna wiele przykładów
duetów reżyserskich. Ta intrygująca
forma współpracy twórczej skrywa
w sobie wiele wartych odkrycia sekretów.
Obejmujący ponad 80 lat historii filmowej
program, skupia się na krótkich formach
animowanych. Ukazuje strategie, które
pozwoliły zespołowej reżyserii wyzwolić
to, co najlepsze w uzupełniających się
indywidualnych talentach, oraz sposoby
dzielenia się zadaniami, tak by najlepiej
zrealizować wspólną wizję artystyczną. /
The history of animation has seen many
directing duos; these intriguing creative
partnerships have their fair share of
secrets to reveal. Spanning more than 80
years of filmmaking, this diverse program
of animated shorts explores how co-directors’ talents complement each other,
and how tasks are divided to best serve
a shared artistic vision.

PROGRAM
Nuit sur un mont chauve / Alexandre
Alexeïeff, Claire Parker / Francja / France
/ 1933 / 9’0”
The Eye and the Ear / Franciszka and
Stefan Themerson / Polska / Poland /
1944 / 10’51”
Begone Dull Care / Norman McLaren,
Evelyn Lambart / Kanada / Canada / 1949
/ 9’0”
Abstronic / Mary Ellen Bute, Ted Nemeth /
USA / 1952 / 6’10”
The Changing of the Guard’s /
Włodzimierz Haupe, Halina Bielinska /
Polska / Poland / 1957 / 9’0”
When The Day Breaks / Wendy Tilby,
Amanda Forbis / Kanada / Canada / 1999
/ 9’37”
Pilots on the Way Home / Pritt and Olga
Parn / Estonia, Kanada / Canada / 2014
/ 16’20”
Je ne sens plus rien / Noémie Marsily and
Carl Roosens / Belgia, Kanada / Belgium,
Canada / 2016 / 85’8”

Pokaz z udziałem filmowców / Screening
with filmmakers

Animowane seriale
Animated series

Animacja poza kinem
Animation beyond cinema

Kolejna odsłona, zainaugurowanego na
ubiegłorocznym Festiwalu Animator,
programu poświęconego filmom animowanym, zrealizowanym przez artystów
sztuk wizualnych. Program prezentuje
prace wykorzystujące tradycyjne techniki
animacji i dedykowane ekspozycji galeryjnej. Filmy tworzone poza wymogami
narzuconymi przez rynek filmowy, zrywają z konwencjami gatunkowymi i kwestionują tradycyjną konstrukcję narracji.
/ Another edition of the program inaugurated on the previous year’s Animator
Festival devoted to animated films made
by visual artists. The program showcases
works which utilize traditional animation
techniques, dedicated for gallery displays.
The films go beyond the conventions
required by the movie market, break
the genre barriers and put the classical
narrative structure to question.

PROGRAM
You Could Sunbathe in this Storm / Alice
Dunseath / USA / 6’0”
Hoarders Without Borders / Jodie Mack /
USA / 2018 / 5’45”
To nie do Was / Piotr Bosacki / Polska /
Poland / 2019 / 5’0”
Kształt chwili / Mateusz Sadowski /
Polska / Poland / 2018 / 7’0”
The Mess / Peter Burr / USA / 2016 / 14’0”
The night of time / Magdalena Łazarczyk,
animacja: Kacper Czyczyło / Polska /
Poland / 2019 / 8’0”
Dolls Vs. Dictators / Martha Colburn /
USA / 2010 / 11’11’
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Przegląd dziwnych, psychodelicznych,
szalonych i przepełnionych niepoprawnym, często sarkastycznym poczuciem
humoru najciekawszych animowanych
produkcji telewizyjnych. / A review of the
most interesting animated TV productions - quirky, psychedelic and crazy, filled
with incorrigible and sarcastic sense of
humor
Lastman / Jérémie Périn / Francja /
France 2016/ 70’
05.07 / 20.00, CK Zamek, Kino Pałacowe
Adult Swim przedstawia - Harvey Birdman: Attorney General, Robot Chicken,
Rick and Morty / Adult Swim presents /
USA / 70’
09.07 / 20.00, Kino Muza, Sala 1
Shaun The Sheep / David Fine, Alison
Snowden, Richard Starzak / UK 2014 / 60’
Wstęp: / Intro: Tim Allen
10.07 / 16.00, Kino Muza, Sala 1
Venture Bros. – Adult Swim przedstawia /
presents / Jackson Publick / USA / 70’
10.07 / 18.00, Kino Muza, Sala 1

Kuratorka: / Curated by:
Anna Głowińska
10.07 / 20.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 57’

Cartoon Network przedstawia – Craig
of the Creek, Summer Camp Island, We
Bare Bears & Amazing World of Gumball /
Cartoon Network presents / 88’
11.07 / 16.00, Kino Muza, Sala 1
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Międzynarodowy Festiwal
Animacji Anilogue
Anilogue International
Animation Festival

SZKOŁY I FESTIWALE
SCHOOLS & FESTIVALS
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Międzynarodowy festiwal odbywający się
co roku w Budapeszcie. W ciągu pięciu
dni prezentuje szeroki przekrój animacji
– możemy spodziewać się premier, pokazów przedpremierowych, warsztatów,
konkursów, a także licznych programów
specjalnych. Na festiwalu goszczą także
Wyszehradzkie Warsztaty Animacji, biorąc pod swoje skrzydła młode talenty animacyjne z regionu. / Anilogue is an annual
international animation festival taking
place in Budapest, Hungary. The festival
presents five days of animation, packed
with feature premieres, sneak previews,
workshops, competitions and numerous
special programmes. The festival is host
to Visegrad Animation Workshop, fostering the talent of young animators in the
region.

SZKOŁY I FESTIWALE
SCHOOLS & FESTIVALS

PROGRAM

Kuratorka: / Curated by: Kreet Paljas
Wstęp: / Intro: Kreet Paljas
07.07 / 18.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 67’

Egg / Martina Scarpelli / Dania / Denmark
/ 2018 / 12’07”
Take Me Please / Olivér Hegyi / Węgry /
Hungary / 2018 / 13’51”
Agouro / David Doutel és Vasco Sá /
Portugalia / Portugal / 2018 / 15’0”
How Steel Was Tempered / Igor Grubic /
Węgry / Hungary / 2018 / 11’40”
Grandpa Walrus / Lucrèce Andreae /
Francja / France / 2017 / 14’45”

Kreet Paljas
Animatorka kultury, założycielka i współorganizatorka Tygodnia Estońskiego,
Festiwalu Filmowego Obszaru Morza
Bałtyckiego, Fińskich Dni Filmowych
w Budapeszcie. Od 2003 r. promuje filmy
animowane z Węgier i Estonii. Aktualnie
jest dyrektorką programową na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Anilogue,
a także dyrektorką Instytutu Estońskiego
w Budapeszcie. / Kreet Paljas is a cultural
operator, the founder and co-organiser of
Estonian Week, Baltic Sea Film Festival,
Finnish Filmdays in Budapest. She has
been promoting Hungarian and Estonian
animated films since 2003. She is currently the programme director of Anilogue
International Animation Festival, and the
director of Estonian Institute in Budapest.

Pokaz filmów nagrodzonych / Screening
of the awarded films – Annecy 2019
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Wydział Animacji École nationale
supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)
Animation Department of École nationale
supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)

Yves Nougarède
Urodzony w 1974 w Annecy. Do pierwszych eksperymentów z animacją plastelinową wykorzystywał kamerę 8 mm.
Edukację filmową rozpoczął w szkole
średniej i kontynuował ją na Uniwersytecie Lumière Lyon II. Obecnie odpowiada za
wprowadzanie i archiwizację danych. Jest
operatorem wideo komisji kwalifikacyjnej
festiwalu. Dzięki temu, od roku 1997 miał
możliwość oglądania rocznie ponad 3000
filmów. W 2012 r. został członkiem komisji kwalifikacyjnej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy. /
Born in 1974 in Annecy. He experimented
with clay animation on camera 8 mm. He
began his film education in high-school
and continued the studies at Lumière
University Lyon II He is now responsible
for data entry and archiving. He mainly
serves, however, as a video-operator for
selection committees. Thanks to this
post, he is able to see over 3000 films
each year since 1997. In 2012 he became
a member of the selection committee at
the Annecy International Animated Film
Festival.

