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Szanowni Państwo!

Każdego roku w listopadzie stolica Małopolski na kilka dni staje 
się miejscem prezentacji Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Etiuda&Anima, którego każda kolejna edycja spotyka się 
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Bo Etiuda&Anima to 
nie tylko najstarszy krajowy festiwal filmowy konfrontujący osią-
gnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata 
oraz dorobek twórców animacji artystycznej w dwóch tytułowych 
konkursach, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących 
i wspaniali goście. To wszystko składa się na fantastyczną atmos-
ferę festiwalu, która uważana jest za charakterystyczną cechę na-
szego regionu.

Serdecznie dziękuję Organizatorom oraz Partnerom festiwalu za 
zaangażowanie i pomysłowość włożoną w przygotowanie tego-
rocznej edycji. Autorom konkursowych filmów życzę sukcesów, 
a wszystkim uczestnikom 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Etiuda&Anima – wielu artystycznych wrażeń.

Zapraszam do Krakowa i jednocześnie zachęcam Państwa do ak-
tywnego spędzenia czasu w Małopolsce, odkrywania jej historii 
oraz korzystania z licznych atrakcji turystycznych. 

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ladies and Gentlemen!

Each year in November the capital of the Małopolskie Province 
becomes for a few days the place of screenings during the Inter-
national Film Festival Etiuda&Anima, whose each edition is enthusi-
astically received by its audience. For Etiuda&Anima is not only the 
oldest film festival in Poland presenting the achievements of stu-
dents from film and art schools worldwide together with the works 
of artistic animation artists in two title competitions – but it is also 
a rich programme of accompanying events and wonderful guests. 
All this constitutes the fantastic atmosphere of the festival, which is 
considered characteristic of our region. 

I would like to thank the Organizers and Partners of the festival 
for their engagement and ingenuity they employed to prepare 
this year’s edition. I wish the authors of competition films every 
success, and the audience of the 26th International Film Festival 
Etiuda&Anima many artistic experiences.

I invite you to Krakow and at the same time encourage you to spend 
your time in Małopolska in an active way, to discover its history and 
explore many of its tourist attractions. 

Witold Kozłowski
Marshal of the Małopolskie Province



Szanowni Państwo,

festiwal Etiuda&Anima już na trwałe wpisał się w kulturalny kra-
jobraz Krakowa. Przez lata wyrobił sobie niezaprzeczalnie silną 
pozycję, zyskał popularność zarówno wśród artystów, wybitnych 
przedstawicieli świata filmu, jak też wśród międzynarodowej pu-
bliczności. 

Dziś po 26 latach od przyznania pierwszych Dinozaurów jest jed-
nym z najcenniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali tworzą-
cych artystyczną przestrzeń Krakowa. Dzięki niemu nasze miasto 
staje się rokrocznie stolicą światowej animacji, miejscem prezentacji 
dorobku klasyków oraz najciekawszych, wybranych spośród setek 
etiud zrealizowanych przez młodych wybitnie utalentowanych re-
żyserów. Bogaty program wydarzeń towarzyszących oraz spotka-
nia z twórcami są dopełnieniem oferty filmowej. Nie mam wątpli-
wości, że tegoroczna edycja utwierdzi Państwa w przekonaniu, że 
jest to wydarzenie artystyczne najwyższej światowej rangi.

Dziękuję organizatorom za realizowany z pasją festiwal. Wszystkim 
widzom i gościom Etiudy&Animy życzę niezapomnianych filmo-
wych doznań.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa 

Ladies and Gentlemen,

festival Etiuda&Anima has become a permanent event in the cultur-
al landscape of Krakow. Throughout the years it has earned an un-
questionably strong position, won popularity not only among artists 
and outstanding filmmakers, but also among international viewers.

Today, after 26 years since the first Dinosaurs, it is one of the most 
valuable and most prestigious festivals creating the artistic Krakow. 
Thanks to the festival, our city becomes annually the capital of 
world animation, the place where the works of classic authors as 
well as the most interesting etudes, selected from among hundreds, 
made by young and exceptionally talented directors are presented. 
The rich programme of accompanying events and meetings with 
artists supplement the film offer. I am in no doubt that this year's 
edition will confirm your belief that it is an artistic event of the high-
est world calibre.

I thank the organizers for the festival created with passion. I wish 
all the viewers and guests of Etiuda&Anima unforgettable experi-
ences. 

Jacek Majchrowski
The President of Krakow



Drodzy Widzowie, Goście Festiwalu,

Etiuda&Anima co roku zamyka polski sezon festiwalowy w świe-
cie animacji i krótkiego metrażu. To był udany rok – polskie filmy 
wędrowały na szczyty boxoffice, objawiło się kilka świetnych de-
biutantów, a studenci i absolwenci szkół filmowych i plastycznych 
podbijali międzynarodową widownię festiwalową.

Warto zwrócić uwagę na sukcesy polskiej animacji. Kilka świetnych 
tytułów dopiero zaczęło swoją festiwalową karierę: Acid Rain Tom-
ka Popakula, Portret Suzanne Izy Plucińskiej, Story Joli Bańkowskiej, 
Nie masz dystansu Kariny Paciorkowskiej. Krakowska Katedra Ani-
macji na ASP, doskonale wyposażona i coraz prężniej działająca, 
staje się powoli znaczącym ośrodkiem produkcyjnym. Polscy ani-
matorzy jeżdżą na międzynarodowe targi i imprezy, z sukcesem po-
szukując partnerów produkcyjnych i agentów sprzedaży. Wreszcie 
po latach starań udało się rozkręcić produkcję seriali animowanych, 
które sprzedawane są do dziesiątek telewizji na całym świecie, tra-
fiają też – choć zapewne ciągle za rzadko – na duże ekrany, do re-
gularnej dystrybucji kinowej.

Wspominam o sukcesach polskiej animacji, bo warto mieć na uwa-
dze, że przez wiele lat to właśnie krakowski festiwal Etiuda&Anima 
był jedną z nielicznych imprez przyczyniających się do promocji pol-
skiego krótkiego metrażu i filmu animowanego. Dzisiaj dziękujemy 
organizatorom za ich wysiłek i konsekwencję, za możliwość kon-
frontacji rodzimych dokonań z międzynarodowymi trendami. Już 
ćwierć wieku temu dostrzegli siłę polskiej animacji i talent naszych 
twórców.

Widzom Etiuda&Anima życzę świetnych seansów i samych uda-
nych spotkań filmowych.

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Dear Audience, Guests of the Festival,

each year Etiuda&Anima closes the animation and short film festival 
season. It has been a successful year – Polish films have reached 
the top of the box-office charts, several brilliant debutants have ap-
peared, and film and art school students and graduates have won 
international festival audience. 

It is worth mentioning the successes of Polish animation. Several 
brilliant titles have only just begun their festival careers: Acid Rain 
by Tomek Popakul, Portrait of Suzanne by Iza Plucińska, Story by 
Jola Bańkowska, You Are Overreacting by Karina Paciorkowska. The 
Department of Animation at the Academy of Fine Arts in Krakow, 
superbly equipped and more and more dynamically developing, is 
gradually becoming an important production centre. Polish anima-
tors visit international fairs and events, and successfully search for 
production partners and sales representatives. Finally, after years of 
efforts, the production of animated series ramped up, which means 
selling them to tens of TV stations all over the world; they also – yet 
most probably still not often – are screened in cinemas, as parts of 
regular film distribution.

The successes of Polish animation are also worth mentioning be-
cause for many years the Etiuda&Anima festival in Krakow was one 
of the few events supporting the promotion of Polish shorts and 
animated films. Today we thank the organizers for their effort and 
perseverance, for the opportunity to verify domestic achievements 
with international trends. Already 25 years ago they noticed the 
power of Polish animation and the talent of our artists.

I wish Etiuda&Anima audience great screenings and nothing but 
fulfilling film encounters. 

Jacek Bromski
President of the Polish Filmmakers Association 





6



7

SPIS TREŚCI
TablE of ConTEnTS

WSTĘP  ........................................................................................... 9  ..............

KONKURS ETIUDA
Nagrody  ......................................................................................... 13  ..............
Jurorzy ETIUDA  ............................................................................... 14  ..............
Jury FICC  ......................................................................................... 19  ..............
I – VI projekcja konkursowa  ............................................................ 20  ..............

KONKURS ANIMA 
Nagrody  ......................................................................................... 33  ..............
Jurorzy ANIMA  ............................................................................... 34  ..............
I – VI projekcja konkursowa  ............................................................ 39  ..............

INAUGURACJA FESTIWALU
BUÑUEL W LABIRYNCIE ŻÓŁWI,  
reż. Salvador Simó Busom  ............................................................... 65  ..............

DOROCZNA NAGRODA DLA WYBITNEGO  
ARTYSTY I PEDAGOGA 
Specjalny Złoty Dinozaur  
dla Hieronima Neumanna  ............................................................... 67  ..............
Projekcja etiud studentów laureata Specjalnego  
Złotego Dinozaura – prof. Hieronima Neumanna ............................ 71  ..............

WYDARZENIA SPECJALNE
Prezentacja laureata Specjalnego Złotego Dinozaura  
dla najlepszej szkoły filmowej MFF Etiuda&Anima 2018  
– Szinház-es Filmművészeti Egyetem (Węgry) ................................. 75  ..............
10 najlepszych brytyjskich krótkich filmów  
animowanych nowego wieku w wyborze Jayne Pilling  .................... 77  ..............
Mirosław Kijowicz – dwie rocznice: 1929 – 1999 .............................. 81  ..............

AUTOPORTRETY TWÓRCÓW ANIMACJI 
Igor Kovalyov  .................................................................................. 85  ..............
Izabela Plucińska ............................................................................. 87  ..............

PEŁNOMETRAŻOWE FILMY ANIMOWANE  
OSTATNIEGO SEZONU
JASKÓŁKI Z KABULU,  
reż. Zabou Breitman i Eléa Gobé Mévellec........................................ 91  ..............
RUBEN BRANDT, KOLEKCJONER, reż. Milorad Krstić ........................ 92  ..............
LOTTE I ZAGUBIONE SMOKI,  
reż. Janno Põldma, Heiki Ernits  ....................................................... 93  ..............
AWAY, reż. Gints Zilbalodis ............................................................... 94  ..............
NINJA W KRATKĘ, reż. Thorbjørn Christoffersen,  
Anders Matthesen........................................................................... 95  ..............

EUROPA W FILMIE ANIMOWANYM
Dania – VOID International Animation Film Festival  ........................ 97  ..............
Portugalia – Cinanima International Animated  
Film Festival w Espinho  ................................................................... 100  ..............
Estonia – Eesti Joonisfilm  ................................................................ 102  ..............
Chorwacja – Bonobostudio  ............................................................. 104  ..............

FOREWORD

22nd THE ETIUDA COMPETITION 
Prizes
The ETIUDA Competition Jury 
The FICC Jury
I – VI competition screening 

12th THE ANIMA COMPETITION 
Prizes
The ANIMA Competition Jury 
I – VI competition screening 

INAUGURATION OF THE FESTIVAL
BUÑUEL IN THE LABYRINTH 
OF THE TURTLES, dir. Salvador Simó Busom

THE ANNUAL AWARD FOR THE OUTSTANDING 
ARTIST AND PEDAGOGUE
Special Golden Dinosaur for Professor Hieronim 
Neumann
Screening of etudes by students of the laureate of 
Special Golden Dinosaur – prof. Hieronim Neumann

SPECIAL EVENTS
Screening of films by a laureate of the Special Golden 
Dinosaur for the best film school of IFF Etiuda&Anima 2018 
– Szinház-es Filmművészeti Egyetem (Hungary)
10 best British short animations of the new century 
selected by Jayne Pilling
Mirosław Kijowicz – two anniversaries: 1929 – 1999

SELF-PORTRAITS OF ANIMATION AUTHORS
Igor Kovalyov
Izabela Plucińska

FEATURE ANIMATED FILMS  
OF THE LAST SEASON
THE SWALLOWS OF KABUL,  
dir. Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
RUBEN BRANDT, COLLECTOR, dir. Milorad Krstić
LOTTE AND THE LOST DRAGONS, dir. Janno Põldma, 
Heiki Ernits
AWAY, dir. Gints Zilbalodis
A CHECKERED NINJA, dir. Thorbjørn Christoffersen,  
Anders Matthesen

BETWEEN THE MEDIA
Denmark – VOID International Animation Film Festival
Portugal – Cinanima International Animated Film Festival 
in Espinho
Estonia – Eesti Joonisfilm
Croatia – Bonobostudio



8

POŻEGNANIA
VARDA WEDŁUG AGNèS, reż. Agnès Varda  .................................... 107  ..............
BERNARDO BERTOLUCCI: PODRÓŻ BEZ KOŃCA,  
reż. Mario Sesti  ............................................................................... 108  ..............
FRANCO ZEFFIRELLI – REŻYSERUJąC Z ŻYCIA,  
reż. Chris Hunt  ................................................................................ 109  ..............

MIĘDZY MEDIAMI
Festiwal Animacji Ars Electronica 2018  ............................................ 111  ..............
Nagroda Filmowa, czyli konkurs Szkoły Wajdy  
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
SYMFONIA FABRYKI URSUS,  
reż. Jaśmina Wójcik ......................................................................... 117  ..............

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Myriam Prongué – wspomnienie ..................................................... 119  ..............
Instytut Adama Mickiewicza prezentuje #POLISHICONS ................. 123  ..............
CEE Animations Talents 2019 ........................................................... 125  ..............
Finał projektów: Ożywiamy książki!  
oraz Gotowanie na ekranie ............................................................. 128  ..............

KONFERENCJA
Konferencja rektorów i reprezentantów europejskich  
szkół filmowych i artystycznych „Promocja i dystrybucja  
etiud studenckich i filmów dyplomowych poza systemem  
i środowiskiem szkolnictwa filmowego”  ......................................... 131  ..............

WARSZTATY FILMOWE, WYKŁADY, PREZENTACJE
Ciało, organizm, mechanizm – warsztaty animacji  
dla dorosłych – Izabela Plucińska ..................................................... 135  ..............
Warsztaty animacji dla dzieci – 5-7 lat – Lucija Mrzljak .................... 135  ..............
Czy reklama może być etiudą filmową? Czyli jak opowiadać  
historię z marką w tle – Papaya Young Directors 2019  
– Marta Frączek  .............................................................................. 136  ..............
Masz projekt? Zaprezentuj go z uśmiechem  
– warsztaty Anny B. Szczerbińskiej .................................................. 137  ..............
I ty możesz zostać youtuberem.  
Jak nakręcić swój film na kanał YouTube  
– warsztaty dla młodzieży – Rafał Kosecki ...................................... 138  ..............
Interaktywność u Aardmana – Neil Pymer ...................................... 138  ..............
Oglądaj i kup mnie ! Seriale animowane a przemysł  
zabawkarski – Konrad Sierzputowski .............................................. 139  ..............
Prezentacja Senstera Edwarda Ihnatowicza  
– Anna Olszewska  .......................................................................... 140  ..............

WSPÓLNE PROJEKTY FESTIWALI  
MFF ETIUDA&ANIMA I SYNESTEZJE 
Animowane etiudy studentów ASP w Krakowie  
i jazzowe wariacje Tymona Tymańskiego  ........................................ 143  ..............
JESTEŚ BOGIEM, reż. Leszek Dawid  ................................................ 144  ..............
BROAD PEAK – spotkanie z Leszkiem Dawidem  
i Łukaszem Guttem o warunkach realizacji filmu  ............................. 145  ..............