SZKOŁY I FESTIWALE
SCHOOLS & FESTIVALS

Festiwal w Annecy
Annecy Festival
Wstęp: / Intro: Yves Nougarède
08.07 / 20.00
Kino Muza, Sala 1
09.07 / 20.00
CK Zamek, Sala Wielka

Najstarsza i największa impreza poświęcona filmom animowanym na świecie.
Na festiwalu prezentuje się ponad 500
animacji, wyświetlanych w ośmiu salach
kinowych, w ciągu jednego tygodnia.
Pokazy odbywają się pod gwieździstym
niebem, nad jeziorem otoczonym majestatycznymi pasmami górskimi. Trudno
o lepsze miejsce na oglądanie najnowszych produkcji z całego świata, kina
niezależnego, a także największych dzieł
w historii animacji. Na festiwalu prezentowane są także filmy dyplomowe, seriale
oraz specjalne adaptacje telewizyjne, teledyski, reklamy i filmy edukacyjne. / The
oldest and largest animated film event in
the world, features over 500 animations
screened over one week in eight cinema
rooms. The shows held under starry
skies, on the lake surrounded by majestic
mountains, are a great chance to watch
the latest world productions, indie films,
as well as the greatest masterpieces in
the history of animation. We also present
graduation films, series and special TV
adaptations, music videos, commercials
and educational movies.

Wstęp: / Intro: Georges Sifianos
08.07 / 20.00
CK Zamek, Kino Pałacowe / 80’

Założona w 1766 roku uczelnia École
nationale supérieure des Arts Décoratifs
zajmuje szczególne miejsce w historii
sztuk pięknych i wzornictwa francuskiego.
Szkoła odgrywała wiodącą rolę w kształtowaniu ruchu Art Deco w latach 20., oraz
przy tworzeniu nowych koncepcji wzornictwa. Studenci Wydziału Animacji dążą do
mistrzostwa ekspresji w formie ruchomego
obrazu, celem jest kreatywność i innowacja.
Dzięki zdobytym umiejętnościom, mogą
opracować, zrealizować i reżyserować
projekty, stając się częścią różnorodnego
świata animacji. Artystyczna, techniczna
i przemysłowa tradycja filmu animowanego poddawana jest analizie krytycznej.
Studenci wprowadzani są w najważniejsze
techniki tworzenia filmów animowanych:
animację szkieletową, bezpośrednią oraz
grafikę komputerową. Zachęca się ich
również do tworzenia własnych technik
twórczych oraz do adaptacji już istniejących. / The École nationale supérieure des
Arts Décoratifs was founded in 1766 and
occupies a distinguished place in the history of creation, decorative arts, and design
in France. The school played a major role
in the development of the Art Deco design
movement in the 1920s and in the creation
of new design concepts. Animation department seeks to develop mastery of expression through the moving image, aiming for
creativity and innovation. With the skills
acquired, students must be able to design,
implement, and direct projects in order to
become part of the very diversified world

of animation. The artistic, technical, and
industrial tradition of animated films is
approached from a critical perspective.
Students are initiated into the main techniques of cartoon films, animated volume,
direct animation, and computer-generated
images. They are encouraged to invent new
techniques or to adapt existing ones.

PROGRAM
Stella-Plage / Maëlle Bourgès / Francja /
France / 2018 / 4’0”
Fauve / Marie Chalandre / Francja /
France / 2018 / 7’0”
Ododo! / Albane Chaumet / Francja /
France / 2018 / 9’0”
Toi, Vénus / Lee Eunhye / Francja / France
/ 2018 / 6’0”
Les enfants sauvages / Julie Lespingal /
Francja / France / 2018 / 10’0”
Corpseland / Yang Liu / Francja / France
/ 2018 / 8’0”
Template Message / Marin Martinie /
Francja / France / 2018 / 10’49”
Bienvenue dans le Monde des Géants
/ Emilie Mereghetti / Francja / France /
2018 / 6’30”
Home Away 3000 / Héloïse Pétel, Philippe
Baranzini / Francja / France / 2018 / 10’47”
TommeLise et l’Ogre / Cécile Robineau /
Francja / France / 2018 / 7’34”
Iphigénies / Victor Viard-Gaschat / France
/ 2018 / 10’0”

Bride of Icarus / Yuriko Sasaoka / 2006
/ 7’42”
Hello Holy! / Yuriko Sasaoka / 2016 / 6’19”
I have loved some and hated others /
Saaya Kaneko / 2016 / 7’35”
Dream in The Field / Lamb Ma / Aki
Ishibashi / 2010 / 3’56”
Favoritka / Alina Zhdanova / 2015 / 5’35”
Binetsu / Slight fever / Saho Nanjo / 2015
/ 7’20”
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40-lecie animacji na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu
The 40th anniversary of animation studies
at The University of the Arts in Poznań

PROGRAM

SZKOŁY I FESTIWALE
SCHOOLS & FESTIVALS

Uniwersytet Artystyczny w Kyoto
Kyoto City University of Arts
11.07 / 14.00
Kino Muza, Sala 1 / 40’

Uniwersytet Artystyczny w Kyoto szczyci
się 132-letnią historią, jest to najstarsza
uczelnia artystyczna w Japonii, która
wychowała wielu artystów odgrywających wiodące role w sztuce nowoczesnej
i współczesnej tego kraju. Program obejmuje filmy zrealizowane w ramach zajęć
Planowania Mediów.
Koncepcja Planowania Mediów zakłada
opracowanie fundamentalnej interpretacji
odbioru treści przez człowieka, badając,
w kontekście różnych środków wyrazu,
współczesne zjawiska społeczne, nie do
końca spenetrowane przez sztukę. Koncepcje oraz systemy, obecne w sztuce
i ludzkich działaniach, poddawane są analizie krytycznej w celu odkrycia nowych
związków pomiędzy różnymi rodzajami
aktywności. / Kyoto City University of Arts,
with a history of 132 years is the oldest
art university in Japan. The university has
produced many artists who have gone on
to become leading figures in both Japanese modern and contemporary art.
The program includes the films made in
the frame of Media Planning Course. The
Concept and Media Planning course aims
at establishing a fundamental interpretation of human experience, examining,
through various media, contemporary social phenomena which art has not yet fully
examined.The concepts and systems of art
and human activities are studied critically
and new connections between different
domains of activity are discovered.

Wstęp: / Intro :
Dziekan Wydziału Animacji Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, prof. Maciej
Ćwiek / Dean of the Faculty of Animation
of the Poznań University of the Arts,
Professor Maciej Ćwiek
Kierownik I Pracowni Animacji, prof. Jacek
Adamczak / Head of the 1st Animation
Workshop, Professor Jacek Adamczak
Poznańska animacja obchodzi 40-lecie
istnienia na rodzimym Uniwersytecie Artystycznym (wcześniej: Akademia Sztuk
Pięknych). Początek tej historii, symbolicznie uwieńczonej powołaniem do życia,
w 2014 r., jedynego w kraju Wydziału
Animacji, dał prof. Kazimierz Urbański,
jeden z czołowych twórców tego gatunku. Przygotowana retrospektywa etiud
i filmów dyplomowych, ukazuje wszechstronność plastyczną oraz różnorodność
postaw młodych filmowców z kręgu
poznańskiej szkoły animacji.

I

POKAZ
SET (97’13’’)

Muka / Natalia Wilkoszewska / 2003 /
3’37”
Zasypianie / Kamil Helbin / 2013 / 1’59”
Polowanie / Zuzanna Dąbrowska / 2012
/ 4’51”
Ślady ulotne / Agnieszka Waszczeniuk /
2016 / 7’49”
Oddalenie / Łukasz Jankowski / 2018 /
4’26”
Mój Franciszek / Katarzyna Pieróg / 2018
/ 5’0”
Kokieteria / Agnieszka Waszczeniuk /
2014 / 3’22”
Masa / Wojciech Bąkowski / 2003 / 3’28”
Kto się zani / Małgorzata Wojtkowiak /
2012 / 3’51”
Co się dzieje, gdy dzieci nie chcą jeść
zupy? / Paweł Prewencki / 2011 / 8’33”
Czarna Wołga / Marta Wiktorowicz / 2015
/ 3’58”
But She’s Nice / Tomek Pilarski / 2014 /
6’04”
Ars moriendi / Miłosz Margański / 2013
/ 7’23”
Galeria / Robert Proch / 2010 / 4’44”

05.07 / 18.00
CK Zamek, Kino Pałacowe

Akwarium / Aleksandra Szmida / 2010
/ 2’48”
Pętla / Wojciech Bąkowski / 2003 / 3’15”
Someway / Wojciech Hoffmann / 2002
/ 3’37”
Loading / Zosia Mikołajczak / 2011 / 5’53”
Fugu / Robert Proch / 2008 / 1’28”
Czekając na Jokera / Joanna Kożuch /
2003 / 9’07”
Paradise Mall / Marta Wiktorowicz / 2018
/ 2’36”
Somnambulism / Agnieszka Gawrońska /
2017 / 4’33”
Gierki / Maja Tetłak / 2011 / 4’36”
Porozmawiaj z nim / Agata Prętka / 2010
/ 7’30”
Furia / Paulina Wyrt / 2015 / 3’27”
Sklep z rybami / Maria Kulpa / 2018 / 3’0”
Jawa / Michał Zwieruho / 2015 / 9’46”
Virus / Robert Proch / 2009 / 4’33”

09.07 / 18.00
Kino Muza, Sala 1
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Ceremonia Wręczenia Nagród
Award Ceremony

II

POKAZ
SET (70’0’’)

11.07 / 21.00
Estrada Poznańska, Scena na Piętrze

Projekt audiowizualny przygotowany
z okazji 40-lecia Animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu / An
audio-visual project prepared for the 40th
anniversary of Animation Studies at the
University of The Arts in Poznań
Animatik
Zespół Animatik powstał w 2010 roku
z inicjatywy prof. Zbigniewa Kozuba,
pedagoga Wydziału Kompozycji i Teorii
Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu
oraz Wydziału Animacji Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Skład zespołu
tworzyli początkowo studenci kompozycji
poznańskiej uczelni; dziś skupia absolwentów, którzy komponują, aranżują i wykonują na żywo muzykę do etiud filmowych, ćwiczeń oraz filmów dyplomowych
powstałych na Wydziale Animacji UAP.
Zespół pod batutą Zbigniewa Kozuba
ma w swoim dorobku szereg koncertów
na festiwalach filmowych, muzycznych
oraz udział w wielu innych wydarzeniach
artystycznych. Koncertom towarzyszą
wizualizacje realizowane przez Miłosza
Margańskiego, pedagoga Wydziału Animacji, które stanowią integralną część
wydarzenia. / The Animatik ensemble
was established in 2010 as an initiative
by Professor Zbigniew Kozub, a teacher
at the Faculty of Composition and Music
Theory of the Poznań Academy of Music
and the Faculty of Animation of the University of Fine Arts in Poznań. The initial
members were the students of Musical

composition of the Poznań University;
today, it includes graduates who compose,
arrange and perform live music to short
films, classes and dissertation films of
students of the Faculty of Animation at
the University of Fine Arts in Poznań. The
ensemble under the direction of Zbigniew
Kozub boasts several concerts performed
on film festivals, musical festivals as well
as participation in many other artistic
events. The concerts are accompanied
by visuals by Miłosz Margański, lecturer
at the Faculty of Animation which are an
integral part of the event.
Skład: / The band members:
Zbigniew Kozub – fortepian, instrumenty
elektroniczne / piano, electronic instruments
Andrzej Konieczny – perkusja, instrumenty elektroniczne / drums, electronic
instruments
Aleksandra Komsta – głos / vocal
Kacper Krupa – saksofon tenorowy / tenor
saxophone
Jakub Królikowski – trąbka, fortepian /
trumpet, piano
Wojciech Jeliński – puzon / trombone
Alina Mleczko – saksofon altowy i sopranowy / alto and soprano saxophone
Piotr Cienkowski – kontrabas / double
bass

Klub Festiwalowy
Festival Club

KLUB FESTIWALOWY
FESTIVAL CLUB

Wstęp do Klubu Festiwalowego za okazaniem dowolnego biletu, zaproszenia lub
identyfikatora festiwalu Animator. / Enter
the Festival Club upon presentation of
any ticket, invitation or festival pass.
Animator Bez Selekcji / Animator
Unscreened
02–04.07 21:00
Silent disco
02–04.07 23:00
5.07 22:30

films / Linia Nocna / 65-lecie Estrady
Poznańskiej / The 65th Anniversary of
Estrada Poznańska / 10.07 / 21:30
Silent Cinema – Animowane wizje rzeczywistości / Animated Visions of Reality /
06–10.07 / 23:00
Najmniejsi projektanci świata. Warsztaty
rodzinne z VOX w Klubie Festiwalowym /
06–07.07 / 14:00–16:00
bilety: 10 zł / obowiązują zapisy
Szczegółowe informacje:
facebook Wnętrza VOX.

Wydarzenia Specjalne – animacja i muzyka / Special Events – animation &
music

78

79

E in motion – otwarcie festiwalu / festival
opening / 05.07 / 21:30
Kot Felix z muzyką na żywo / Felix the Cat
with live music / 06.07 / 21:30
Flow Control / Bret Battey / 07.07 / 21:30

KLUB FESTIWALOWY
FESTIVAL CLUB

Second hand drag show / Torrey Pines /
08.07 / 21:30
Swimming into the Ineffable / Sundial /
09.07 / 21:30
Filmy Karoliny Specht / Karolina Specht’s

Klubem Festiwalowym
opiekuje się

POKAZ
SET (97’13’’)

America / Nadav Arbel / Kanada / Canada
/ 2018 / 15’22’’
Raymonde ou l’évasion verticale /
Raymonde or the vertical escape / Sarah
Van Den Boom / Francja / France / 2018
/ 16’35’’
Neobicna kupka gospodina Otmara / The
Unusual Bath of Mister Otmar / Niko
Radas / Chorwacja / Croatia / 2019 /
14’53’’
Orbit / Tess Martin / Holandia /
Netherlands / 2019 / 6’49’’
That Makes Two of Us / Tim Hawkins /
Wielka Brytania / UK / 2018 / 5’13’’
Apfelmus / Applesauce / Alexander
Gratzer / Austria / 2019 / 6’51’’
Monstrul / Monster / Laura Pop /
Rumunia / Romania / 2018 / 4’20’’
SelFish / Lukáš Figeľ / Słowacja / Slovakia
/ 2017 / 10’20’’
Na zdrowie! / Bless You! / Paulina
Ziółkowska / Polska / Poland / 2018 / 4’45”
Roundabout / Noah Gavrich /
Zjednoczone Emiraty Arabskie / United
Arab Emirates / 2019 / 7’0’’

II

III

POKAZ
SET (98’16’’)