WERDYKTY 21. – 25. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU  
FILMOWEGO ETIUDA&ANIMA  .................................................... 147  ..............

ORGANIZATORZY 26. MFF ETIUDA&ANIMA 2019 ...................... 158  ..............

PROGRAM FESTIWALU  ................................................................ 159  ..............

INDEKSY  ........................................................................................ 163  ..............

REKLAMY  ...................................................................................... 170  ..............

FAREWELLS
VARDA BY AGNèS, dir. Agnès Varda
BERNARDO BERTOLUCCI: NO END TRAVELLING,  
dir. Mario Sesti
FRANCO ZEFFIRELLI – DIRECTING FROM LIFE,  
dir. Chris Hunt

BETWEEN THE MEDIA
Ars Electronica Animation Festival 2018
Film Award or competition by the Wajda School and the 
Museum of Modern Art  
SYMPHONY OF THE URSUS FACTORY,  
dir. Jaśmina Wójcik

ACCOMPANYING EVENTS
Myriam Prongué – in memoriam
The Adam Mickiewicz Institute presents #POLISHICONS
CEE Animation Talents 2019
Finale of two projects: Animating books!  
and Cooking on the screen

CONFERENCE
Conference of rectors and representatives of European 
film and art schools “Promotion and distribution of 
students’ etudes and graduation films outside film 
schools and community”

FILM WORKSHOPS, LECTURES, PRESENTATIONS
Body, organism, mechanism – animation workshops for 
adults – Izabela Plucińska
Animation workshops for children – Lucija Mrzljak
Can a commercial be a film etude? Or how to tell 
a story with a brand in the background – Papaya Young 
Directors 2019 – Marta Frączek
Do you have a project? Present it with a smile  
 – workshops led by Anna B. Szczerbińska
You too can become w YouTuber.  
How to make your video on YouTube channel  
– workshops for teenagers – Rafał Kosecki
Interactivity at Aardman – Neil Pymer
Watch and buy me! Animated series and toy industry  
– Konrad Sierzputowski
Presentation of SENSTER by Edward Ihnatowicz  
– Anna Olszewska

COLLABORATIVE PROJECTS OF IFF ETIUDA&ANIMA 
AND SYNESTEZJE FESTIVAL
Animated etudes by students of Academy of Fine Arts in 
Krakow and jazz improvisations by Tymon Tymański 
YOU ARE GOD, dir. Leszek Dawid
BROAD PEAK – meeting with Leszek Dawid and Łukasz 
Gutt about conditions of making the film

VERDICTS OF 21ST-25TH INTERNATIONAL  
FILM FESTIVAL ETIUDA&ANIMA

26th IFF ETIUDA&ANIMA ORGANIZERS

FESTIVAL PROGRAMME 

INDEXES 

ADVERTISEMENTS

THE CONTENTS
SPIS TREŚCI



9

26. edycja festiwalu Etiuda&Anima, którą właśnie rozpoczynamy, 
jest ponownie edycją z dwoma międzynarodowymi konkursami fil-
mowymi: etiud studenckich realizowanych w szkołach filmowych 
i artystycznych oraz profesjonalnych studenckich i niezależnych 
krótkometrażowych animacji. Konkurs animacji polskich, który 
w ostatnich dwóch latach organizowaliśmy, będziemy – według 
wszelkiego prawdopodobieństwa – przygotowywali od przyszłego 
roku w rytmie biennale. 

22. konkurs etiud i 12. konkurs animacji ocenią dwa 5-osobowe 
składy jury pod kierunkiem uznanych twórców: Janusza Zaorskiego 
i Igora Kovalyova. Jak co roku przyznane zostaną w pierwszej ry-
walizacji statuetki Dinozaurów, w drugiej zaś Jabberwockych. Lau-
reaci Grand Prix w obydwu kategoriach otrzymają także nagrody 
pieniężne.

Najstarszą tradycją Etiudy&Animy jest wzbogacenie programu fes- 
tiwalu o liczne imprezy okołokonkursowe. Jak co roku inaugurację 
imprezy uświetni wyjątkowa projekcja. Stanowić ją będzie pokaz 
nieznanego w Polsce animowanego filmu Buñuel w labiryncie żółwi 
Salvadora Simò Busoma. Doroczną nagrodę dla wybitnego artysty 
i pedagoga odbierze tym razem dobrze znany widzom naszego fes- 
tiwalu prof. Hieronim Neumann, wykładowca Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu i ASP w Warszawie. Tradycyjną „10-tkę festi-
walu E&A”, złożoną z najlepszych brytyjskich krótkometrażowych 
animacji nowego wieku przedstawi znawczyni w tej dziedzinie Jay-
ne Pilling. 43. i 44. uczestnikiem corocznych „Autoportretów twór-
ców animacji” będą natomiast uznani na arenie międzynarodowej 
twórcy: Rosjanin Igor Kovalyov i Polka Izabela Plucińska.

Program imprez towarzyszących obejmie także prezentację euro-
pejskich animacji z Danii, Estonii, Chorwacji i Portugali, wybranych 
przez organizatorów festiwali filmowych i najbardziej znanych pro-
ducentów animacji. Dołączy do nich również zestaw z naszej części 
Europy, prezentujący młode talenty, które ujawniły się w ostatnim 
okresie. Pokażemy także nowe pełnometrażowe animacje adreso-
wane do widzów dorosłych: Jaskółki z Kabulu Zabou Breitman i Eléi 
Gobé Mévellec i Ruben Brandt, kolekcjoner Milorada Krsticia, oraz 
wybrane z obfitej międzynarodowej produkcji animacje dla dzieci. 
W kontynuacji cyklu „Między mediami” znajdą się filmy z festiwalu 
ARS Electronica z Linzu oraz polski film Symfonia Fabryki Ursus Ja-
śminy Wójcik. 

Uzupełnienie programu pozakonkursowego stanowić będą do-
kumentalne pożegnania wybitnych twórców filmowych, którzy 
odeszli w ostatnim okresie: Agnès Vardy, Bernarda Bertolucciego 
i Franca Zeffirellego, a także jakże bliskiej festiwalowi i Międzyna-
rodowym Warsztatom Filmu Animowanego animatorce kultury, 
niegdyś dyrektorce krakowskiej Anteny Fundacji Pro Helvetia – My-
riam Prongué. W uzupełnieniu programu towarzyszącego Instytut 

Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen,

the 26th edition of the festival Etiuda&Anima which we are starting 
just now, is again an edition with two international film competitions: 
of student etudes made in film and art schools and of professional, 
student and independent short animations. The Polish animation 
competition, which we have organized in the past two years, since 
next year will most probably be prepared as a biennial event. 

The 22nd etude competition and the 12th animation competition 
will be evaluated by a 5-person jury chaired by renowned artists: 
Janusz Zaorski and Igor Kovalyov. Like every year winners of the 
former competition will be awarded Dinosaurs, and of the latter, 
Jabberwockies. Grand Prix winners in both categories will also re-
ceive prize money.

The oldest tradition of Etiuda&Anima is enriching the festival pro-
gramme with numerous accompanying events. Like every year the 
opening ceremony will be graced by an exceptional screening. It will 
be the screening of an animation unknown in Poland called Buñuel 
in the Labyrinth of the Turtles by Salvador Simo Busom. The annual 
award for an outstanding artist and pedagogue will this time go 
a  person well known to our audience – professor Hieronim Neu-
mann, lecturer at the University of Arts in Poznan and at the Acad-
emy of Fine Arts in Warsaw. The customary “10 of festival E&A” 
comprising the best British short animations of the new century will 
be presented by an expert in this field Jayne Pilling. The 43rd and the 
44th participants of this year's “Self-portraits of Animation Artists” 
will be world renowned artists: Igor Kovalyov from Russia and Izab-
ela Plucińska from Poland. 

The programme of accompanying events will also include screen-
ings of European animations from Denmark, Estonia, Croatia and 
Portugal, all selected by film festival organizers and the most fa-
mous animation producers. This screening will be accompanied by 
a selection from our part of Europe presenting young talents which 
have lately emerged. We will also present new feature adult ani-
mations: The Swallows of Kabul by Zabou Breitman and Eléi Gobé 
Mévellec, Ruben Brandt, Collector by Milorad Krstic as well as ani-
mations for children selected from a wide variety of international 
productions. The series Between Media will include films from the 
festival ARS Electronica in Linz and a Polish film Symphony of the 
Ursus Factory by Jaśmina Wójcik. 

Supplementary to the out-of-competiton programme will be 
farewell documentaries about outstanding filmmakers who lately 
passed away: Agnès Vardy, Bernardo Bertolucci and Franco Zef-
firelli as well as about an animator of culture – very close to our 
festival and to the International Animation Workshops – Myriam 
Prongué, who used to be the Director of the Krakow branch of Pro 
Helvetia Foundation. In addition to the accompanying programme, 
Adam Mickiewicz Institute will premiere a few episodes of the se-

WSTĘP
foREWoRD 
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Adama Mickiewicza przedstawi premierowo kilka odcinków cyklu 
#POLISHICONS, powstałego jako forma zagranicznej promocji wy-
bitnych postaci polskiej kultury i nauki. 

Najważniejszym wydarzeniem branżowej części festiwalu będzie 
„Konferencja rektorów i reprezentantów europejskich szkół fil-
mowych i artystycznych” poświęcona „Promocji i dystrybucji etiud 
studenckich i filmów dyplomowych poza systemem i środowiskiem 
szkolnictwa filmowego”. Odbędą się też liczne warsztaty, wykła-
dy i prezentacje poświęcone animacji i innym formom twórczej 
aktywności audiowizualnej. Tegoroczny festiwal będzie też okazją 
do podsumowania całorocznej działalności fundacji Etiuda&Anima, 
w tym zwłaszcza organizowanym przez nas warsztatom z mappin-
gu oraz „Ożywiamy książki” i „Gotowanie na ekranie” – z udziałem 
dzieci w różnym wieku. 

Program festiwalu obejmie także zrealizowane po raz pierwszy 
wspólnie z festiwalem Synestezje projekty: animowane etiudy stu-
dentów ASP w Krakowie wzbogacone jazzowymi wariacjami Ty-
mona Tymańskiego oraz poprzedzone projekcją filmu Jesteś bogiem 
spotkanie z reżyserem Leszkiem Dawidem i operatorem Łukaszem 
Guttem, poświęcone szczegółom realizacji w ekstremalnych wa-
runkach filmu Broad Peak, którego premiera zapowiedziana została 
na 2021 rok.

Witając wszystkich, jak co roku w listopadzie, na kolejnej edycji fes- 
tiwalu Etiuda&Anima liczymy, że przygotowany przez nas obfity 
i  różnorodny, odbiegający od dostępnego na co dzień repertuaru 
kinowego program wzbudzi zainteresowanie nie tylko stałej, ale 
także nowej, zwłaszcza młodej widowni.

Dyrekcja Festiwalu
Katarzyna Surmacz

Bogusław Zmudziński 

ries #POLISHICONS, created as a form of international promotion 
of outstanding Poles from the fields of culture and science. 

The major event of the trade part of the festival will be the “Con-
ference of rectors and representatives of European film and art 
schools” devoted to the “Promotion and distribution of students' 
etudes and diploma films beyond the system and environment of 
film education”. Numerous workshops, lectures and presentations 
devoted to animation and other forms of creative audiovisual activ-
ity will also take place. This year's festival will also be an opportunity 
to summarise the last year's work of the foundation Etiuda&Anima, 
especially the mapping workshops we organized as well as “Ani-
mating books” and “Cooking on the screen” with the participation 
of children of different ages. 

Festival programme will also include the following projects carried 
out for the first time in cooperation with the festival Synestezje: 
Animated etudes by students of the Academy of Fine Arts in Kra-
kow and jazz variations by Tymon Tymański as well as preceded by 
the screening of the film You Are God a meeting with the director 
Leszek Dawid and the camera operator Łukasz Gutt devoted to the 
making, in extreme conditions, of the film Broad Peak, whose pre-
miere is planned for 2021. 

Welcoming you all, like every year in November, to the next edition 
of the festival Etiuda&Anima, we hope that the rich and versatile 
programme we have prepared, different from what is usually of-
fered in cinemas, will arouse interest not only of regular, but also of 
new, especially young, audience.

Festival Directors 
Katarzyna Surmacz

Bogusław Zmudziński 

FOREWORD
WSTĘP
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Nagrody Prizes

NAGRODY JURY 

•	 Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur
 + nagroda finansowa 

•		 Srebrny	Dinozaur

•		 Brązowy	Dinozaur

Jury ma również prawo przyznania Dyplomów Honorowych

Wielki	Niedoceniony	
Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda	Jury	Międzynarodowej	Federacji	Dyskusyjnych	Klu-
bów	Filmowych (Fédération Internationale des Ciné Clubs – FICC)

Nagroda	w	postaci	aportu	rzeczowego	w	wys.	5	000	PLN	dla	
autora	najlepszych	zdjęć	w	gronie	polskich	etiud	studenckich,	
ufundowana	przez	firmę	Heliograf.	

Nagroda	jury	studenckiego

Nagroda	publiczności

JURY AWARDS

•	 Grand	Prix	–	Golden	Dinosaur
 + financial award

•		 Silver	Dinosaur

•		 Bronze	Dinosaur

Jury is also entitled to grant Honorary Diplomas.

the	Great	Underestimated	
Award of the Artistic Director Bogusław Zmudziński

AWARDS NOT COVERED BY THE FESTIVAL REGULATIONS

Award	of	the	Jury	International	Federation	of	Film	Societes
(Fédération Internationale des Ciné Clubs – FICC)

The	award	in	the	form	of	the	contribution-in-kind	worth	of	
5 000	PLN	for	the	author	of	the	best	cinematography	among	
Polish	student	etudes	funded	by	Heliograf	company	

Student	Jury	Award

Audience	Award
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Janusz Zaorski, born in 1947 and a graduate 
of Lodz Film School, is a film, TV and theatre 
director, scriptwriter, actor, academic lecturer, 
a doctor of directing at the Theatre Academy 
in Warsaw. In the 1980s he was the chairman 
of the Polish Federation of Film Societies, and 
in the period of 1994-95, the chairman of the 
National Broadcasting Council. He is a mem-
ber of the European Film Academy, the Asso-
ciation of Polish Filmmakers, and a member of 
the Directors’ Guild of Poland. He has made 15 
cinema films, making his debut with Runaway 
Nearly. His most widely known films include: 
Lake Constance (Golden Leopart in Locarno), 
The Mother of Kings (Silver Bear in Berlin and 
Grand Prix of the IFF in Gdynia), Football Poker, 

Happy New York and Polish Sibiriad (Grand Prix of the Seattle Film 
Festival). He is regarded as a versatile director and a professional 
who describes himself as someone who ”can tell any anectode in 
a professional manner”.

Janusz Zaorski, ur. w 1947 r., absolwent PWS-
FTviT w Łodzi, reżyser filmowy, telewizyjny 
i teatralny, scenarzysta, aktor, wykładowca 
akademicki, dr reżyserii Akademii Teatralnej 
w Warszawie. W latach 80. ub. wieku był prze-
wodniczącym Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych, a w okresie 1994 – 95 prze-
wodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, członek 
zarządu Gildii Reżyserów Polskich. Zrealizo-
wał 15 filmów kinowych, debiutując w 1971 r. 
filmem Uciec jak najbliżej. Do najgłośniejszych 
zrealizowanych przez artystę filmów należą: 
Jezioro Bodeńskie (Złoty Lampart w Locarno), 
Matka Królów (Srebrny Niedźwiedź w Berlinie 
i Grand Prix FFP w Gdyni), Piłkarski poker, Szczęśliwego Nowego Jor-
ku i Syberiada Polska (Grand Prix festiwalu w Seattle). Uchodzi za 
wszechstronnego reżysera, profesjonalistę, który sam o sobie mówi, 
że „może w sposób zawodowy opowiedzieć każdą anegdotę”.

J A N U S Z  Z A O R S K I 

Przewodniczący	jury Chairman	of	the	jury

Jury konkursu ETIUDA The ETIUDA Competition Jury
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Zoel Aeschbacher was born in Paris in 1993. Of 
Swiss and Vietnamese origin, he grew up in Swit-
zerland. It is through music that he began to take 
interest into video. Subsequently, with the democra-
tization of the Internet, the discovery of the French 
artistic collective “Kourtrajme” pushes him to make 
his cinematic experience in the street, surrounded 
by his friends. In 2016, he and Christophe M. Saber 
– another director from the same school – founded 
the “Apollo Projects” association to contribute to 
the Swiss cinema in their own way. In 2017 he gradu-
ated in cinema from ECAL (Ecole Cantonale d’Art 
de Lausanne). He is currently established in Paris. 

Bonobo is his graduation film. In 2018 he received Golden Dinosaur 
– the Grand Prix of Etiuda&Anima festival.

Zoel Aeschbacher urodził się w Paryżu w 1993 roku. 
Posiada szwajcarskie i wietnamskie korzenie, wy-
chował się w Szwajcarii. Dzięki muzyce zaintereso-
wał się filmem. Wraz z demokratyzacją Internetu 
odkrycie francuskiego kolektywu artystycznego 
„Kourtrajme” zmotywowało go do zdobywania 
filmowych doświadczeń na ulicy, wśród przyjaciół. 
W  2016 roku razem z Christophem M. Saberem – 
reżyserem z tej samej szkoły – założył stowarzy-
szenie „Apollo Projects”, które miało im umożliwić 
wniesienie indywidualnego wkładu w szwajcarską 
kinematografię. W 2017 roku ukończył wydział fil-
mowy w  ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausan-
ne). Obecnie mieszka w Paryżu. Bonobo to jego film dyplomowy. 
W 2018 roku zdobył Grand Prix Złotego Dinozaura festiwalu Etiu-
da&Anima.

Z O E L  A E S C H B A C H E R
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Born in Catanzaro in 1964, he is a graduate 
of law school, but a director and cultural ac-
tivist by profession, as well as the president 
of the Calabrian Film Library. In his artistic 
activities he combines his interest in cinema 
and theatre and is involved with Cooperativa 
Nuova Ipotesi and Teatro Masciari, where he 
performed the function of artistic director 
in the years of 1992-2001. He has prepared 
numerous publications, formative projects, 
reviews and festivals. His friendship with 
Vittorio de Seta, whose all artistic output 
can be found in the Calabrian Film Library, 
has brought him closer to local culture and 
ethnographic documentary film. Among his 

cinematic achievements there are: Melissa 49/99 (1999), Il caso 
Misiano (2005), In Cammino Con Gioacchino (2016) L’ultima Fat-
tucchiera (2017), Gangale (2016) and Rotella fuori Posto (2018).

Urodzony w Catanzaro w 1964 roku, z wyk- 
ształcenia adwokat, reżyser i działacz kul-
turalny, prezes Filmoteki Kalabryjskiej od jej 
utworzenia. W swojej działalności na polu 
artystycznym łączy zainteresowanie kinem 
i teatrem, będąc aktywnym w Cooperativa 
Nuova Ipotesi i w Teatro Masciari, którego 
był dyrektorem artystycznym w latach 1992-
2001. Przygotowywał publikacje, projekty 
formatywne, przeglądy i festiwale. Przyjaźń 
z Vittorio de Setą, którego całą twórczość 
przechowuje Filmoteka Kalabryjska, zbliży-
ła go do kultury lokalnej i etnograficznego 
filmu dokumentalnego. Jego kinowe filmy 
to: Melissa 49/99 (1999), Il caso Misiano 
(2005) In Cammino Con Gioacchino (2016), L’ultima Fattucchiera 
(2017), Gangale (2016) i Rotella fuori Posto (2018).

E U G E N I O  A T T A N A S I O
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Chris Hunt left Cambridge University in 
1976 and immediately worked in film and 
television, joining the BBC in 1979, and then 
LWT in 1985. In 1999 he also founded the 
quoted public company DCD Media, and 
later – Stanza Media Limited, which spe-
cializes in high-end documentaries and 
performances. He won a Bafta nomination 
and Emmy for Jose Carreras – A Life Story, 
and his Abba – The Winner Takes It All was 
also Bafta-nominated as well as being the 
highest-rated music film in history in the UK, 

narrowly beating his own The Michael Jackson Story, which was 
still the highest rated single documentary of its year in Britain is one 
of the UK’s pre-eminent programme-makers. With over 50 awards 
to his name, including four Emmys out of 7 nominations, he has 
built a distinguished career in film and television, both in Britain and 
abroad. In 2018 a retrospective series of 6 of his films was shown 
in movie theatres across the US. He is a fellow of the Royal Society 
of Arts.

Chris Hunt ukończył Uniwersytet w Cam-
bridge w 1976 roku i natychmiast po stu-
diach rozpoczął pracę w filmie i telewizji, 
dołączając do stacji BBC w 1979 roku, a nas- 
tępnie do LWT w roku 1985. W 1999 roku 
założył notowaną na giełdzie firmę DCD 
Media, a następnie Stanza Media Limited, 
specjalizującą się w produkcji najwyższej 
klasy filmów dokumentalnych i przedsta-
wień. Był nominowany do nagród Bafta 
i  Emmy za Jose Carreras – A Life Story, 
a  jego Abba – The Winner Takes It All był 
również nie tylko nominowany do nagrody Bafta, ale stał się naj-
wyżej ocenianym filmem muzycznym w historii Wielkiej Brytanii, 
nieznacznie pokonując jego inny film The Michael Jackson Story, 
który pozostał najwyżej ocenianym pojedynczym dokumentem 
roku w Wielkiej Brytanii. Mając na koncie ponad 50 nagród, w tym 
4 statuetki Emmy na 7 nominacji, Hunt osiągnął wyjątkową pozycję 
w brytyjskim i światowym filmie i telewizji. W 2018 roku w kinach 
w  Stanach Zjednoczonych pokazywano retrospektywę 6 spośród 
jego filmów. Jest członkiem Royal Society of Arts.

C H R I S  H U N T

Jury konkursu ETIUDA The ETIUDA Competition Jury
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Born in 1953 in Warsaw, is a graduate of 
the National Higher School of Fine Arts in 
Poznań (with a diploma from prof. Walde-
mar Świerzy’s studio). He works in the field 
of functional graphics and is widely known 
for his film, theatre and festival posters, as 
well as his socially and politically engaged 
graphic works. He has been succesful both 
in Poland and abroad and as a representa-
tive of yet another generation of the Polish 
poster school, he has received a number of 
awards, among others in competitions for 
the best poster announced by ”The Hol-

lywood Reporter” in Los Angeles (the so-called Oscar posters). 
Having already had a considerable artistic output from the period 
before Poland’s political transformation, he knew how to adapt to 
the new economic reality and the world of commercial advertising 
and make use of the possibilities created by new technologies. An-
drzej Pągowski is the author of the 26th edition of International Film 
Festival Etiuda&Anima 2019.

Andrzej Pągowski – urodzony w 1953 r. 
w Warszawie jest absolwentem Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu (dyplom w pracowni prof. Waldemara 
Świerzego). Uprawia grafikę użytkową, 
znany jest powszechnie ze swoich plakatów 
filmowych, teatralnych i festiwalowych, jak 
również poświęconych tematyce społecz-
no-politycznej. Odnosi sukcesy w kraju i za 
granicą jako przedstawiciel kolejnego poko-
lenia polskiej szkoły plakatu, wielokrotnie był 
nagradzany, m.in. w konkursach na najlepszy 
plakat ogłaszanych przez „The Hollywood 
Reporter” w Los Angeles (tzw. plakatowe Oscary). Mając duży 
dorobek artystyczny w okresie przed transformacją, w realiach 
nowej rzeczywistości ekonomicznej umiał odnaleźć się w świecie 
komercyjnej reklamy i wykorzystać warunki stwarzane przez nowe 
technologie. Andrzej Pągowski jest autorem plakatu 26 edycji MFF 
Etiuda&Anima 2019. 

A N D R Z E J  P Ą G O W S K I
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Jury Fédération Internationale 
des Ciné-Clubs – FICC/
Międzynarodowa Federacja 
Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych

Jury of Fédération 
Internationale  

des Ciné-Clubs – FICC/
International Federation of 

Film Societies 

Born in 1979, she became interested in cinema before 
the arrival of multiplexes. This is when she discovered 
“Mozaika” Film Society in Bydgoszcz where she lived 
at that time, and then, after her moving to Chojnice, 
local “Cisza” Film Society. Chamerska is a cultural activ-
ist writing for a local newspaper. She has repeatedly 
been a jury member on behalf of the International 
Federation of Film Societies at various film festivals. 

A film student studying in Trondheim, Norway. In her 
free time in Trondheim, she has been the head of 
the student film club and worked at the city Cinema-
theque. She enjoys film curating as she is passionate 
about spreading her love for films to anyone who will 
listen. In her film club, Nora has also found interest in 
the technical work as she has been able to practice as 
a projectionist during analogue screenings. 

A cultural activist and a film buff born in Dibrugarh, 
India. She has been associated with a prestigious 
Gauhati Cine Club for many years now. In 2012 she 
was selected the General Secretary of the Gauhati 
Cine Club. Since that time the activities of the club 
have increased many folds and they now include 
the annul Foundation Day Lecture (26th April), film 
courses, workshop on film making and opened film 
clubs in the campuses of higher education institu-

tions. Their aim is to attract young generation and create awareness 
for good and meaningful cinema. Gauhati Cine Club organizes the 
International Film Festival which presents films collected from every 
nook and corner of the world through FFSI (Federation of Film Soci-
eties of India). She is the only woman at the Central Council of Film 
Federation of India.

Urodziła się w 1979 r. Kinem zainteresowała się, zanim 
powstały Multipleksy. Wtedy odkryła DKF „Mozaika” 
w Bydgoszczy, gdzie mieszkała, a po przeprowadzce 
do Chojnic tamtejszy DKF „Cisza”. Aktywistka kultu-
ralna, pisze do lokalnej gazety. Wielokrotna jurorka 
z ramienia Międzynarodowej Federacji Klubów Filmo-
wych na różnych festiwalach filmowych.

Studentka kinematografii w Trondheim w Norwe-
gii. W wolnym czasie w Trondheim przewodniczy 
studenckiemu klubowi filmowemu oraz pracuje 
w  miejskiej Kinotece. Lubi pełnić funkcję kuratora 
filmowego, ponieważ cieszy ją dzielenie się radością 
płynącą z obcowania z filmem z każdym, kto chce 
o tym słuchać. W swoim klubie filmowym zajmuje się 
również techniczną stroną kina, ponieważ ma okazje 
pracować jako kinooperator pokazów analogowych. 

Aktywistka kulturalna oraz kinomaniak, urodziła się 
w Indiach w Dibrugarh. Od lat związana jest z pre-
stiżowym Gauhati Cine Club. W 2012 roku została 
wybrana Sekretarzem Generalnym Gauhati Cine 
Club. Od czasu objęcia tej funkcji aktywność klubu 
wielokrotnie się zwiększyła, a obejmuje ona: corocz-
ny wykład z okazji Dnia Założenia (26 kwietnia), 
kursy filmowe, warsztaty z produkcji filmowej oraz 
otwarte spotkania klubów filmowych w campusach 
szkół wyższych. Celem klubu jest przyciąganie młodego pokolenia 
widzów oraz podnoszenie świadomości na temat dobrego i zna-
czącego kina. Cine Club w Gauhati organizuje Międzynarodowy Fe-
stiwal Filmowy, podczas którego prezentowane są filmy z różnych 
zakątków świata sprowadzone przez FFSI (Federację Towarzystw 
Filmowych Indii). Jest jedyną kobietą w Naczelnej Radzie Federacji 
Towarzystw Filmowych Indii.

S Y L W I A  C H A M E R S K A

N O R A  K R U S E 

M A D H U R I M A  B A R U A  S E N
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JASKINIA ŻÓŁWI

SCHRONIENIE

OBLĘŻENIE

Film przedstawia retrospekcję 
z dzieciństwa głównej bohaterki Hani. 
Dziewczynka przywołuje historię 
swojej mamy, która wciąga ją w swoje 
problemy. Hania próbuje na zawsze 
uwolnić się od poczucia winy. Zamy-
kając oczy, stara się zniknąć. 

Za oknami małej greckiej piekarni 
życie toczy się nieśpiesznie. Uchodźcy 
czekają w kolejce, turyści zwiedzają, 
miejscowi przyglądają się witrynom. 
Nagle nadchodzi burza i wszyscy 
w pośpiechu kierują się ku piekarni, 
by znaleźć w niej schronienie.

W ogarniętym wojną Sarajewie 
samotna kobieta wyrusza w podróż 
w poszukiwaniu wody. Nikt i nic nie 
będzie jej w stanie powstrzymać, 
ani sąsiedzi, ani ogień z karabinów 
snajperskich.

A flashback to Hania’s childhood. 
The girl recalls the story of her 
mother, who drags her into fam-
ily problems. Hania makes the final 
attempt to rid herself of guilt: by clos-
ing her eyes, she tries to disappear.

Life goes slowly outside the windows 
of a small Greek bakery. Refugees 
wait in line, tourists wander and locals 
browse shop windows. When a storm 
strikes, everybody rushes to the 
bakery for refuge.

A lonely woman in war-torn Sarajevo 
embarks on a journey to find water, 
and neither her neighbors nor sniper 
fire can stop her. 