Metevze da Gogona / Fisherman and the
Girl / Mamuka Tkeshelashvili / Gruzja /
Georgia / 2018 / 15’0’’
Roughhouse / Jonathan Hodgson / Wielka
Brytania / UK / 2018 / 15’35’’
One after the other / Nicolas Pégon /
Francja / France / 2018 / 13’0’’
Nest / Eszter Jánka / Niemcy / Germany
/ 2019 / 8’53’’
What If? / Suresh Eriyat / Indie / India /
2019 / 3’57’’
Entropia / Flóra Anna Buda / Węgry /
Hungary / 2018 / 10’30’’
Rozi v noshtta / Roses in the Night /
Pencho Kunchev / Bułgaria / Bulgaria /
2018 / 11’06’’
300 g/m2 / Kamila Kučíková / Estonia /
2018 / 5’33’’
Hersenspinsels / Figment / Christina
Kingma / Holandia / Netherlands / 2018
/ 6’35’’
Dont Know What / Thomas Renoldner /
Austria / 2018 / 8’07’’
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Animator Bez Selekcji
Animator Unscreened
2–4.07 / 21.00
Klub Festiwalowy / Festival Club
Po pokazach zapraszamy na Silent Disco
/ Silent Disco after screenings

I

POKAZ
SET (71’36’’)
Poetika Anima / Kriss Sagan / Słowacja /
Slovakia / 2018 / 5’14’’
Bavure / Donato Sansone / Francja /
France / 2018 / 4’40’’
Gorgam-oGale Mibaram / Am I a Wolf? /
Amir Houshang Moein / Iran / 2018 / 8’15’’
當 一個人 / Where Am I Going? / Huang
Yun-Sian / Tajwan / Taiwan / 2018 / 15’0’’
Cálida / Warm Puna / Cez Comerci /
Argentyna / Argentina / 2018 / 2’34’’
Per tutta la vita / Roberto Catani /
Włochy / Italy / 2018 / 5’20’’
The Three Crow Boys / Tom Adriani /
Wielka Brytania / UK / 9’30’’
Sous le Cartilage des Côtes / Under the
Rib Cage / Bruno Tondeur / Francja /
France / 2018 / 13’03’’
Kaprysia / The Land of Whim / Betina
Bożek / Polska / Poland / 2019 / 8’0’’

Barbara Drazkov Drążkowska
Pianistka znana z niekonwencjonalnego
podejścia do muzyki. Grając w ciemności
z noktowizorem (Niewidzialna Pianistka),
z fonografami Edisona (Wax Music), czy
realizując autorską trasę koncertową na
rowerze (Green Pianist) – Barbara tworzy
swój rozpoznawalny język artystyczny,
który łączy elementy muzyczne z performatywnymi i teatralnymi. /
A pianist known for her unconventional
approach to classical music. She creates
her recognizable artistic language combining mostly contemporary repertoire
with performative and theatrical elements,
e.g. playing along with 2 Edison phonographs (Wax Music) or with night vision
goggles in complete darkness (Invisible
Pianist), not to mention her bicycle concert tours within Europe (Green Pianist).
5.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Maria Murawa-Fraska
Ukończyła z wyróżnieniem poznańską
Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana
Paderewskiego. Obecnie jest skrzypaczką
koncertującą w Polsce i w Europie jako
solistka i kameralistka. Reprezentuje
różne gatunki muzyki – od klasycznego
przez jazzowy i pop (Beatgirls String
Trio), po teatralny i współczesny (Drazkov - Fraska Duo). / Graduated with
honors from the Ignacy Jan Paderewski’s
Academy of Music, presently is a violinist
giving concerts in Poland and in Europe
as a soloist and chamber musician. She
represents many musical genres – from
classical music to jazz and popular music
(Beatgirls String Trio) as well as theatrical
and modern genres (Drazkov - Fraska
Duo)
Szymon Brzóska
Jest kompozytorem związanym ze światem tańca współczesnego. Współpracuje
z wieloma utytułowanymi choreografami
(Sidi Larbi Cherkaoui, David Dawson,
Maria Pages, Vladimir Malakhov), renomowanymi orkiestrami (Staatskapelle
w Dreźnie, Dutch Ballet Orchestra) oraz
prestiżowymi teatrami tańca współczesnego (Het Nationale Ballet, Semperoper
Ballet, Göteborg Dance Company). Jego
muzyka wielokrotnie rozbrzmiewała
w najważniejszych teatrach oraz salach
koncertowych na całym świecie, między
innymi w Operze w Sydney, na Festiwalu
w Awinionie oraz BAM w Nowym Jorku.
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É in Motion

Sumito Sakakibara
Urodził się na wyspie Hokkaido w 1980 r.
Absolwent Royal College of Art w Londynie, mieszka i pracuje w Nagano. Jego
prace zdobyły wiele uznanych w świecie
nagród, w tym Nagrodę Główną Japan
Media Festival of Art. /
Born in Hokkaido, Japan, in 1980. He
graduated from RCA in UK and currently
lives and works in Nagano prefecture
Japan. His works have received numerous
awards worldwide including grand prize at
the Japan media art festival.

Zainteresowanie Szymona współistnieniem muzyki i tańca współczesnego,
teatru oraz kina, sprawiły, że działa na
wielu płaszczyznach artystycznych. /
Szymon’s is a composer particular interest in the synergy between music,
contemporary dance, theatre and cinema
led him to participate in numerous collaborative projects across various art forms.
Next to his autonomous work, Szymon
Brzóska has an established career in
creating music for dance. He worked with
many award-winning choreographers
(Sidi Larbi Cherkaoui, David Dawson, Maria Pages, Vladimir Malakhov), acclaimed
orchestras and musicians (Sächsische
Staatskapelle Dresden, Het Balletorkest,
Le Concert d’Apollon, Patrizia Bovi, Barbara Drążkowska) and reputable dance
companies (Het Nationale Ballet, Semperoper Ballett, Göteborg Dance Company,
Cedar Lake Company, Eastman). His
compositions have been performed many
times over in numerous prestigious dance
venues and contemporary music festivals
across the world, such as Sadler’s Wells
Theatre, Sydney Opera House, Lincoln
Centre and BAM in New York, Semperoper
in Dresden, Esplanade in Singapore as
well as at the Festival D’Avignon.

PROGRAM
É in MOTION No.2 / 2013/ 12’
Pierwotnie przeznaczony do projekcji na
ekranie 360°, obraz skupia się na życiu
jednego człowieka i niekończącym się
cyklu istnienia. /Originally designed to be
projected on 360-degree scope screen,
the image portrays a life of one man and
the never-ending cycle of life.

Soliutarium / 2016 / 6’35”
Obraz przeznaczony do projekcji w planetarium lub na powierzchni o kształcie
półkuli, przedstawia osobistą historię
artysty, wizje senne i wytwory wyobraźni.
/ Designed to be projected in a planetarium or a hemisphere shaped environment,
the piece explores artist’s personal history,
dreams and imaginary visions.
Webomalogy / 2013 / 10’20”
Chaotyczny świat chaotycznego umysłu.
Zakazane miejsce. / Chaotic world of
a chaotic mind. The forbidden site.

Flow Control
Bret Battey
84

85

KLUB FESTIWALOWY
FESTIVAL CLUB

Kot Felix z muzyką na żywo
Felix the Cat with live music
06.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Kot Felix to zabawna postać z kreskówki,
stworzona w czasach kina niemego przez
australijskiego rysownika i producenta
filmowego, Pata Sullivana. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych charakterów
w historii filmu i pierwszy bohater animowany, którego popularność zainteresowała
odbiorców kina tradycyjnego. / Felix the
Cat a funny cartoon character created in
the silent film era by Australian cartoonist/
film entrepreneur Pat Sullivan. Felix is one
of the most recognized cartoon characters
in film history. Felix was the first character
from animation to attain a level of popularity sufficient to draw movie audiences.

07.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Bret Battey często wchodzi w dialog
z własną muzyką i animacją, które oparte
są na nieprzewidywalnych algorytmach.
Słynie z tego, że jego produkcje są bardzo
wysublimowane i abstrakcyjne, charakteryzuje je także doskonałe wyczucie
dramatyzmu. Większość jego dzieł jest
odtwarzana, jednak w ramach tego specjalnego wydarzenia widzowie będą mieć
rzadką okazję podziwiać jego proces
twórczy na żywo. W programie znajdą
się m.in.: audiowizualny performance
Triptych Unfolding (powstały w 2014 r, we
współpracy z islandzkim kompozytorem
Hugi Guðmundssonem), a także premiera
nowych prac audiowizualnych, w których
dźwięk i obraz tworzone są w sieci połączonych matematycznych generatorów
wzorów. / Dialoguing with the often-unpredictable behaviours of his own music
and animation algorithms, Bret Battey is
known for creating highly refined abstract
audiovisual works shaped with a distinct
sense of dramatic gesture. Though most
of his work is for fixed media, this event
provides a rare opportunity to see him
perform live. This will include Triptych
Unfolding, a performance of visuals with
music (a 2014 collaboration with Icelandic
composer Hugi Guðmundsson), and the
premiere of a new generative audiovisual
work in which both sound and image
arise through manipulation of a network
of interconnected mathematical pattern
generators.

Lola Eyeonyou Potocki
Arystokratka z przyrodzenia, aktywistka,
drag performerka. Wyznawczyni queeru,
art of living, mindfullness, new school of
form i gender bender. Inspiracji do swoich
występów poszukuje w cyrku i sztuce
współczesnej. Cyklicznie bierze udział
w poznańskim show Twój Drag Brzmi
Znajomo. / An aristocrat by birth, activist,
drag performer. Disciple of queer, art of
living, mindfullness, new school of form
and gender bender. She seeks inspiration
for her performances in circuses and
modern art. Periodically takes part in the
Poznań show Twój Drag Brzmi Znajomo.
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Second hand drag show
Torrey Pines
8.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Sombrero czy melonik? W spodniach
czy w sukience? Ubranie mówi o nas
najwięcej. Zanim się odezwiemy, zanim
damy się poznać innym, nasze ubranie
opowie za nas nasze historie. Zanim sami
podejmiemy decyzję, co na siebie włożyć,
bezwiednie zakładamy swoje codzienne
przebranie – swój drag. Second hand
drag show to intymna historia ubrań, czyli
osobista historia ich właścicieli i właścicielek. Jeśli się przez nią przekopiemy,
dotrzemy do istoty – nie tylko rzeczy.
/ Sombrero or a bowler hat? Pants or
a dress? Our clothing speaks a lot about
us. Before we even get to speak ourselves,
before others get to know us, our clothing
tells our stories for us. Before we decide
what to wear this day, we unknowingly
put on our daily costume – our drag. Second hand drag show is an intimate story
of clothing, the personal stories of their
owners. Once we get through this, we
reach the essence – of things and more.

Twoja Stara
Matka, której nigdy nie mieliście i… mieć
nie chcecie. Drag performerka, drag
aktywistka i glam clown! Jej występy
inspirowane są wszystkim, co stworzyło
z niej potwora: musicalem, kinem klasy
B i społeczeństwem, które jest niemiłe.
Matka przełożona show Twój Drag Brzmi
Znajomo. Scenicznie związana z warszawską grupą teatralno-kabaretową Pożar
w Burdelu, aktywistka wrocławskiego
stowarzyszeniu Kultura Równości. Spotkacie ją w nocnym klubie, na marszach
równości i wszędzie tam, gdzie jeszcze
jej nie było. / The mom you never had
and… the one you don’t really want. Drag
performer, drag activist and glam clown!
Her shows are inspired by everything that
made her into a monster: musicals, B
movies and society that doesn’t want to
be nice. The Mother superior of the Twój
Drag Brzmi Znajomo show. Her scenic life
is tied with the Warsaw theater and cabaret group Pożar w Burdelu, an activist of
the Wrocław-based association Kultura
Równości. You can meet her at a night
club, on a pride parade and everywhere
else where she hasn’t been yet.

Torrey Pines / Clyde Petersen / USA /
2016 / 60’0”
Opowieść transpłciowego animatora,
stosującego technikę poklatkową, Clyde’a Petersena, oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Akcja dzieje się
w Południowej Kalifornii na początku lat
90. i przedstawia historię dojrzewania,
utrzymaną w konwencji queer punk. /
An award-winning feature film based on
a true story by transgender stop-motion
animator Clyde Petersen. The film is
a queer punk coming-of-age tale, taking
place in Southern California in the early
1990’s.

SUNDIAL
Zespół debiutował w 2014 roku, przebojem wdzierając się na rodzimą scenę
jazzową. Ich pierwsza płyta zebrała laury
krytyki w kraju i za granicą. Drugi album
zespołu powtórzył sukces, dzięki czemu
trio SUNDIAL wystąpiło na najważniejszych festiwalach w Polsce i nie tylko /
Debuted in 2014, they took the national
jazz scene by storm. The first record by
the trio was well received by foreign and
domestic critics immediately as it premiered. The second album was equally

successful, allowing the SUNDIAL trio
to take part in the major jazz festivals in
Poland and beyond.
Wojciech Jachna
Trębacz i improwizator. Absolwent historii
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy oraz jazzu i muzyki rozrywkowej na Akademii Muzycznej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W jego dorobku znajduje się przeszło 30
albumów nagranych z różnymi wykonawcami. / Trumper player and an extemporist. Graduate of historical studies at the
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
as well as jazz and popular music at the
Feliks Nowowiejski Academy of Music in
Bydgoszcz. His oeuvre comprises over 30
records with different performers.
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Swimming into the Ineffable
SUNDIAL
9.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Jodie Mack
Eksperymentalna animatorka, absolwentka Instytutu Artystycznego w Chicago. Jej ręcznie wykonane produkcje
opierają się na kolażach, które eksplorują
związki pomiędzy graficzną i narracyjną
stroną kina, napięcie pomiędzy formą
i znaczeniem. Prace artystki uwalniają
energię kinetyczną, która drzemie w niedocenianych i zniszczonych przedmiotach, i zarazem kwestionują rolę dekoracji
w życiu codziennym. / An experimental
animator who received her MFA in film,
video, and new media from The School of
the Art Institute of Chicago in 2007. Her
handmade films use collage to explore
the relationship between graphic cinema
and storytelling, the tension between
form and meaning. The works unleash the
kinetic energy of overlooked and wasted
objects and question the role of decoration in daily life.

Grzegorz Tarwid
Pianista i kompozytor. Gromadził doświadczenia muzyczne u boku wielu
mistrzów polskiej pianistyki: Wojciecha Kamińskiego, Andrzeja Jagodzińskiego, Michała Tokaja.
Studiował w Kopenhadze i inspirował się duńską szkołą free: Jacobem Anderskovem i Carstenem Dahlem. Współtworzy tria Into Interlude i Jachna/
Tarwid/Karch. / Pianist and composer. Honed his skills under numerous
Polish masters of the piano: the veteran
of traditional jazz, Wojciech Kamiński, and
afterwards Andrzej Jagodziński and Michał Tokaj, finally, he moved to Copenhagen to study and draw inspiration from
the Danish school of free jazz: Jacob Anderskov and Carsten Dahl. Co-founder
of the trios: Into Interlude and Jachna/
Tarwid/Karch.
Krzysztof Szmańda
Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach
2000-2002 odbył podyplomowe studia
w Thornton School of Music University
of Southern California w Los Angeles,
gdzie doskonalił swe umiejętności u boku
m.in.: Petera Erskine’a, Ndugu Chanclera
i Erika Forrestera. Jest współzałożycielem poznańskiej formacji Soundcheck. /
Graduate of Frederic Chopin’s Academy
of Music in Warsaw. In 2000-2002, he
completed a post-graduate course at the
Thornton School of Music University of

Southern California in Los Angeles, where
he honed his skills under Petera Erskine,
Ndugu Chancler and Erik Forrester.
Co-founder of the Poznań Soundcheck
ensemble.
Swimming into the Ineffable / Jodie Mack
/ USA / 2019 / 46’0”
Połączenie animacji i dziennika podróży,
będące refleksją na temat koncepcji
podróżowania i ruchu. Film sytuujący
się pomiędzy dokumentem muzycznym
i archiwum ujęć stroboskopowych; jego
poetyka akcentuje związek pomiędzy
sztuką abstrakcyjną i przemysłowymi
produktami graficznymi. /
A hybrid of animation and travelogue,
reflects together on the idea of travel and
movement. Halfway between the musical documentary and the stroboscopic
archive, this film is built from domestic
recycled material and illuminates the
relationship between abstract art and
graphic products for industry.