THE TURTLE CAVE

REFUGE

A SIEGE

JASKINIA ŻÓŁWI 

REFUGE 

OSTROM 

Reż./dir.: Klaudia Folga
Scen./sc.: Klaudia Folga
Zdj./ph.: Tomasz Wierzbicki
Wyst./cast: Zuzanna Ostrowska, 

Sandra Korzeniak, Tomasz Haładaj, 
Radosław Osypiuk, Natalia Rybicka
Szkoła/school: Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 20’33’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20190038

Reż./dir.: Federico Spiazzi
Scen./sc.: Fernanda Frotte, Federico 

Spiazzi
Zdj./ph.: Yorgos Frentzos
Muz./mus.: Albert Behar
Wyst./cast: Maria Kexagioglou, 

Athanasios Nakos, Khaled Al Naji, 
Korina Gougouli
Szkoła/school: Columbia University
Kraj/country: Stany Zjednoczone / 

United States
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 09’54’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193956

Reż./dir.: István Kovács
Scen./sc.: Kálmán Gasztonyi
Zdj./ph.: Zoltán Dévényi
Muz./mus.: Adrian Porta
Wyst./cast: Vedrana Božinović
Szkoła/school: University of Theatre 

and Film Arts of Budapest
Kraj/country: Węgry / Hungary
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 23’21’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20194059

I projekcja konkursowa • 1st competition screening

20 listopada (środa), 15.30 • 20th November (Wednesday), 3.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

21 listopada (czwartek), 10.00 • 21st November (Thursday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

I 
• 

1
st
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SŁOWA MOJEJ MATKI

KRZYŻÓWKA

Kilka lat temu moja matka poznała 
chińskiego gawędziarza. Pod jego 
wpływem również postanowiła zająć 
się tą profesją. Ale kiedy zachorował 
mój ojciec, straciła umiejętność 
budowania opowieści. Postanowiłam 
znaleźć gawędziarza, żeby pomógł jej 
odzyskać słowa.

Krzyżówka – zagadka słowno-litero-
wa, polegająca na odgadywaniu lub 
dopasowywaniu haseł i wpisywaniu 
ich w krzyżujące się ze sobą rubryki. 
Celem rozwiązywania krzyżówki jest 
odgadnięcie hasła zazwyczaj składa-
jącego się z oznaczonych cyframi liter.

Few years ago, my mother met a Chi-
nese storyteller. Impressed by him, 
she decided to became a storyteller 
as well. She became "La Chatouil-
leuse d’Oreilles". But when my father 
became sick, she lost her words. 
So I decided to go find her Chinese 
storyteller to help her find her words.

A crossword is a word puzzle that 
usually takes the form of a square or 
a rectangular grid of white and black 
squares. The game’s goal is to fill the 
white squares with letters, forming 
words or phrases, by solving clues 
leading to the answers.

MY MOTHER’S WORDS

THE CROSSWORD

LA CHATOUILLEUSE D’OREILLES 

KRZYŻÓWKA 

Reż./dir.: Amelia Nanni
Scen./sc.: Amelia Nanni
Zdj./ph.: Sara Cocchi
Muz./mus.: Manu Viallet
Szkoła/school: Institut National 

Supérieur des Arts du Spectacle et des 
Techniques de Diffusion
Kraj/country: Belgia / Belgium
Rok/year: 2017
Czas trwania/running time: 24’25’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192965

Reż./dir.: Jan Bujnowski
Scen./sc.: Jan Bujnowski
Zdj./ph.: Jan Grobliński
Muz./mus.: Jan Bujnowski
Wyst./cast: Andrzej Walden, Pavel 

Kryksunou, Anna Kłos
Szkoła/school: Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 14’52’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193103

20 listopada (środa), 15.30 • 20th November (Wednesday), 3.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

21 listopada (czwartek), 10.00 • 21st November (Thursday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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ODRUCH NURKOWANIA

ŻYć PEŁNIĄ ŻYCIA

XIAO XIAN

Maria Teresa Solomons uprawia 
freediving. Wszystko poświęciła 
morzu. Odruch nurkowania opowiada 
historię kobiety, która dzięki pasji do 
sportu nauczyła się wiele nie tylko 
o głębinach, ale również o życiu 
i rozwoju duchowym. 

Wszyscy pragniemy dobrego życia. 
Prowincjonalny inżynier Ivan nie 
stanowi wyjątku. Jako człowiek ubogi 
musi jednak stosować różne sztuczki, 
by zdobyć pieniądze pozwalające mu 
cieszyć się pełnią życia.

Xiao Xian kończy pracę nad sukienką, 
kiedy pojawia się jej przyjaciółka 
Sheng Xia z propozycją wyjścia na 
imprezę. Xiao Xian, przyjmując zapro-
szenie, nawet nie wyobraża sobie, co 
wydarzy się tej nocy.

Maria Teresa Solomons is a freediver. 
She has dedicated her life to the 
sea. The Mammalian Reflex tells the 
story of this woman who thanks to 
this sport, throughout the years, has 
learned not only about depth but 
about life and spiritual growth, too.

We all want to live a good life. 
A provincial plant engineer Ivan is no 
exception to this rule. Being poor, he is 
forced to pull off various tricks to get 
his honestly earned money and have 
a chance to see for himself what it’s 
like to enjoy life to the fullest.

Xiao Xian is in charge of finishing 
a dress. Sheng Xia, her best friend, 
shows up at her house to convince 
her to go partying. Xiao Xian accepts 
the offer, but she cannot imagine 
what will end up happening that 
night.

THE MAMMALIAN REFLEX

LIVING IT UP

XIAO XIAN

EL REFLEJO DEL MAMíFERO 

KRASIWO ŻIT 

XIAO XIAN

Reż./dir.: Flavia Martínez
Scen./sc.: Flavia Martínez
Zdj./ph.: Alejandro Chavez
Muz./mus.: Pablo Somonte Ruano
Wyst./cast: Maria Teresa Solomons
Szkoła/school: Centro de 

Capacitación Cinematográfica,
Kraj/country: Meksyk / Mexico
Rok/year: 2017
Czas trwania/running time: 27’25’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193406

Reż./dir.: Yaroslav Lebedev
Scen./sc.: Yaroslav Lebedev
Zdj./ph.: Nikita Valeznyov
Wyst./cast: Michael Prismotrov, 

Andrey Kozlov, Michael Mukhin, 
Maria Skvotnitskaya
Szkoła/school: Moscow Film School
Kraj/country: Rosja / Russia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 17’58’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193614

Reż./dir.: Jiajie Yu Yan
Scen./sc.: Daniel Toledo, Jiajie Yu Yan
Zdj./ph.: Mario Lerma, Alejandro 

Rapariz 
Muz./mus.: Jesús Díaz 
Wyst./cast: Chacha Huang, Yao Yao, 

Luis Alberto Heras, Chen Lu
Szkoła/school: Centro Internacional 

de Fotografía y Cine
Kraj/country: Hiszpania / Spain
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 17’06’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193590
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21 listopada (czwartek), 12.00 • 21st November (Thursday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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UKĄSZENIE

PRZEBUDZENIE

Zofia wyjeżdża z przyjaciółką nad 
morze do specjalnego ośrodka. 
W enklawie pojawia się tajemniczy 
mężczyzna ze swoją żoną. Zofia zna 
jego twarz i wie, że on też musi ją 
pamiętać. Ale on zaprzecza możliwo-
ści wcześniejszego spotkania.

16-letnia Xuan wyrusza na autobuso-
wą wycieczkę zagraniczną, podczas 
której niewiele się dzieje. Wędrując 
pewnej nocy po mieście, przy stoisku 
z szaszłykami spotyka przewodnika 
oraz kierowcę autobusu. Obaj męż-
czyźni zaczynają się do niej zalecać.

Zofia is spending summer holidays 
in a holistic centre with her female 
friend. It is supposed to be a purifying 
week. Suddenly, a man from her past 
appears in the hotel. Zofia recognizes 
his face, but he acts like he sees her 
for the very first time.

Xuan, a 16 year old girl, finds herself 
on an uneventful bus tour in a foreign 
land. Wandering through the sleepless 
town in the middle of the night, she 
meets a tour guide and bus driver at 
a skewer stall where the two men 
take turns making advances on her. 

BITTEN

A WAKING

UKĄSZENIE 

A WAKING

Reż./dir.: Helena Oborska
Scen./sc.: Helena Oborska
Zdj./ph.: Tomasz Wierzbicki
Muz./mus.: Antoni Komasa - 

Łazarkiewicz
Wyst./cast: Mary Komasa, 

Dominika Biernat, Aleksandra Pisula, 
Bartłomiej Firlet
Szkoła/school: Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 24’13’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193274

Reż./dir.: Clare Chong
Scen./sc.: Clare Chong, Afiqa Anzari
Zdj./ph.: Aaron Andrew Ang
Muz./mus.: Mervin Wong
Wyst./cast: Yi Xuan Ong, Li Wen 

Qiang, Liu Dong Qing
Szkoła/school: Lasalle College of 

the Arts
Kraj/country: Singapur / Singapore
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 16’36’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193416
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21 listopada (czwartek), 15.30 • 21st November (Thursday), 3.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

24 listopada (niedziela), 9.00 • 24th November (Sunday), 9 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

OSTATNIE WEZWANIE

JR

KROWY NIE POTRAFIĄ 
 PŁYWAć

61-letnia Anikó ma zamiar wyjechać 
z Węgier, aby zamieszkać z rodziną 
córki za granicą. To ostatni dzień 
przed opuszczeniem wszystkiego, co 
było całym jej życiem.

Namalowałem wiele obrazów, 
z których jestem dumny; w czasach 
chaosu, bez pieniędzy – odpowiada 
artysta Julio Ruiz na pytanie swojej 
córki próbującej stworzyć jego filmo-
wy portret. Dla Ruiza życie w zgodzie 
z sobą samym ma większą wartość 
niż stabilizacja oferowana przez 
tradycyjną egzystencję.

Gospodarz telewizyjny i nałogowy 
podrywacz Nick oraz niewidoma 
muzyk Klara to dwie samotne dusze, 
które spotykają się w hotelowym 
barze. Początkowo ich relacja polega 
na szukaniu słabości drugiej strony, 
z czasem okazuje się, że może łączyć 
ich coś więcej.

Anikó, 61, is about to leave Hungary 
to move in with her daughter’s family 
abroad. This is her final day before 
departing from everything that used 
to be her life.

I have painted many paintings of 
which I am proud, in the middle of 
the chaos, without money – responds 
the artist Julio Ruiz to the question-
ings of his daughter, who tries to 
make his film portrait. For Ruiz, the 
value of being congruent with oneself 
carries more weight than the pro- 
mises of stability offered by tradi-
tional daily life.

Two lonely souls meet at a hotel 
bar. Hotshot TV-Host Nick and blind 
musician Klara get into each other’s 
hair immediately. They prey on their 
counterpart’s weaknesses with preci-
sion and persistence, but seemingly 
they just can’t get off each other’s 
backs.

LAST CALL

JR

COWS CAN’T SWIM

LAST CALL 

JR 

KüHE KöNNEN NICHT  
SCHWIMMEN

Reż./dir.: Hajni Kis
Scen./sc.: Hajni Kis, Fanni Szántó
Zdj./ph.: Ákos Nyoszoli 
Wyst./cast: Kati Zsurzs
Szkoła/school: University of Theatre 

and Film Arts of Budapest
Kraj/country: Węgry / Hungary
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 27’18’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20194060

Reż./dir.: Nicolasa Ruiz
Scen./sc.: Nicolasa Ruiz
Zdj./ph.: Rubén Marrufo, Hugo 

Fermé, Nicolasa Ruiz
Muz./mus.: Joey Perez
Wyst./cast: Julio Ruiz
Szkoła/school: Universidad 

Autónoma de Baja California
Kraj/country: Meksyk / Mexico
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 20’28’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20190045

Reż./dir.: Jonas Möllmann
Scen./sc.: Jonas Möllmann
Zdj./ph.: Julian Oettel
Muz./mus.: Maximilian Unnützer
Wyst./cast: Bernd Christian Althoff, 

Lina Hoppe, Ela Paul
Szkoła/school: Fachhochschule 

Dortmund
Kraj/country: Niemcy / Germany
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 22’47’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193978

III
 •

 3
rd



KONKURS ETIUDA
ThE ETIUDA COmpETITION

20
19

25

etiuda
III projekcja konkursowa • 3rd competition screening

21 listopada (czwartek), 15.30 • 21st November (Thursday), 3.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

24 listopada (niedziela), 9.00 • 24th November (Sunday), 9 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

PAPIEROWY SAMOLOT 

WIBRUJĄCA WIOSKA

12-letnia Huang Jing postanawia 
odnaleźć biologicznego ojca. 
W podróży towarzyszy jej brat 
z rodziny zastępczej.

Spokojna węgierska wioska. Kiedy 
mężczyźni zbierają się w barze, żeby 
pić piwo, kobiety idą do pracy przy 
produkcji gadżetów erotycznych.

12-year-old Huang Jing decides to 
find her biological father. Her foster 
brother accompanies her on the 
journey.

In a quiet Hungarian village, men 
gather to swill beer at the bar. Mean-
while the women are busy at work, 
contributing their time to the mass 
production of sexual satisfaction.

BLOWING IN THE WIND

THE VIBRANT VILLAGE

BLOWING IN THE WIND

THE VIBRANT VILLAGE 

Reż./dir.: Saito Chong
Scen./sc.: Weng Zhongwei
Zdj./ph.: Lu Lururui
Muz./mus.: Lin Yiting
Wyst./cast: Yu Huiqiao, Huang Jing
Szkoła/school: NTUA Department of 

Motion Picture
Kraj/country: Tajwan / Taiwan
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 24’59’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20194145

Reż./dir.: Weronika Jurkiewicz
Scen./sc.: Weronika Jurkiewicz
Zdj./ph.: Andre Cruz
Szkoła/school: University of 

Theatre and Film Arts of Budapest, 
Universidade Lusófona, LUCA - 
School of Arts
Kraj/country: Węgry / Hungary
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 06’55’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192816
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STRAWBERRY BOYS

GUMA BALONOWA

NA NIEBIE

Ambitny Hubert spędza część dnia, 
zbierając truskawki razem z ojcem. 
Chłopak jednak pragnie zrobić karierę 
wykonawcy disco polo na miarę 
słynnego Zenka Martyniuka, dlatego 
po skończonej pracy rozwija pasję 
muzyczną.

Emma jest uzależniona od gumy 
do żucia, a cały wolny czas spędza 
z przyjacielem z dzieciństwa Lasse. 
Kiedy odkrywa, że Lasse ma dziew-
czynę, jej świat zaczyna się rozpadać.

Noc na obrzeżach Wiednia. Ranna 
i bosa Maya stara się dotrzeć jak naj-
szybciej do domu w centrum miasta. 
Następnego dnia zostaje poddana 
obdukcji, podczas której stwierdzono 
wewnętrzne obrażenia oraz brak śla-
dów męskiego nasienia. Zawiadamia 
policję, że została zaatakowana przez 
kilku sprawców. Po tym wydarzeniu 
Maya postanawia wyjechać do 
Włoch, mając nadzieję, że u boku 
Daniela zapomni o traumatycznym 
przeżyciach.

An ambitious boy spends part of the 
day picking strawberries together 
with his father. Yet Hubert wants 
to become a disco polo singer, as 
famous as Zenek Martyniuk, so 
after work he focuses on his musical 
passion.

Emma is addicted to chewing gums 
and spends all her free time with her 
childhood friend Lasse. Suddenly her 
own world starts to crumble as she 
finds out that Lasse has a girlfriend. 

It is night in Heaven’s Meadow, on 
the outskirts of Vienna. Injured and 
barefoot, Maya runs back home, to 
the city center. Next day she reports 
the incident of the prior evening. 
She undergoes a check-up and files 
an official statement: assaulted by 
several perpetrators – no traces of 
semen, but internal injuries. Rather 
than falling apart, Maya takes off to 
Italy to see Daniel. There, she hopes 
to forget. 