VJ: Jagoda Chałcińska (Jago)

Nieprawdopodobnie elastyczny człowiek
/ Polska / Poland / 2013 / 4’57”
Nie trać głowy / Polska / Poland / 2015
/ 4’09”
Wyjdę z siebie / Polska / Poland / 2016
/ 5’0”
Kwadratura koła / Polska / Poland / 2018
/ 4’49”
O matko! / Paulina Ziółkowska / animacja:
/ animation: Natalia Krawczuk, Barbara
Rupik Karolina Specht, Aleksandra Wit,
Artur Hanaj, Aleksandra Kucwaj Zofia
Skórka, Beata Strzelecka, Wojciech
Wojtkowski / Polska / Poland / 2017 /
12’14”
Linia Nocna
Duet elektroniczny, który tworzą Monika
Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec. Debiutowali w 2018 r. albumem Znikam na
chwilę. Materiał charakteryzują elektroniczne brzmienia, nowoczesność produkcji oraz liryczna wrażliwość w warstwie
wokalno-tekstowej. / An electronic music
duo formed by Monika Mimi Wydrzyńska
and Mikołaj Trybulec. Their debut album
Znikam na chwilę was launched in 2018.
The record features electronic sound
and modern production, with a touch of
delicate poetics provided by the lyrics
and vocals
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Silent Cinema.
Animowane Wizje Rzeczywistości
Animated Visions of Reality

PROGRAM

Klub Festiwalowy / Festival Club
W tegorocznym Kinie Nocnym zapraszamy na sugestywne animowane metafory, kreślące szalone wizje dalekiej
przyszłości, zwariowane wycieczki do
światów alternatywnych, innych czasoprzestrzeni i stanów świadomości.
Przed nami oszałamiające spacery po
wyimaginowanych surrealnych krainach,
w których logika i prawa fizyki odwrócone
są do góry nogami. Odmienne postrzeganie rzeczywistości gwarantowane! / This
year’s edition of Nighttime cinema, we
welcome our visitors to watch suggestive, metaphoric works featuring madcap
visions of the far future, crazy excursions
into alternative worlds, different spacetimes and states of consciousness. There
are breathtaking strolls of imagined,
surreal lands, where logic and laws of
physics are turned upside down. Different
perception of reality guaranteed!

08.07 / 23.00
Surrealne kroniki Chintis Lundrgen /
Chintis Lundrgen’s surreal chronicles
Montego / Estonia / 2011 / 11’24”
Kingfisher / Estonia, Chorwacja / Croatia
/ 2014 / 04’12”
Life with Herman H. Rott / Estonia,
Chorwacja, Dania / Croatia, Denmark /
2015 / 11’06”
Manivald / Estonia, Chorwacja, Kanada /
Croatia, Canada / 2017 / 13’0”
09.07 / 23.00
Inny punkt widzenia – zwierzęca
perspektywa / Different point of view –
an animal’s perspective
Rabbit and Deer / Péter Vácz / Węgry /
Hungary / 2013 / 17’0”
Symphony no. 42 / Reka Bucsi / Węgry /
Hungary / 2013 / 10’0”
Animal Behaviour / David Fine, Alison
Snowden / Kanada / Canada / 2018 / 14’0”
Min Börda / The Burden / Niki Lindroth
von Bahr / Szwecja / Sweden / 2017 / 15’0”

PROGRAM
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Filmy Karoliny Specht
Karolina Specht’s films
Linia Nocna – Koncert
/ Concert
65-lecie Estrady Poznańskiej / The 65th
Anniversary of Estrada Poznańska
10.07 / 21.30
Klub Festiwalowy / Festival Club

Karolina Specht
Absolwentka Państwowego Liceum
Plastycznego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na kierunku
animacja i efekty specjalne. Laureatka
wielu nagród i wyróżnień na krajowych
i międzynarodowych festiwalach filmów
krótkometrażowych i animowanych. Jej
film dyplomowy Kwadratura koła został
nagrodzony Kryształowym Animuszem
w Konkursie Filmów Polskich festiwalu
Animator, oraz Srebrnym Jabberwocky na
Festiwalu Etiuda i Anima. Karolina obecnie mieszka i pracuje w Warszawie jako
animatorka i motion designerka. /
Graduate of the State Secondary School
of Art in Bydgoszcz and State Higher
School of Film, Television and Theater in
Łódź, majoring in animation and special
effects. Received numerous awards and
distinctions at domestic and international
short and animated film festivals. Her
diploma film Kwadratura koła received
the Crystal Animusz at the Polish film
contest at the Animator festival, as well
as a Silver Jabberwocky at the Etiuda
i Anima festival. At present, Karolina lives
and works in Warsaw as an animation
artist and motion designer.

06.07 / 23.00
Świat Jutra (odcinki 1, 2) / World
of Tomorrow (episodes 1 & 2) / Don
Hertzfeldt / USA / 2015-2017 / 40’0”
Kurator: / Curated by:
Filip Kozłowski
06–10.07 / 23.00
Klub Festiwalowy / Festival Club

07.07 / 23.00
Sita sings the blues / Nina Paley / USA /
2008 / 82’0”

10.07 / 23.00
The Shivering Truth – Adult Swim
przedstawia / presents / Vernon Chatman
/ USA / 2018 / 55’0”

Animator PRO

ANIMATOR PRO

17.30–18.00
VR i animacja: historia wielkiej miłości zakończonej tragicznie czy happy endem?
/ VR and animation: a love story - with
happy or tragic ending? / Yves Nougarède
(Annecy Festival) / ENG

10.07

18.00–18.15
Przerwa / Break

15.15
Rozpoczęcie Animatora PRO / Animator
PRO Welcome Address
15.30–16.00
Współpraca pomiędzy Polską i Chinami
w dobie IP / Cooperation between Poland
and China in the Times of IP / Dr Jonchill
Lee (Asifa China) / ENG
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Animator PRO to branżowe spotkanie
adresowane do profesjonalistów – z mniej
lub bardziej ugruntowanym dorobkiem.
/ Animator PRO is an industry meeting
addressed at professionals – with more or
less developed oeuvres.

16.00–16.15
Przerwa / Break
16.15–17.15
Animacja non-fiction, czyli efektywne
formy łamania reguł w filmie dokumentalnym / Non-fiction animation, effective
means for breaking the rules of the
documentary film / Sławomir Grünberg
(reżyser filmu Karski i władcy ludzkości/
director of Karski & The Lords of Humanity)/ ENG
10–11.07
Aula Atrium, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu / Atrium Assembly Hall,
University of the Arts in Poznań

17.15–17.30
Przerwa / Break

18.15–19.15
Proces tworzenia animacji 3D na potrzeby
gier komputerowych / Creation and 3D
animation for games / Łukasz Kubiński,
Marcin Muszyński (Dash Dot Creations)
/ ENG

10.00
Powitanie / Reception
10.05–10.50
30% zwrotu kosztów – czy polskie zachęty finansowe są dla animatorów? /
30% cash rebate – are financial incentives in Poland intended for animation
artists? / Anna E. Dziedzic (Film Commision Polska) / PL
10.50–11.00
Przerwa / Break
11.00–12.00
Jak rozpocząć karierę w animacji? / Starting Your Career in Animation / Masterclass / Tim Allen (Stop Motion Animator)
/ ENG
12.00–12.15
Przerwa / Break
12.15–13.00
All you need is pitch, czyli na tropie partnerów do produkcji filmu animowanego /
All you need is pitch, hunting for partners
for your animated film production / Aneta
Ozorek (KLIK Holland Animation Festival)
/ PL
13.00–13.15
Przerwa / Break