STRAWBERRY BOYS

BUBBLE GUMMED GIRL

HEAVEN’S MEADOW

STRAWBERRY BOYS 

KAUGUMMIBLASE 

AM HIMMEL 

Reż./dir.: Michał Toczek
Scen./sc.: Michał Toczek
Zdj./ph.: Michał Toczek
Muz./mus.: Dziku
Szkoła/school: Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 20’38’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20190040

Reż./dir.: Anja Gurres
Scen./sc.: Anja Gurres
Zdj./ph.: Philip Henze
Muz./mus.: Max Clouth
Wyst./cast: Sara Kärcher, Leon 

Lerch, Valerie Niehaus, Martin 
Neuhaus
Szkoła/school: Filmakademie 

Baden-Württemberg
Kraj/country: Niemcy / Germany
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 25’12’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192782

Reż./dir.: Magdalena Chmielewska
Scen./sc.: Magdalena Chmielewska, 

Andreas Schiessler
Zdj./ph.: Manuel Prett
Muz./mus.: Henry Purcell, 

The Dumplings
Wyst./cast: Maria Spanring, Valentin 

Postlmayr, Julia Jelinek, Johanna 
Orsini-Rosenberg, Giovanni Jussi
Szkoła/school: Filmacademie Wien
Kraj/country: Austria / Austria
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 29’56’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193968
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PŁACZĄCA KOBIETA
Płacząca kobieta to surrealistyczny 
film o grupie dzieci przekonanych, że 
nawiedza je legendarny duch Llorony 
– meksykańskiej kobiety, która za-
mordowała swoje dzieci. Ich potężna 
fantazja i strach wyzwalają ciąg 
wydarzeń prowadzących do wpisania 
ich samych w strukturę legendy.

La Llorona is a surrealistic film 
about a group of children who feel 
haunted by the ghost of the Llorona 
– the legendary Mexican ghost of 
a woman who murdered her children. 
Their powerful fantasy and their fear 
unleash a chain of events that leads 
them to become a part of this legend 
themselves.

WEEPING WOMANLA LLORONA 
Reż./dir.: Rosana Cuellar
Scen./sc.: Rosana Cuellar
Zdj./ph.: Thomas Oswald
Muz./mus.: Carlos Mier
Wyst./cast: Abigail Pergi, Andrea 

Sutton, Danny Bernard, Dylan Sutton, 
Nícholas Petersen
Szkoła/school: Hochschule für 

bildende Künste Hamburg
Kraj/country: Niemcy / Germany
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 28’28’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193979
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OBIECANKI CACANKI 

FASCINATRIX

NASIONA PODSTĘPU 

Opowieść o homarach, frytkach 
i niedotrzymanych obietnicach.

Fascinatrix to musical o uciekinierce 
żądnej zemsty, która przebiera się 
za łowcę czarownic i przybywa na 
Zamek Inkwizycji...

Ginekolog Jan Karbaat pomógł dzie-
siątkom kobiet zajść w ciążę. Dopiero 
po jego śmierci odkryły, co przed nimi 
ukrywał.

A tale of lobsters, chips and broken 
promises.

Fascinatrix is a musical about a fugi-
tive woman driven by revenge, who 
cross-dresses as a witch hunter and 
enters the Castle of the Inquisition…

Fertility doctor Jan Karbaat helped 
dozens of women get pregnant. It 
was only after his death that they 
discovered how.

PINKY PROMISE

FASCINATRIX

SEEDS OF DECEIT

DAS MENSCH 

FASCINATRIX 

HET ZAAD VAN KARBAAT 

Reż./dir.: Sophie Linnenbaum
Scen./sc.: Sophie Linnenbaum
Zdj./ph.: Valentin Selmke
Muz./mus.: Marcus Sander
Wyst./cast: Emmi Büttner, Michael 

Pink, Christina Große, Hans Heinrich 
Hardt
Szkoła/school: Filmuniversität 

Babelsberg Konrad Wolf
Kraj/country: Niemcy / Germany
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 16’55’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193796

Reż./dir.: Justyna Mytnik
Scen./sc.: Justyna Mytnik
Zdj./ph.: Maciej Twardowski
Muz./mus.: Paweł Lucewicz
Wyst./cast: Joanna Drozda, Maciej 

Musiałowski, Sebastian Łach
Szkoła/school: Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 
i Teatralna w Łodzi
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 18’26’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192666

Reż./dir.: Miriam Guttmann
Scen./sc.: Jessie Tiemeijer
Zdj./ph.: Sjors Mosman
Muz./mus.: Moritz Gabe
Szkoła/school: Nederlandse 

Filmacademie
Kraj/country: Holandia / the 

Netherlands
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 21’22’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20194077
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22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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ŻYCIE ZE śMIERCI

DANTE VS MOHAMMED ALI 

Hospicjum. Ostatnie chwile życia. 
Życie ze śmierci to filmowy esej o co-
dzienności przepełnionej śmiercią.

Kiedy Wolf odmawia walki ze swoim 
najlepszym przyjacielem Aleksandrem 
podczas meczu bokserskiego, cała 
wioska zwraca się przeciwko niemu. 
Wolf stara się przekonać Aleksandra, 
by razem opuścili rodzinne strony, ale 
okazuje się, że to nie takie proste.

A hospice. The last moments of 
a life. A Life from Death is a cinematic 
essay about everyday life with death.

When Wolf refuses to fight his best 
friend Alexander during a weekly 
boxing match, the whole village turns 
against him. He tries to convince 
Alexander to join him leaving the vil-
lage, but his overly romantic message 
runs into a wall.

A LIFE FROM DEATH

DANTE VS MOHAMMED ALI 

ELäMä KUOLEMASTA 

DANTE VS MOHAMMED ALI 

Reż./dir.: Tuuli Teelahti
Scen./sc.: Tuuli Teelahti
Zdj./ph.: Max Smeds
Wyst./cast: Tarja Enqvist, Petri 

Uusitalo, Miia Salonen
Szkoła/school: ELO Film School 

Helsinki
Kraj/country: Finlandia / Finland
Rok/year: 2017
Czas trwania/running time: 20’07’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film dokumentalny / documentary
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192754

Reż./dir.: Marc Wagenaar
Scen./sc.: Marc Wagenaar
Zdj./ph.: Sjors Mosman
Muz./mus.: César Lüttger
Wyst./cast: Bas Keizer, Gijs 

Blom, Helmert Woudenberg, Olga 
Zuiderhoek
Szkoła/school: Nederlandse 

Filmacademie
Kraj/country: Holandia / the 

Netherlands
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 28’11’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192919
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Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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DO KOńCA śWIATA 

LOLO

SKLEP Z BÓLEM LILY 

Marie ma 8 lat i bardzo kocha 
swojego tatę. Przyszło jej jednak żyć 
w domu, gdzie beztroska zabawa 
w każdej chwili może zmienić się 
w pustkę. Opowieść o dziecku, które 
z całych sił walczy o bezwarunkową 
miłość rodzica.

Lolo to utrzymana w klimacie 
steampunku opowieść o mężczyźnie 
sprzątającym w restauracji. Świat, 
w którym żyje, jest silnie oparty na 
podziałach klasowych. Chłopak nie 
widzi dla siebie szansy na lepsze życie. 
Sytuacja zmienia się, gdy sięga po 
kapelusz jednego z patrycjuszy.

Dziewczyna odwiedza sklep, 
w którym sprzedawany jest ból. Ku-
puje i doświadcza kolejnych cierpień, 
szukając tego jednego, wyjątkowego, 
aby zapełnić pustkę w sercu. Wkrótce 
odkrywa mroczny sekret sklepu i musi 
na nowo określić, czego naprawdę 
pragnie.

Marie is 8 years old and loves her 
dad. In a world where playful dreams 
can suddenly turn into empty eyes 
that don’t seem to see her, she tries 
to stand her own. A story about the 
strength of a child fighting for the 
unconditional love of her father.

Lolo is a steampunk story about 
a cleaner in a restaurant. The world 
he lives in is strongly based on class 
divisions. The boy sees no chance for 
a better life for himself. The situation 
changes when he reaches for the hat 
of one of the patricians.

A girl goes to a Store of Pain, 
purchases and experiences all kinds 
of pain, in search of the most unique 
one that will fulfill the emptiness in 
her heart, only to find the dark secret 
of the Pain Store that makes her 
rethink what it is that her heart really 
desires.

TILL THE END OF THE WORLD

LOLO

LILY’S PAIN STORE

TOT HET EINDE VAN DE WERELD 

LOLO 

LILY’S PAIN STORE

Reż./dir.: Florence Bouvy
Scen./sc.: Jessie Tiemeijer
Zdj./ph.: Eva Heinsbroek
Muz./mus.: Moritz Gabe
Wyst./cast: Juda Goslinga, Gino 

Mutunda, Fred Goessens, Mike 
Libanon
Szkoła/school: Nederlandse 

Filmacademie
Kraj/country: Holandia / the 

Netherlands
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 26’33’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193996

Reż./dir.: Michał Piotrowski
Scen./sc.: Michał Piotrowski
Zdj./ph.: Fryderyk Potoczek
Muz./mus.: Bartłomiej Błaszczyński
Wyst./cast: Aleksandra Fielek, 

Bartłomiej Błaszczyński, Maciej 
Nogieć
Szkoła/school: Wydział 

Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
Kraj/country: Polska / Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 12’08’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20190100

Reż./dir.: Chen Li
Scen./sc.: Chen Li, Liu Yiwen
Zdj./ph.: Tatjana Krstevski
Wyst./cast: Yue Guo, Lau Yihchiao, 

Zhang Quan
Szkoła/school: New York University 

Tish School of Arts Asia
Kraj/country: Chiny / China
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 24’45’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20193281
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20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 19.30 • 22nd November (Friday), 7.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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ODEJśCIA

KTO ZATOPIŁ TWOJE STATKI? 

Ludovico stara się zaakceptować 
wybór nieuleczalnie chorej żony, która 
uznała, że nadszedł czas, by odejść.

Yuli, drobna fotografka wojskowa, 
zakochuje się w Michaelu, tajemni-
czym ukraińsko-izraelskim żołnierzu. 
Michael ma dziewczynę. Pewnej nocy 
Yuli jest świadkiem ich kłótni, po któ-
rej postanawia pójść za Michaelem.

Ludovico is trying to accept the tough 
choice of his fatally sick wife to be 
left to die.

Yuli, a petite military photographer, 
is in love with Michael, a mysterious 
Ukrainian-Israeli soldier from her 
base. Michael has a girlfriend. One 
night, Yuli witnesses a harsh fight 
between them and decides to follow 
Michael.

DEPARTURES

WHO SANK YOUR SHIPS?

PARTENZE

WHO SANK YOUR SHIPS?

Reż./dir.: Nicolas Morganti 
Patrignani
Scen./sc.: Stefania Autuori
Zdj./ph.: Marta Mazzucco
Wyst./cast: Giorgio Colangeli, 

Valeria Cavalli
Szkoła/school: Roma Film Academy
Kraj/country: Włochy / Italy
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 10’00’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20194079

Scen./sc.: Ella Kohn
Zdj./ph.: Misha Kaminsky
Wyst./cast: Ruth Rasiuk, Adi 

Kvetner, Anastasia Fein
Szkoła/school: Tel Aviv University
Kraj/country: Izrael / Israel
Rok/year: 2017
Czas trwania/running time: 24’34’’
Rodzaj etiudy/Type of the etiude: 

film fabularny / fiction
Nr zgłoszenia filmu/no.: E20192976

V
I 
• 

6
th

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 19.30 • 22nd November (Friday), 7.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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Nagrody Prizes

NAGRODY JURY 

•	 Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	
 + nagroda finansowa

•		 Srebrny	Jabberwocky	

•		 Brązowy	Jabberwocky	

•		 Specjalny	Złoty	Jabberwocky dla najlepszej etiudy  
studenckiej w konkursie ANIMA 2019 + 2 000 PLN

Jury ma również prawo przyznania Dyplomów Honorowych

Wielki	Niedoceniony	
Nagroda Dyrektora Artystycznego Bogusława Zmudzińskiego

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda	SFP	w	wysokości	5.000	PLN	 
dla	reżysera	najlepszego	polskiego	filmu	animowanego

Nagroda	jury	studenckiego

Nagroda	publiczności

JURY AWARDS

•	 Grand	Prix	–	Golden	Jabberwocky	
 + financial award

•		 Silver	Jabberwocky

•		 Bronze	Jabberwocky

•		 Special	Golden	Jabberwocky for the best student etude  
in ANIMA 2019 competition + 2000 PLN

Jury is also entitled to grant Honorary Diplomas.

the	Great	Underestimated	
Award of the Artistic Director Bogusław Zmudziński

AWARDS NOT COVERED BY THE FESTIVAL REGULATIONS

SFP	(Polish	Filmmakers	Association)	Award	of	5.000	PLN	 
for	the	director	of	the	best	Polish	animated	film	

Student	Jury	Award

Audience	Award
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Igor Kovalyov was born on 1963 in Kiev. He is Rus-
sian, but his grandmother from her mother’s side 
was Polish. He became interested in animation 
already in his youth. Together with Aleksander Ta-
tarski he founded a famous Moscow-based Studio 
Pilot in 1988. His international artistic career was 
heralded by two films made in Russia: His Wife is 
a  Hen and Andriej Swislocki. At the beginning of 
the 1990s, he got an offer from two large Ameri-
can film studios to come to the USA, and he even-
tually landed a job at Klasky-Csupo studio working 
at the realization of a renowned series Rugrats, 
and then directing a feature length Rugrats Movie, 

made on the initiative of Paramount studio, which turned out to 
be a commercial success. Since then, he has been sharing his time 
between collaboration with big studios and his own artistic activity 
which brings him successes all over the world. As he says himself, he 
earns money by collaborating with big American studios in order to 
be able to make his own productions. He received numerous awards 
at animation festivals all over the works for such films as Bird in the 
Window, Flying Nansen, Milch and Before Love. The last production 
was awarded with Grand Prix Golden Jabberwocky of the ANIMA 
competition at the 23rd International Film Festival Etiuda&Anima 
2016.

Igor Kovalyov urodził się 1963 r. w Kijowie. Jest Ro-
sjaninem, jego babka ze strony matki była Polką. 
Od młodości interesował się animacją. Wspólnie 
z Aleksandrem Tatarskim w 1988 r. założył słynne 
moskiewskie Studio Pilot. Jego międzynarodową 
karierę artystyczną zapowiedziały dwa zrealizowa-
ne w Rosji filmy: Jego żona jest kurą i Andriej Swi-
słocki. Na początku lat 90. został zaproszony przez 
duże amerykańskie studia do USA, ostatecznie 
otrzymując pracę w studiu Klasky-Csupo przy reali-
zacji głośnej serii Rugrats, a następnie reżyserując 
powstały z inicjatywy studia Paramount pełnome-
trażowy Rugrats Movie, który odniósł duży sukces 
komercyjny. Od tego czasu dzieli swój czas między współpracę 
z wielkimi studiami a własną, autorską twórczość artystyczną, któ-
ra przynosi mu uznanie na całym świecie. Jak sam mówi, zarabia 
pieniądze, współpracując z dużymi studiami amerykańskimi, żeby 
potem realizować własne filmy. Zdobył liczne nagrody na festiwa-
lach animacji na całym świecie takimi filmami jak: Bird in the Win-
dow, Flying Nansen, Milch i Before Love. Ten ostatni film otrzymał 
Grand Prix Złoty Jabberwocky konkursu ANIMA na 23. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym Etiuda&Anima 2016. 

I G O R  K O V A L Y O V

Przewodniczący	jury Chairman	of	the	jury
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Born in 1955 in Poznań, he is a graduate of the 
National Higher School of Fine Arts (at present the 
Artistic University) of that city. He is a scriptwriter, 
director, graphic designer, author of art design and 
animator. Currently he is a chairman of the Ani-
mation Workshop of the Artistic University. Since 
1982, he has been associated with the Animated 
Films Television Studio in Poznań where he makes 
his own films directed at a young viewer, includ-
ing The Great Shame from the cycle of 14 Tales 
from Lailonia Kingdom by Leszek Kołakowski or 
Eine kleine Nachtmusik by W.A. Mozart from the 
series of films accompanying classical music. When 

it comes to animation, he is interested in the matter of a drawing. 
Adamczak is a laureate of more than 30 awards and distinctions 
at Polish and international festivals. He was distinguished with the 
Silver Medal of ”Gloria Artis”, Platinum Goats for his lifetime achive-
ments at the International Young Audience Film Festival Ale Kino 
in Poznań.

Urodzony w 1955 r. w Poznaniu, absolwent tam-
tejszej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plas- 
tycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny), 
scenarzysta, reżyser, grafik, autor opracowań 
plastycznych i animator. Aktualnie prowadzi Pra-
cownię Animacji Uniwersytetu Artystycznego. Od 
1982 r. związany z Telewizyjnym Studiem Filmów 
Animowanych w Poznaniu, w którym realizuje 
autorskie filmy skierowane głównie do młodego 
odbiorcy, m.in. O wielkim wstydzie z cyklu 14 bajek 
z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego czy Eine 
kleine Nachtmusik W.A. Mozarta z serii filmów do 
muzyki klasycznej. W obszarze animacji interesuje 
go materia rysunku. Laureat ponad trzydziestu nagród i wyróżnień 
na festiwalach krajowych i zagranicznych. Odznaczony Srebrnym 
Medalem „Gloria Artis”, Platynowymi Koziołkami za całokształt 
twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Młodego Widza Ale 
Kino w Poznaniu. 

J A C E K  A D A M C Z A K
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Frank Braun was born in 1965 in Winterthur 
(Switzerland). Since 1990, he has been living 
and working in Zurich. He is a film and festival 
manager, programmer and filmmaker. He is also 
mandated as a festival correspondent, consul-
tant and film commissioner. Since 1990, Braun 
has been a manager and programmer of inde-
pendent art cinemas in Switzerland: presently 
– Riffraff & Houdini (Zurich) and Bourbaki (Lu-
cerne). He co-founded Fantoche, the Interna-
tional Animation Film Festival in Baden (Switzer-
land; with its first edition in 1995). He co-created 
short animations titled Cable Car (Die Seilbahn, 
2008), Sleep (Schlaf, 2010), and Islander's Rest 

(2015). He often collaborates with Claudius Gentinetta – their film 
Sleep received Grand Prix Golden Jabberwocky at the 17th Interna-
tional Film Festival Etiuda&Anima 2010.

Frank Braun urodził się w 1965 roku w Winterhur 
(Szwajcaria). Od 1990 roku mieszka i pracuje 
w Zurichu. Menadżer filmowy i festiwalowy, 
programer i filmowiec. Licencjonowany kore-
spondent festiwalowy, konsultant i członek ko-
misji filmowych. Od 1990 roku jest menadżerem 
i  programistą niezależnych kin artystycznych 
w  Szwajcarii; obecnie w Riffraff & Houdini 
(Zurich) i Bourbaki (Lucerna). Współzałożyciel 
Międzynarodowego Festiwalu Animacji Fan-
toche w  Baden (Szwajcaria, pierwsza edycja 
w 1995  r.). Współtwórca krótkometrażowych 
animacji Kolejka (Die Seilbahn, 2008) oraz Sen 
(Schlaf, 2010), Odpoczynek wyspiarza (Islan-
der's Rest, 2015). Często współpracuje z Claudiusem Gentinettą. Ich 
wspólny film Sen (Schlaf) zdobył Grand Prix Złotego Jabberwocky-
’ego na 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda&Anima 
2010. 

F R A N K  B R A U N
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An animation specialist and historian, as well 
as a film curator for festivals and museums, 
she has served on over 35 international fes-
tival juries. A founder/director of the Brit-
ish Animation Awards in years 1996-2018. 
She worked at the British Film Institute and 
was also the Director of the Cardiff Inter-
national Animation Festival (1993-1995). 
Pilling is a curator, publisher and distributor 
of over 20 DVD collections of British and in-
ternational independent animation. She has 
taught at the Royal College of Art, London, 
and done research on animation at Norwich 
School of the Arts, East Anglia University. 
She has been a longstanding member of 

the Commission de Selection for the l’Abbaye Fontrevaud Animator 
in Residency Programme, France. She directed Channel 4 TV series 
about European animation. She is an author of books titled Animat-
ing the Unconscious: Desire & Sexuality in Animation: 2D & Beyond. 
A Reader in Animation Studies, Cartoons & the Movies, Women & 
Animation: A Compendium. She also publishes articles in France, 
China, Italy, Taiwan, Austria, Switzerland and Spain. Pilling is a laure-
ate of the International Festival World Council’s Award in Zagreb in 
2019 for her contribution to animation studies.

Ekspert i historyk animacji, kurator filmo-
wy na festiwalach i w muzeach, zasiadała 
w  ponad 35 składach jury. Pomysłodaw-
czyni i dyrektorka British Animation Awards 
(1996-2018). Pracowała w Brytyjskim 
Instytucie Filmowym, była także Dyrekto-
rem Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Animowanych w Cardiff (1993-1995). 
Kurator, wydawca i dystrybutor ponad 20 
kolekcji DVD z brytyjską i światową anima-
cją niezależną. Wykłada w Royal College of 
Art w Londynie oraz zajmuje się badaniami 
nad animacją w Norwich School of the Arts 
w East Anglia University. Wieloletnia człon-
kini komisji selekcyjnej podczas l’Abbaye 
Fontrevaud Animator w Residency Programme we Francji. Wyre-
żyserowała dla stacji Channel 4 serię o europejskiej animacji. Jest 
autorką książek: Animating the Unconscious: Desire & Sexuality in 
Animation: 2D & Beyond. A Reader in Animation Studies, Carto-
ons & the Movies, Women & Animation: A Compendium. Publikuje 
również artykuły we Francji, w Chinach, we Włoszech, na Tajwanie, 
w Austrii, Szwajcarii i Hiszpanii. Laureatka nagrody International 
Festival World Council’s Award w Zagrzebiu w 2019 roku za wkład 
w badania nad animacją. 

J A N E  P I L L I N G
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Morten Tšinakov was born in Viljandi, Estonia. 
He graduated from the animation department 
in the Estonian Academy of Arts where he made 
two films. One of them, a puppet film titled Pekk 
has been screened in, among others, Ottawa and 
Stuttgart festivals. After graduating, he co-di-
rected A Demonstration of Brilliance in Four Acts 
with Lucija Mrzljak. The film has been shown at 
many festivals, including Annecy and Zagreb and 
has won several awards including Golden Jabber-
wocky at Etiuda&Anima in 2018. At the moment 
Morten and Lucija are working in Tallinn on their 
second film. 

Morten Tšinakov urodził się w Viljandi w Estonii. 
Ukończył wydział animacji w estońskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, gdzie zrealizował dwa filmy. 
Jeden z nich, film lalkowy pod tytułem Pekk, miał 
swoje projekcje między innymi na festiwalach 
w  Ottawie i Stuttgarcie. Po dyplomie wspólnie 
z Lucią Mrzljak wyreżyserował film Manifestacja 
geniuszu w czterech aktach. Film ten pokazywa-
ny na festiwalach, w tym w Annecy i Zagrzebiu, 
zdobył wiele nagród, między innymi Grand Prix 
Złotego Jabberwocky’ego na festiwalu Etiuda-
&Anima w 2018 roku. Obecnie Morten i Lucia 
pracują razem w Tallinnie nad ich drugim filmem. 

M O R T E N  T š I N A K O V
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20 listopada (środa), 16.00 • 20th November (Wednesday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 10.00 • 23rd November (Saturday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

I 
• 

1
st

FIZYKA SMUTKU

W MIEJSCU

MASZYNOWA MAMA

Czasami apokalipsa jest sprawą 
czysto osobistą... Wszyscy jesteśmy 
imigrantami, nawet jeśli jedynym 
krajem, który opuściliśmy, jest 
nasze dzieciństwo, a wraz z nim 
zbiory papierków po gumach do 
żucia, zabawkowe samochody, gry 
i całusy w policzek. Fizyka smutku 
to pierwszy całkowicie animowany 
film wykorzystujący malarstwo 
enkaustyczne, technikę opracowaną 
w starożytności. Inspiracją dla filmu 
była powieść bułgarskiego autora 
Georgiego Gospodinowa pod tytułem 
Fizyka smutku, a jego narratorem jest 
Rossif Sutherland.

Film o (lokalnym) patriotyzmie, 
turystyce i emigracji. Dziewczynka 
mieszka w szarym, odciętym od świa-
ta kraju, ogrodzonym wielkim murem. 
Nigdy nigdzie nie wyjeżdżała, lecz 
marzy, by uciec na zawsze do idealne-
go świata zwanego „Zagranicą”. 

Odkrywszy ciemniejszą stronę swej 
osobowości lama zaczyna wieść 
podwójne życie: femme fatale i super 
mamy. 

Sometimes, the Apocalypse is 
a strictly personal affair… We are all 
immigrants, even if the only country 
we’ve left behind is childhood, 
abandoning it along with our collec-
tions of chewing-gum wrappers, toy 
cars, games, and pecks on the cheek. 
The Physics of Sorrow is the first fully 
animated film created using encaustic 
painting, a technique developed 
in antiquity. The film is inspired by 
Bulgarian author Georgi Gospodinov’s 
novel The Physics of Sorrow and nar-
rated by Rossif Sutherland. 

A film about (local) patriotism, tour-
ism and emigration. The girl lives in 
a gray, isolated country, enclosed by 
a huge wall. She has never travelled 
anywhere, but all her life she has 
dreamt of leaving forever for a per-
fect world called “Abroad”. 

Getting in touch with her bad side 
has lead this llama to live a double 
life between femme fatale and super 
mum. 

THE PHYSICS OF SORROW

UNTRAVEL

MACHINE GUN MAMA 

THE PHYSICS OF SORROW 

UNTRAVEL

MACHINE GUN MAMA 

Reż./dir.: Theodore Ushev
Scen./sc.: Theodore Ushev
Prod.: Marc Bertrand – NFB
Kraj/country: Kanada/Canada
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 27’06’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190351 

Reż./dir.: Ana Nedeljkovic, Nikola 
Majdak Jr.
Scen./sc.: Ana Nedeljkovic
Muz./mus.: Dusan Petrovic 
Prod.: Film House Bas Celik 
Kraj/country: Serbia, Słowacja/

Serbia, Slovakia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 9’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190262 

Reż./dir.: Justine Klaiber, Marwan 
Eissa
Scen./sc.: Justine Klaiber, Marwan 

Eissa
Muz./mus.: Jakob Eisenabch 
Prod.: Beni Morard, Team Tumult 
Kraj/country: Szwajcaria/

Switzerland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 1’20’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190168 
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WCIĄŻ ŻYWY 

JM

MNIAM MNIAM 

Ironiczne i obrazoburcze ujęcie sztuki 
animacji – jej historii i „teologii” Ani-
matora-jako-Twórcy – z wykorzysta-
niem tradycyjnej pieśni gospel „God’s 
Not Dead”. Śmierć odradza się jako 
postać animowana – sam animator-
-reżyser – wciąż śpiewając!

Półrealne, nierzeczywiste chwile 
doświadczone w dzieciństwie mogą 
wpłynąć na przeżycia i postrzeganie 
świata w dorosłym życiu. Artysta 
jako młody chłopiec na krótką chwilę 
natknął się na mistyczną, zaczaro-
waną istotę. Od tego czasu staje się 
ona głównym tematem jego dzieł 
artystycznych. Film jest inspirowany 
twórczością Jacka Malczewskiego. 

Niezręczna sytuacja, gdy pragnienie 
wzięcia kąpieli prowadzi cię znacznie 
dalej, niż planowałeś. 

An ironic and irreverent view of 
animation – its history and Animator-
as-Creator “theology” – using the 
traditional gospel song “God’s Not 
Dead”. Death bursts into renewed life 
as an animated man – the animator/
director himself – still singing! 

Semi-realistic moments experienced 
in childhood can influence experien- 
ces and perception of the world in 
adult life. An artist as a young boy 
encounters for a brief while a mysti-
cal, enchanted creature. From this 
moment it becomes the major subject 
present in all artists’ works. The film is 
inspired by the artistic output of Jacek 
Malczewski.

Awkward situation when the desire to 
have a bath takes you much further 
than planned. 

STILL ALIVE

JM

YUM YUM

STILL ALIVE 

JM 

MIAM MIAM 

Reż./dir.: Dennis Tupicoff
Scen./sc.: Dennis Tupicoff
Muz./mus.: The Slaughtermen 
Prod.: Dennis Tupicoff
Kraj/country: Australia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’52’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190460 

Reż./dir.: Stanisław Buczkowski
Scen./sc.: Stanisław Buczkowski
Muz./mus.: Marcin Nierubiec 
Prod.: Stanisław Buczkowski
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 6’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190171 

Reż./dir.: Mathilde Pepinster
Scen./sc.: Mathilde Pepinster
Muz./mus.: Lionel Polis 
Prod.: La Cambre ASBL 
Kraj/country: Belgia/Belgium
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 2’24’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190188 
Film studencki / student film 

20 listopada (środa), 16.00 • 20th November (Wednesday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 10.00 • 23rd November (Saturday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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PUPA

JIM ZIPPER

PRZEJśCIE

Od jak dawna nie ma kontroli nad 
swoim ciałem? Jest kompletnie wy-
cieńczona i chciałaby je porzucić. 

Wykonany techniką pin-screen Jim 
Zipper to muzyczne poszukiwania za-
inspirowane zróżnicowanym ruchem 
obrazów pochodzących z pierwszej 
połowy XX wieku. 

Film o pragnieniu zmiany i wartości 
przypadku w społeczeństwie ukształ-
towanym przez ideę indywidualnego 
rozwoju i presję osiągnięcia sukcesu. 

How long has it been since she lost 
control of her body? She is completely 
tapped out and finds herself wishing 
that she could just shed her body. 

Made using the technique of 
pinscreen animation, Jim Zipper is 
a musical exploration inspired by vari-
ous pictorial movements of the first 
half of the 20th century. 

A film about yearning for change and 
the value of coincidence in a society 
shaped by individual development 
and the pressure to achieve. 