13.15–14.15
ANIMARKT Stop Motion Forum zaprasza: crowdfundingowa podróż Tales of
Alethrion / ANIMARKT Stop Motion Forum
presents: the crowdfunding journey of
Tales of Alethrion / Mikkel Mainz (Skjald)
/ ENG

16.15
SPPA zaprasza: Animator PRO po godzinach – spotkanie networkingowe /
Animator PRO after hours – a networking
meeting
Partner:

14.15–14.45
Przerwa / Break
14.45–15.30
SPPA zaprasza: Przygotuj się na dystrybucję! Jak na etapie produkcji przygotować się do promocji i dystrybucji filmu
animowanego? / SPPA invites: Prepare for
distribution! How to prepare to promote
and distribute your animated film at the
production stage / Paulina Zacharek
(MOMAKIN / Animation Training Programmer) / PL
15.30–16.15
Cannes, Berlin, Sundance, Annecy i ponad 200 innych festiwali – jak skutecznie zaplanować festiwalową promocję
krótkiej animacji, na przykładach Cipki
Renaty Gąsiorowskiej, III Marty Pajek
i Story Jolanty Bańkowskiej / Cannes,
Berlin, Sundance, Annecy and over 200
more festivals – how to effectively plan
the festival promotion based on Cipka by
Renata Gąsiorowska, Marta Pajek’s III and
Story by Jolanta Bieńkowska/ Katarzyna
Wilk (KFF Sales & Promotion) / PL

Współpraca / Collaboration:
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PL– prezentacje w języku polskim/ presentation held in Polish
ENG – prezentacje w języku angielskim /
presentation held in English
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ANIMATOR PRO
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Animator dla Dzieci
Animator for Kids

ANIMATOR DLA DZIECI
ANIMATOR FOR KIDS
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5 – 11.07
CK Zamek
13.07 / 16:00
Animator Jutra
/ Animators Of Tomorrow
Pokaz filmów warsztatowych
/ Workshop films screening

Dzieci kochają animację! Stąd też program Animator dla Dzieci - seanse
filmowe i warsztaty dla najmłodszych,
zakończone pokazami.
W ramach Przystanku Nowości ze Świata
pokażemy: Tito i ptaki, Jakub, Mimmi
i gadające psy. Zaprosimy na seanse
ukazujące cudowne, baśniowe animacje,
wśród nich: Solan i Ludwik - Misja Księżyc, Chłopiec w skorupce i inne. Przypomnimy także klasykę dziecięcego filmu,
z muzyką niezapomnianego Waldemara
Kazaneckiego, m.in.: Tajemnice Wiklinowej Zatoki, O raku łobuziaku.
Animator dla Dzieci ma także swój edukacyjny wymiar w postaci warsztatów dla
najmłodszych. W lekkiej, acz pasjonującej
formie, specjaliści zaproszą najmłodszych
do aktywnego uczestnictwa w zabawach,
które przybliżą kulisy świata animacji.
/ Children love animation! Hence, our program: Animator for Kids – featuring film
screenings and workshops and ending
with shows.
As part of Przystanek Nowości ze Świata
we will present the following films: Tito
i ptaki, Jakub, Mimmi i gadające psy. You
are most welcome to take part in our
screenings featuring wonderful, fairytale

animations such as: Solan i Ludwik –
Misja Księżyc, Chłopiec w skorupce and
many more. We would also like to recall
the classic films for children, scored by
the unforgettable Waldemar Kazanecki,
e.g.: Tajemnice Wiklinowej Zatoki, O raku
łobuziaku.
Animator for Kids also serves an educational purpose through workshops for our
youngest visitors. The easy but interesting format allows experts to introduce
the youngest visitors to take part in fun
activities which will familiarize them with
the world of animation.

Szczegółowy program w przewodniku
ANIMATOR DLA DZIECI / you can find full
programme in ANIMATOR FOR KIDS guide.

Animacja w praktyce
Animation in Practice
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prowadzący: / workshop tutor:
Marcin Paśko

Porównanie procesów tworzenia animacji
w filmach i grach komputerowych / The
comparison of the process of creating animations for film and video games
W trakcie warsztatów zaprezentowane
zostaną podstawy tworzenia animacji 3D,
w tym zagadnienia związane z interfejsem oraz narzędziami animacyjnymi, stosowanymi w programie Maya. Omówione
będą także wybrane techniki animowania
i przenoszenia ruchu z – uprzednio stworzonych – postaci, a także praktyczne
sposoby eksportowania animacji. / This
workshop will present the basics of creating 3D animation, based on the interface and animation tools used in Maya
software. We will also discuss selected
techniques for creating animation and
transferring motion from characters that
were created earlier, as well as practical
techniques of exporting animation.

Marcin Paśko.
Animator-generalista 3D w Nitreal Games,
od 2014 r. dydaktyk kursu animacji 3D
w AnimaTricks. / Animator- general 3D
artist at Nitreal Games, since 2014 a tutor
at the AnimaTricks 3D animation course.

Korzystając z prostych narzędzi programów z pakietu Adobe, głównie After
Effects, uczestnicy warsztatu stworzą
krótkie formy animowane, inspirowane
nurtem Bauhaus – który święci 100-lecie
istnienia. / Using simple tools from the
Adobe software package, mostly After
Effects, workshop participants will create
Bauhaus-inspired short animated forms
- the style is celebrating a 100-year anniversary of its foundation.

Animacja w praktyce
Animation in Practice

Animacja w praktyce
Animation in Practice

Animowany Bauhaus / Bauhaus Animated

Zuzanna Szyszak
Zajmuje się animacją, ilustracją i projektowaniem graficznym. Twórczyni
wideoklipów i krótkich filmów animowanych, a także wykładowczyni animacji
w Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Warszawie. / Animator,
illustrator and graphics designer. Author
of video clips, short animated films and
a lecturer on animation at the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw.

prowadząca: / workshop tutor:
Zuzanna Szyszak

ANIMACJA W PRAKTYCE
ANIMATION IN PRACTICE
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prowadzący: / workshop tutor:
Tim Allen

Animowanie postaci / Character
animation
Dwudniowe zajęcia pod okiem znanego
twórcy animacji poklatkowych, Tima
Allena. Specjalnie przygotowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom znacznie rozwinąć swoją wiedzę na temat animowania
ciała ludzkiego. Każde ćwiczenie zostanie
zilustrowane krok po kroku za pomocą
przykładów. Skupimy się na odwzorowaniu masy, równowagi i naturalnego ruchu.
/ 2 days mentoring under the guidance of
renowned stop motion animator Tim
Allen. Dedicated exercises designed to
greatly increase your understanding
of how to animate the human body. Using
professional examples throughout to
demonstrate each exercise step by step.
Focus will be on weight, balance &
natural movement.

Wyrzuć z siebie to, co mierzi, boli, dręczy, cieszy, bawi! Czy da się zaanimować
wyznanie?
Czy można wyznać animację? Bez słów?
Praca z plasteliną będzie tematem przewodnim zajęć, a efektem – krótkie, kilkunastosekundowe animacje. / Let it all out,
everything that annoys you, causes you
pain, torments you, makes you happy and
makes you smile! Is it possible to animate
a confession? Without a single word? The
session will focus on working with modeling clay, as a result we will develop short,
several seconds long animations.

Monika Kuczyniecka
Członkini Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, absolwentka ASP w Poznaniu
(UAP), działa w trio audiowizualnym Ala
Kryształ. Zajmuje się przede wszystkim
tworzeniem z użyciem plasteliny. Autorka
teledysków, małej formy rzeźbiarskiej
oraz ilustracji. Bazując na własnych
doświadczeniach artystycznych, prowadzi
autorskie warsztaty animacji poklatkowej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. / Member of the Polish Filmmakers’ Association
and a graduate of the University of Fine
Arts in Poznań, collaborates within a trio
of audio and visual artists Ala Kryształ.
Mostly works with modeling clay. Author
of music videos, small sculptures and
illustrations. Based on her own experience, she runs stop-motion animation
workshops for children, young adults and
adults based on her own program.

Spotkania autorskie
Meet the author

Animacja w praktyce
Animation in Practice

Animacja jako wyznanie
/ Animation as a confession
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11.07
Kino Muza Sala 2
Global Animation Theory. International
Perspectives at Animafest Zagreb / promocja książki / book promotion
Franziska Bruckner
godz. 11.00
Animation and Memory / promocja książki
/ book promotion
Maarten van Gageldonk
godz. 11.45
Meet and Greet
Spotkanie z twórcami filmów Konkursu
Międzynarodowego i Konkursu ANIMATOR.PL / Meeting with filmmakers of the
International Competition and ANIMATOR.
PL Competition

prowadząca: / workshop tutor:
Monika Kuczyniecka

ANIMACJA W PRAKTYCE
ANIMATION IN PRACTICE

Prowadząca: / Host: Agnieszka Kozłowska
godz. 13.00

Animacja w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie / promocja książki / book
promotion
Hanna Margolis
godz. 17.00
Animacja autorska w PRL. Lata 1957-68.
Ukryty projekt Kazimierza Urbańskiego /
promocja książki / book promotion
Hanna Margolis
godz. 18.00

Animacja i VR
Animation & VR
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ANIMACJA I VR
ANIMATION & VR
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Idzie nowe – VR w filmie / The future is
coming – VR in film / Masterclass
Spotkanie poświęcone nowym możliwościom narracyjnym, wynikającym z rozwoju technologii VR, oraz pojawiającymi
się wraz nim wyzwaniami. / The meeting
is devoted to the storytelling possibilities
unlocked by the development of VR technology and the challenges that rise with it.

VR w służbie animacji – tworzenie narzędzi i środków wyrazu/ The use of VR in
animation – creating tools and means of
expression / Masterclass
Prezentacja wybranych narzędzi i metod
wspomagania tworzenia obrazu ruchomego z pomocą VR i AR. / Presentation
of selected tools and computer assisted
methods for creating motion images
utilizing VR and AR technology.
Miłosz Margański
Doktor sztuki i wykładowca, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
animator. Zajmuje się realizacją projektów
badawczych i artystycznych, opartych
o narzędzia mediów interaktywnych i VR.
Prowadzi liczne warsztaty dla adeptów
filmu animowanego. Pełni funkcję Kierownika Katedry Animacji na Wydziale
Animacji Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. / Art director and lecturer,
graduate of the University of Fine Arts
in Poznań, animation artist. Develops
scientific and artistic projects based on
interactive media tools and VR. Runs numerous workshops for people interested
in animated film. Acts as the Head of the
Department of Animation at the Faculty
of Animation of the University of Fine
Arts in Poznań.
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6–7.07 / 16.00
Kino Muza, Sala nr 2
prowadzący: / tutor:
Miłosz Margański
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Cały rok z Centrum Sztuki Dziecka
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csdpoznan.pl

|

alekino.com

|

biennaledladziecka.pl

|

sztukaszukamalucha.pl

|

nowesztuki.pl
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60

th

anniversary
Annecy 2020

SEE YOU
15th – 20th June

Festival
2020
12th edition of
international
in Poznan, Poland
#swf2020
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save the date:
17 th-22nd of March
2020
CALL FOR ENTRIES
opens in JUNE 2019
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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY
W POZNANIU

Furniture Design
Graphic Arts
Graphic Design
Interior Design
Intermedia

www.uap.edu.pl

Landscape Design
Painting Photography
Product Design
Sculpture
Stage Design
Art Education
& Curatorial Studies
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ul. Św. Marcin 80
www.kinomuza.pl
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Zespół
Animator Team

Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
Marcin Giżycki
Program
Anna Głowińska
Filip Kozłowski
Kierowniczka Produkcji / Head of Festival
Production
Marianna Piskorz
Klub Festiwalowy/ Festival Club
Maria Biernat
Gosia Ciernioch
Konkurs ANIMATOR.PL / ANIMATOR.PL
Competition
Anna Głowińska
Filip Kozłowski
Paulina Wieczorek
Komisja selekcyjna / Selection Committee
Jerzy Armata
Agnieszka Kozłowska
Piotr Muszalski
Warsztaty Animacja w Praktyce / Animation in Practice workshops
Mikołaj Maciejewski
Animator PRO
Joanna Stankiewicz

HONOROWY PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
HONORARY PATRONAGE:
PRESIDENT OF THE CITY OF POZNAŃ

Ceremonia wręczenie nagród /
Award Ceremony
Maria Biernat

Kino Muza / Muza Cinema
Joanna Piotrowiak
Dorota Reksińska
Agnieszka Wysocka
Seweryn Ptaszyński
Dariusz Grzegorski
Mateusz Bernaś
Dorota Kwaśniewska
Anna Galasińska
Magda Chomczyk
Anna Flagmańska
Weronika Aleksander
Tomasz Begier
Adam Unierzyski
Kacper Rogalewski
Olena Piotrowska
Promocja i komunikacja /
Marketing & Communication
Bartosz Buszkiewicz
Ewa Kroma
Margret Mierzwa
Agnieszka Szczepanek
Patrycjusz Tomaszewski

Plakat Festiwalu / Festival Poster
Bartosz Buszkiewicz
Karolina Specht

Koordynacja Wolontariatu /
Coordination of the voluntary work
Margret Mierzwa

Dyrektor Estrady Poznańskiej /
Director of Estrada Poznańska
Małgorzata Kempa

Identyfikacja wizualna / Visual identity
Bartosz Buszkiewicz
Karolina Specht

Dziękujemy bardzo naszym wspaniałym
wolontariuszkom i wolontariuszom. /
Special thanks to our wonderful volunteers.

Zastępca Dyrektora / Deputy Director
Jadwiga Troczyńska

Program festiwalu / festival program
Bękarty

Koordynacja sprzedaży /
Coordinator of ticket sales
Margret Mierzwa

Redakcja tekstów / Editing
Piotr Kuźmiński
Tłumaczenia / Translations
Piotr Wójciak
Bartosz Kurkiewicz
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Biuro festiwalowe / Festival Office
Piotr Maciantowicz
Wojciech Czerwiński
Katarzyna Chrobak
Agata Podemska
Julia Talaga

Biuro Prasowe / Press Office
Agnieszka Szczepanek

Video
Artur Jędrzejak – The Cut

Rzeczniczka Prasowa / Press Officer
Olga Sokal

Zdjęcia / Photo
Maciej Zakrzewski

Zwiastun Festiwalu / Festival Trailer
Karolina Specht
Zwiastun Festiwalu – muzyka /
Festival Trailer – music
Paweł Cieślak

Dział Techniczny / Technical Team
Eryk Kozłowski
Norbert Pawliczak
Patryk Pawłowski
Animator dla Dzieci / Animator for Kids
Jerzy Moszkowicz
Tatiana Kauczor
Marta Grzesiuk
Marta Jodko
Agnieszka Krajewska
Justyna Gołęcka
Małgorzata Ambroży
Tomasz Basiński
Tadeusz Jakubowski
Lucyna Perz
Anna Ostrowska
Magdalena Brylowska
Michał Sobański
Plebiscyt Publiczności /
Audience Award
Ambasadorzy Kina Muza

Zastępca Dyrektora ds. finansowych /
Deputy Director for finance
Katarzyna Kwaśniewska
Dział Księgowy / Finance
Iwona Kwietniak
Violetta Hormańska
Daria Skutnik
Administracja / Administration Team
Marcin Mikołajczak
Paulina Borowiak
Małgorzata Paradowska
Łukasz Wrzask
Sekretariat / Office
Paweł Bajerlein
Producent Festiwalu /
Festival Production
Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
Polska
+48 61 850 16 55
estrada.poznan.pl
animator-festival.com
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