PUPA

JIM ZIPPER

PASSAGE

PUPA 

JIM ZIPPER 

PASSAGE 

Reż./dir.: Namiko Ishidate
Scen./sc.: Namiko Ishidate
Muz./mus.: Kazuma Suzuki 
Prod.: Tokyo University of the Art 
Kraj/country: Japonia/Japan
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 3’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190036 
Film studencki / student film 

Reż./dir.: Alexandre Roy
Scen./sc.: Alexandre Roy
Muz./mus.: Jim Zipper composed by 

Erik Friedlander, inter 
Prod.: Alexandre Roy 
Kraj/country: Kanada/Canada
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 2’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190145 

Reż./dir.: Anja Sidler
Scen./sc.: Anja Sidler
Muz./mus.: Fatima Dunn 
Prod.: Schattenkabinett GmbH 
Kraj/country: Szwajcaria/

Switzerland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 7’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190102 

20 listopada (środa), 16.00 • 20th November (Wednesday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 10.00 • 23rd November (Saturday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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WSPOMNIENIA ALBY

TWÓRCZA EWOLUCJA

DZIEWICZY WIATR

Alba wspomina wczesne lata 50. we 
Włoszech, kiedy to zakochała się 
w Pierino, przyjacielu swojego brata. 

Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? 
Dokąd zmierzamy? Życie podróżuje 
przez wszechświat.

Rzeczywistość domaga się 
radykalnych zmian w konstrukcji 
człowieka. Film jest przykładem wizji 
transczłowieka. 

Alba remembers how she felt in love 
with Pierino, friend of her brother, in 
the early fifties in Italy.

Where do we come from? What are 
we? Where are we going? Life keeps 
traveling across the universe. 

Reality demands radical changes in 
the construction of a human being. 
The film is an example of the transhu-
man visionary. 

ALBA’S MEMORIES

CREATIVE EVOLUTION

VIRGIN WIND

MEMORIE DI ALBA 

CREATIVE EVOLUTION 

DEVSTVENNIY VETER 

Reż./dir.: Maria Steinmetz, Andrea 
Martignoni
Scen./sc.: Maria Steinmetz, Andrea 

Martignoni
Muz./mus.: Andrea Martignoni 
Prod.: Maria Steinmetz, Andrea 

Martignoni
Kraj/country: Włochy, Niemcy/Italy, 

Germany
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 6’20’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190153 

Reż./dir.: Song Yungsung
Muz./mus.: Sato Ayako 
Prod.: Omodaka Sayaka 
Kraj/country: Japonia/Japan
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 5’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190184 

Reż./dir.: Sasha Svirsky
Scen./sc.: Sasha Svirsky
Muz./mus.: Sasha Svirsky, Alexey 

Prosvirnin 
Prod.: Nadezhda Svirskaia 
Kraj/country: Rosja/Russia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 2’57’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190457 

I projekcja konkursowa • 1st competition screening

20 listopada (środa), 16.00 • 20th November (Wednesday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 10.00 • 23rd November (Saturday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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NIE WIEM CO
Nie wiem co łączy elementy kina roz-
rywkowego, na przykład dramaturgii 
opartej na żarcie czy slapstickowych 
efektach, z dobrze znanymi strategia-
mi tradycyjnego kina awangardowe-
go, takimi jak formalna i estetyczna 
redukcja języka wizualnego, flickerfilm 
czy eksperymenty dźwiękowe. 
Publiczność w tym przypadku ma 
sama zinterpretować tę dziwną 
„gatunkową hybrydę” łączącą humor 
i powagę.

Dont know what combines elements 
of entertainment cinema, like 
a joke-orientated dramaturgy or 
slapstick-like effects with well-known 
strategies of traditional avant-garde 
cinema, such as formal and aesthetic 
reduction of the visual language, flick-
erfilm and sound experiments. The 
audience is then left to find their way 
around this strange “genre hybrid” of 
humor and seriousness. 

DONT KNOW WHAT DONT KNOW WHAT
Reż./dir.: Thomas Renoldner
Scen./sc.: Thomas Renoldner
Muz./mus.: Thomas Renoldner
Prod.: Thomas Renoldner
Kraj/country: Austria
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 8’07’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190125 

I projekcja konkursowa • 1st competition screening

20 listopada (środa), 16.00 • 20th November (Wednesday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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20 listopada (środa), 20.15 • 20th November (Wednesday), 8.15 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 11.30 • 23rd November (Saturday), 11.30 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

AWANTURA

MUEDRA

HISTORIA

Troje przyjaciół wyrusza w podróż do 
dziwnego miasta. Do grupy dołącza 
nowy członek, który przez swe 
manipulacje niszczy ich wzajemną 
lojalność, co prowadzi do straszliwych 
konsekwencji. 

Życie może się pojawić wszędzie, 
natura zachowuje się dziwnie, a dni 
trwają minuty. Mimo że wszystko 
wydaje się nam znajome, nic nie jest 
na swoim miejscu. Cykl życia widziany 
z innej perspektywy. 

Historia to refleksja na temat 
współczesnego człowieka w czasach 
wszechobecnej technologii. Prze-
glądając historie – dzięki popularnej 
usłudze w wielu mediach społeczno-
ściowych – widzimy ludzi samotnych, 
zagubionych lub zobojętnionych 
na otaczającą ich rzeczywistość. 
Akcja rozgrywa się w ciągu jednego 
dnia i jest opowiedziana za pomocą 
krótkich, często (auto)ironicznych 
scenek, w których świat wirtualny 
przenika do rzeczywistości. 

Three friends embark on a new ad-
venture in a strange town, but when 
a manipulative new member joins 
their gang, their loyalty is torn apart 
with terrifying consequences. 

Life can arise anywhere, nature 
behave strangely and days can last 
for minutes. Although everything 
is familiar to us, nothing is what it 
seems in this place. The cycle of life 
seen from a different point of view. 

Story is 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. 

ROUGHHOUSE

MUEDRA

STORY

ROUGHHOUSE 

MUEDRA 

HISTORIA 

Reż./dir.: Jonathan Hodgson
Scen./sc.: Jonathan Hodgson
Muz./mus.: Stuart Hilton 
Prod.: Papy3D Productions 
Kraj/country: Francja, Wielka 

Brytania/France, United Kingdom
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 15’35’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190298 

Reż./dir.: Cesar Diaz Melendez
Scen./sc.: Cesar Diaz Melendez
Muz./mus.: Cesar Diaz Melendez
Prod.: Pedro Collantes 
Kraj/country: Hiszpania/Spain
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 8’50’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190009 

Reż./dir.: Jola Bańkowska
Scen./sc.: Jola Bańkowska
Muz./mus.: Skillbard 
Prod.: Studio Munka
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190416 
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20 listopada (środa), 20.15 • 20th November (Wednesday), 8.15 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 11.30 • 23rd November (Saturday), 11.30 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

CZY JESTEM WILKIEM?

SIOSTRA

MAM PROBLEMY 

Uczniowie występują w przedsta-
wieniu zatytułowanym „Wilk i siedem 
małych koźląt”. Każdy ma przypisaną 
postać i do tego stopnia się z nią 
utożsamia, że trudno odróżnić 
rzeczywistość od gry. Tymczasem 
dziecko grające rolę wilka, którego 
przeznaczeniem jest przegrana, czuje 
się samotne i poirytowane. Swoją rolę 
traktuje zbyt poważnie. Robi się małe 
zamieszanie. Na końcu świadomość 
obecności innych dzieci i przyjaciół 
uwalnia go od tego nastroju.

Mężczyzna wspomina czasy dzieciń-
stwa w Chinach lat 90., gdy dorastał 
ze swoją nieznośną młodszą siostrą. 
Jak wyglądałoby jego życie, gdyby 
sprawy potoczyły się inaczej?

Wykorzystując własne doświadcze-
nia, opowiadam o niszczącym związ-
ku i nieprzyjaznym otoczeniu. Akcja 
filmu rozgrywa się na dwóch osiach 
czasowych połączonych wydarzenia-
mi. Posługując się metaforą, w filmie 
prezentuję moje wspomnienia, 
uczucia, frustracje i doświadczenia. 
Główna bohaterka całkowicie wypala 
się w pracy i nie potrafi wyrwać się 
z toksycznej relacji. W przeszłości 
została zraniona. Teraz osuwa się 
jeszcze niżej. 

The students are performing a theater 
called “The Wolf and the Seven Little 
Goats”. Everybody has a role. They are 
totally taken in by their roles in a way 
that the boundary between reality 
and acting rarely can be distinguished. 
Meanwhile, the child who is acting 
as the wolf and is doomed to be 
defeated feels lonely and irritated. 
He takes his role too seriously. There 
is a bit of chaos. At the end, the 
presence of other children and his 
friends next to him take him out of 
this atmosphere. 

A man remembers his childhood 
memory of growing up with an an-
noying little sister in 1990s China. 
How would his life have been if things 
had gone differently? 

It’s about bad relationships and ter-
rible environment through my experi-
ences. The film plays in two timeline 
which is linked together by events. 
In the film I show my memories, 
feelings, frustration, and experi-
ences through metaphors. The main 
character burned out completely and 
cannot get out of toxic relationship. In 
the past she got hurt. In present it is 
about how she slips down even more. 

AM I A WOLF?

SISTER

I HAVE PROBLEMS

GORGAM-O-GALE MIBARAM 

SISTER 

I HAVE PROBLEMS 

Reż./dir.: Amir Houshang Moein
Scen./sc.: Amir Houshang Moein
Muz./mus.: Mohamad Jafari 
Prod.: Institute for the Intellectual 

Development of Children & Young 
Adults, KANOON, Amir Houshang 
Moein
Kraj/country: Iran 
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 8’15’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190052 

Reż./dir.: Siqi Song
Scen./sc.: Siqi Song
Muz./mus.: Karen Tanaka 
Prod.: Siqi Song
Kraj/country: Chiny/China
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 8’12’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190089 

Reż./dir.: Zsuzsanna Debreczeni
Scen./sc.: Zsuzsanna Debreczeni
Muz./mus.: Érsek Lajos 
Prod.: Budapest Metropolitan 

University 
Kraj/country: Węgry/Hunagry
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 6’36’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190097 
Film studencki / student film 
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KAWAŁEK OGONA W PYSKU 
WĘŻA, KTÓRY UGRYZŁ 
WŁASNY OGON

ŁAńCUCH POKARMOWY

FISSO

Podróż po krańcach wieloświata.

Film opowiada o produkcji i spoży-
waniu jedzenia. Sama produkcja nie 
zawsze jest tak sterylna, jak mamy 
nadzieję, jednakże przymykamy na to 
oko, jeśli produkt końcowy wygląda 
wystarczająco dobrze. Film bawi się 
fantazją o wytwarzaniu jedzenia 
i o satysfakcji, jaką odczuwamy, gdy 
otrzymujemy pyszny produkt.

Mój ojciec jest fotografem pracoho-
likiem, tak bardzo troszczącym się 
o swój aparat, że nawet moja matka 
zaczęła wątpić w ich miłość. Widzia-
łem to, ale nie mogłem nic zrobić. Tak 
więc przedstawiłem tę opowieść za 
pomocą kamery, wzbogacając ją o te 
drobne, a jakże wyjątkowe codzienne 
sprawy związane z moją rodziną. Czy 
można scalić złamane serce?

Travelling in-between multiverse 
extremes.

This is a film about making food and 
consuming it. The producing part 
itself is not always as clean as we 
hope, yet we turn the blind eye as 
long as the end product looks desir-
able enough. The film plays with the 
fantasy of making food and about 
the satisfaction we get when having 
delicious products. 

My father is a photographer worka-
holic and so caring of his camera that 
even my mother began to doubt their 
love so much. I saw it but I could do 
nothing. So I made this story, using 
the camera as a medium, adding 
these insignificant but special daily 
life with my thoughts about family. 
How can a broken heart become 
completed? 

THE PIECE OF TAIL IN THE 
MOUTH OF THE SNAKE THAT 
BITES ITS OWN TAIL 

FOOD CHAIN

FISSO

THE PIECE OF TAIL IN THE 
MOUTH OF THE SNAKE THAT 
BITES ITS OWN TAIL 

TOIDUAHEL 

FISSO 

Reż./dir.: Pablo Martínez Ballarín
Scen./sc.: Pablo Martínez Ballarín
Muz./mus.: G. F. Haendel 
Prod.: Estonian Academy of Arts 
Kraj/country: Estonia, Hiszpania/

Estonia, Spain
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 11’50’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190152 
Film studencki / student film 

Reż./dir.: Liis Kokk, Mari Kivi
Scen./sc.: Liis Kokk, Mari Kivi
Muz./mus.: Juhani Laine 
Prod.: Estonian Academy of Arts 
Kraj/country: Estonia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 8’30’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190386 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Raito Low Jing Yi
Scen./sc.: Raito Low Jing Yi
Muz./mus.: Bamboo Tu Bo Han 
Prod.: Shih Chien University 
Kraj/country: Tajwan/Taiwan
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 8’45’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190198
Film studencki / student film 
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II projekcja konkursowa • 2nd competition screening

20 listopada (środa), 20.15 • 20th November (Wednesday), 8.15 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 11.30 • 23rd November (Saturday), 11.30 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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KOJOT
W wyniku ataku wilków kojot traci 
żonę i dzieci. Udręczony ludzkimi 
emocjami stara się przepracować 
to doświadczenie. Obok rozpaczy 
i urojeń pojawia coraz bardziej 
ekspansywne zło. 

A coyote loses his wife and children 
from an attack of wolfs. Anguished 
from human emotions he‘s trying to 
process the experience. Besides grief 
and delusion, evil takes up more and 
more space. 

COYOTECOYOTE 
Reż./dir.: Lorenz Wunderle
Scen./sc.: Lorenz Wunderle
Muz./mus.: Rahel Zimmermann 
Prod.: YK Animation Studio 
Kraj/country: Szwajcaria/

Switzerland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 9’55’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190174 

20 listopada (środa), 20.15 • 20th November (Wednesday), 8.15 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 11.30 • 23rd November (Saturday), 11.30 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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WYPCHANE ŻYCIE

DESZCZ

ZAMEK

Wypchane życie to film o związku 
młodej kobiety z życiodajnymi 
siłami natury. Wykorzystuje ona 
swój talent w dziedzinie taksydermii, 
by „odtwarzać” zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku. Jednakże 
w każdym zwierzęciu, którym się 
zajmuje, zaczyna odnajdywać rolkę 
niewywołanego filmu. 

Deszcz to lekki film animowany 
opowiadający o zbiorowej świado-
mości, o tym, że brak jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za własne czyny 
sprawia, że bezrefleksyjnie idziemy 
za tłumem, co może doprowadzić 
do tragedii. To również film o próbie 
walki jednostki ze zbiorową hipnozą 
i o konsekwencjach ponoszonych 
przez wszystkich. 

W okresie „wojny prowincji” straciło 
życie wielu ludzi. Architekt zamkowy 
odkrywa, że pokój herbaciany jest 
potencjalnym miejscem, w którym 
wojownicy mogą odzyskać człowie-
czeństwo. 

Imbued Life is a film about a young 
woman’s connection with the life 
force of nature. She uses her talent 
for taxidermy to “restore” the animals 
to their natural habitat. However, she 
starts finding a roll of undeveloped 
film in each of the animals she treats. 

Rain is a light short animated film on 
the subject of collective conscious-
ness. It is about the fact that the lack 
of any responsibility for one’s doings 
makes us go with the crowd thought-
lessly which can lead to a tragedy. It is 
also about an attempt of an individual 
to struggle against collective hypnosis 
and its consequences for both him/
her and the crowd.

During the period of the ‘Provinces 
at war’, many lives were lost. A castle 
architect discovers the possible role of 
a tea room as a place for warriors to 
regain humanity. 

IMBUED LIFE

RAIN

CASTLE

UDAHNUT ZIVOT 

DESZCZ 

CASTLE 

Reż./dir.: Ivana Bosnjak, Thomas 
Johnson
Scen./sc.: Ivana Bosnjak, Thomas 

Johnson
Muz./mus.: Andrea Martignoni 
Prod.: Bonobostudio 
Kraj/country: Chorwacja/Croatia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 12’15’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190271 

Reż./dir.: Piotr Milczarek
Scen./sc.: Piotr Milczarek
Prod.: FUMI Studio 
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 5’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190201 

Reż./dir.: Ryotaro Miyajima
Scen./sc.: Ryotaro Miyajima
Muz./mus.: Yoshiki Masuda 
Prod.: Miyajima Animation 
Kraj/country: Japonia/Japan
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 5’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190076 
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21 listopada (czwartek), 16.00 • 21st November (Thursday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 13.10 • 23rd November (Saturday), 1.10 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

III projekcja konkursowa • 3rd competition screening

III
 •

 3
rd

NUREK

ZMARSZCZKI MIMICZNE

PRAWIE NA MIEJSCU

Kobieta przechodzi intensywny 
trening nurkowania przy nieustannym 
akompaniamencie dźwięku gwizdka 
swojego trenera. Całkowicie wyczer-
pana odmawia kolejnego zanurzenia 
i postanawia odwiedzić masażystę. 

Tam, gdzie spotykają się ludzie, 
otwierają się nowe światy… Film 
przedstawia osiem przeplatających się 
historii o przyjaźni.

Podczas podróży pociągiem nerwowy 
obserwator za wszelką cenę stara się 
unikać pasażerów, olbrzymie dziecko 
ucieka swoim rodzicom, romantyczka 
wdaje się w źle rokujący związek 
z kukułką, a naiwny chłopiec odkry-
wa, że niektórych problemów nie da 
się rozwiązać za pomocą obrazków 
jednorożców. 

A woman undergoes an intense tra-
ining regime punctuated by relentless 
blows on her trainer’s whistle. Utterly 
exhausted, she refuses to dive again 
and decides to visit a masseur. 

Where people meet, brave ones 
discover that worlds open up… The 
movie tells eight short, interlaced 
stories about friendship. 

On an everyday train journey a not-
so-casual observer goes to extreme 
lengths to avoid other passengers, 
a giant baby runs away from his 
parents, a romantic woman starts 
an ill-fated relationship with a cuckoo, 
and a naïve boy discovers that some 
problems can’t be fixed by pictures 
of unicorns. 

THE DIVER

LAUGH LINES

ALMOST THERE

LA PLONGEUSE 

LACHFALTEN

ALMOST THERE 

Reż./dir.: Iulia Voitova
Scen./sc.: Iulia Voitova
Muz./mus.: Lawrence Williams 
Prod.: La Poudrière 
Kraj/country: Francja/France
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 4’09’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190413 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Patricia Wenger
Scen./sc.: Patricia Wenger
Muz./mus.: Joachim Flüeler 
Prod.: YK Animation Studio GmbH / 

Hochschule Luzern Design & Kunst 
Kraj/country: Szwajcaria/

Switzerland
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’52’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190110 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Nelly Michenaud
Scen./sc.: Nelly Michenaud
Muz./mus.: Adam Price 
Prod.: The National Film and 

Television School 
Kraj/country: Wielka Brytania/

United Kingdom
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 8’44’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190085 
Film studencki / student film
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ZACHODNIE PYTANIE, 
WSCHODNIA ODPOWIEDź

CISZA

KLUB WALKI, ALE Z TENISEM

Eksperymentalny dokument o proble-
mach w porozumiewaniu się między 
dwoma pokoleniami (koreańskiej 
babci i jej niemieckiej wnuczki), 
wynikłych z odmiennego kulturalne-
go i historycznego doświadczenia. 
Film opowiada o tym, co naprawdę 
przydarzyło się zeszłego lata mnie 
i mojej babci. 

Wraz z powrotem wiosny zaczyna 
się sezon na miłość. Żaby w stawie 
zaczynają rechotać. Nie podoba się to 
Sąsiadowi.

Do dramatu dochodzi podczas 
porannej herbaty dwóch kobiet, 
mających obsesję na punkcie tenisa. 
Co się stanie, gdy granice ich relacji 
zostaną wystawione na próbę na 
korcie i poza nim?

An experimental documentary that 
explores communication problems 
between two generations (a Korean 
grandmother and her German grand-
daughter) based on their cultural 
and historical background. This film is 
based on a true event I had with my 
grandmother one summer. 

As spring returns, love season begins. 
Frogs of the pond begin to croak. This 
doesn’t please mister Neighbour.

Drama takes over morning tea be-
tween two tennis-obsessed women. 
What happens when the limits of 
their relationship are tested on and 
off the tennis court? 

WEST QUESTION  
EAST ANSWER

SILENCE

FIGHT CLUB BUT WITH TENNIS

WEST QUESTION  
EAST ANSWER 

SILENCE 

FIGHT CLUB BUT WITH TENNIS 

Reż./dir.: Dal Park
Scen./sc.: Dal Park, Lydia Rynne 
Muz./mus.: Edward A Guy 
Prod.: Royal College of Art 
Kraj/country: Wielka Brytania/

United Kingdom
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 6’26’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190004 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Isis Leterrier
Scen./sc.: Isis Leterrier
Prod.: EMCA
Kraj/country: Francja/France
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 9’50’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190172 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Sylvie Le Couteur
Scen./sc.: Sylvie Le Couteur
Muz./mus.: Paul Stanhope 
Prod.: RMIT University, Mark Lycette, 

Sylvie Le Couteur 
Kraj/country: Australia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 3’04’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190070 
Film studencki / student film

21 listopada (czwartek), 16.00 • 21st November (Thursday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 13.10 • 23rd November (Saturday), 1.10 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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WIECZÓR

LOLA, ŻYJĄCY ZIEMNIAK

PRZERWANA WYPRAWA

Czterech mężczyzn czeka na 
tramwaj. Film inspirowany obrazem 
Zenona Wasilewskiego, ojca polskiej 
animacji. 

Rodzina małej Loli zmuszona jest do 
opuszczenia swojego starego domu, 
z którym zbyt wiele się wiąże. Tak 
czasem jest, że musisz rozstać się 
z rzeczami, które bardzo kochasz. 
Lola to rozumie, bo jest przecież coraz 
starsza. 

Podczas słonecznych wakacji grupa 
turystów stara się zapomnieć o swoim 
zabieganym miejskim życiu, ale brak 
codziennych obowiązków sprawia, że 
czują się zagubieni, a miejsce wydaje 
się niekomfortowe i przerażające. 
Może gdy przywykną do spokoju, 
odkryją piękno tu i teraz. 

Four man are waiting for a tram. 
Inspired by a painting by Zenon 
Wasilewski, the father of Polish 
animated film. 

The little Lola’s family is forced to 
leave for good from theirs old house, 
with which much is connected. It 
happens that the time comes to part 
the things that you love so much, and 
Lola will get it easy because she has 
become older. 

During a sunny holiday, a flock of 
tourists struggle to let go of their busy 
city lives, and the absence of daily 
tasks leaves them lost in an uncom-
fortable and frightening place. Once 
they learn to slow down, they may 
find some beauty in the here and 
now. 

SUNSET

LOLA THE LIVING POTATO

INTERMISSION EXPEDITION

WIECZÓR 

LOLA ZHIVAYA KARTOSHKA 

INTERMISSION EXPEDITION 

Reż./dir.: Marcin Giżycki
Scen./sc.: Marcin Giżycki
Muz./mus.: Witold Górka 
Prod.: Czarny Karzeł 
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 3’15’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190037 

Reż./dir.: Leonid Shmelkov
Scen./sc.: Leonid Shmelkov
Muz./mus.: Didier Falk 
Prod.: School-Studio SHAR, Amopix 
Kraj/country: Rosja, Francja/Russia, 

France
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 17’18’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190472 

Reż./dir.: Wiep Teeuwisse
Scen./sc.: Wiep Teeuwisse
Muz./mus.: Steven Hoes 
Prod.: Valk Productions 
Kraj/country: Holandia/ 

the Netherlands
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 8’21’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190222 

21 listopada (czwartek), 16.00 • 21st November (Thursday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

23 listopada (sobota), 13.10 • 23rd November (Saturday), 1.10 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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MIĘDZY CIENIAMI

DZIESIĘć CZARNYCH SZKICÓW

NIEZDECYDOWANY

Natália, na co dzień wykonująca 
nudną pracę, angażuje się w poszuki-
wanie skradzionego serca. W świecie, 
w którym serca można oddawać do 
banku, główna bohaterka przeżywa 
dylemat: oddać swoje czy je zatrzy-
mać?

Praca dyplomowa studentów animacji 
lalkowej w BFM Studio pod kierun-
kiem Georgy'ego Boguslavsky'ego 
i Igora Khilova.

Historia człowieka, który nie musi 
już podejmować decyzji, lecz może 
dokonywać wielu wyborów jedno-
cześnie – dzieląc się. Film powstał na 
podstawie opowiadania estońskiego 
autora Mehisa Heinsaara. Animacja 
narysowana została w sposób 
minimalistyczny, z naciskiem na 
dynamiczną czarną kreskę na białym 
tle. Tekstura filmu odzwierciedla 
wewnętrzny rozwój głównego boha-
tera, która kontrastuje ze sposobem 
pokazania miasta. Ta surrealistyczna 
historia pokazuje nam w pewnej 
perspektywie świat, o którym wielu 
z nas marzy.

Natália, trapped in a tedious job, 
engages in a search for a stolen 
heart. In a world where hearts can be 
deposited in a bank, the protagonist 
faces a dilemma: give her heart or 
keep it to herself. 

Course work of students of 
Animation Puppets course in BFM 
Studio under the direction of Georgy 
Boguslavsky and Igor Khilov. 

A story about a man who does 
not have to make decisions but 
can follow each opportunity along 
his way by splitting himself. Film is 
based on the short-story originally 
written by an Estonian author Mehis 
Heinsaar. The animation is drawn in 
a minimalist fashion with the focus 
on a dynamic black line in a white 
background. The textures in the film 
mirror the developments in the inner 
world of the main character that 
contrast with the depiction of the city. 
The surreal story gives a perspective 
on a world many of us have been 
dreaming of. 

BETWEEN THE SHADOWS

TEN SKETCHES IN BLACK

THE HESITATOR

ENTRE SOMBRAS 

DESYAT ETYUOV V CHERNOM

KõHKLEJA 

Reż./dir.: Mónica Santos, Alice 
Guimarães
Scen./sc.: Mónica Santos, Alice 

Guimarães
Muz./mus.: Pedro Marques 
Prod.: Nuno Amorim, Vanessa 

Ventura – ANIMAIS AVPL; Jean-
François Le Corre, Mathieu Cou 
Kraj/country: Portugalia, Francja/

Portugal, France
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 13’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. E20190089 

Reż./dir.: Tatiana Kuznetsova, Masha 
Serebryakova, Nikolai Sh
Scen./sc.: Georgy Boguslavsky 
Muz./mus.: Alexander Chirkov 
Prod.: BFM Studio / Dmitry Shlepnev 
Kraj/country: Rosja/Russia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’42’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190477 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Katariin Mudist
Scen./sc.: Mehis Heinsaar, Katariin 

Mudist 
Muz./mus.: Kriminaalne Elevant 
Prod.: Pallas University of Applied 

Sciences 
Kraj/country: Estonia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 3’42’’ 
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190003 
Film studencki / student film

20 listopada (środa), 10.00 • 20th November (Wednesday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

21 listopada (czwartek), 20.30 • 21st November (Thursday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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ZABAWA W CHOWANEGO

DOBRE INTENCJE

SAMOTNA ORBITA

Krótkometrażowy film dyplomowy 
o upływie i percepcji czasu podczas 
dziecięcej gry. „Dziura za drzwiami, za 
tą próżnią, cały świat”. 

Młoda kobieta ucieka z miejsca 
wypadku i zaczynają się dziać dziwne 
i straszne rzeczy... Thriller o ludziach, 
którzy nie zawsze podejmują dobre 
decyzje. 

Technik satelitarny walczy z samot-
nością, stale wymieniając wiadomości 
ze starymi przyjaciółmi. W wyniku 
zaniedbania swoich obowiązków 
doprowadza do tego, że satelita 
opuszcza orbitę i dochodzi do awarii 
światowej sieci. 

A short graduation film about the 
flow and perception of time while the 
kids are playing their game. “A hole 
behind doors, behind this void, the 
whole world”. 

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. 

A satellite technician keeps solitude at 
bay by constantly texting with his old 
friends. After neglecting his duties, 
a satellite leaves its orbit which causes 
the world’s network to collapse. 

HIDE N SEEK

GOOD INTENTIONS

THE LONELY ORBIT

SCHOVKA 

GOOD INTENTIONS 

THE LONELY ORBIT 

Reż./dir.: Barbora Halířová
Scen./sc.: Barbora Halířová
Muz./mus.: Martin Klusák 
Prod.: FAMU
Kraj/country: Czechy/Czech 

Republic
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 6’55’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190508
Film studencki / student film

Reż./dir.: Anna Mantzaris
Scen./sc.: Anna Mantzaris, Hugo 

Vieites Caamaño 
Muz./mus.: Phil Brookes 
Prod.: Royal College of Arts 
Kraj/country: Wielka Brytania/

United Kingdom 
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 8’35’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190221 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Frederic Siegel, Benjamin 
Morard
Scen./sc.: Frederic Siegel 
Muz./mus.: Luc Gut 
Prod.: Team Tumult 
Kraj/country: Szwajcaria/

Switzerland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 9’20’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190273 

20 listopada (środa), 10.00 • 20th November (Wednesday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

21 listopada (czwartek), 20.30 • 21st November (Thursday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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RUCHY

DYSFUNKCYJNA RODZINA

300 G/M2 

W ciągu 10 minut afrykański baobab 
rośnie 0,008 mm, najszybszy pies 
na świecie, chart, może przebiec 12 
km, a Ziemia przemierza 18 000 km 
wokół Słońca. Ruchy to 10-minutowy 
film animowany narysowany przeze 
mnie z prędkością 2 sekund animacji 
dziennie. Wszyscy razem idziemy, 
patrzymy, pracujemy, biegniemy 
i zatrzymujemy się.

Matka i jej troje dzieci próbują żyć 
bezkonfliktowo pomimo obecności 
groźnego, nieprzewidywalnego 
i irracjonalnego ojca. 

Monodram na białym papierze.

In the space of 10 minutes, the 
African baobab tree grows 0.008mm, 
the fastest dog in the world, the 
Greyhound, can run 12 km, and the 
Earth travels 18,000 km around the 
Sun. Movements is a 10-minute ani-
mated film which I drew at a rate of 2 
seconds of animation per day. We are 
all walking, seeing, working, running, 
and stopping together. 

A mother and her three children try 
to live peacefully despite the presence 
of a menacing, unpredictable and 
irrational father. 

It’s a monodrama of a white-white 
paper. 

MOVEMENTS

A DYSFUNCTIONAL FAMILY

300 G/M2

MOVEMENTS 

UNE FAMILLE DYSFONCTIONNELLE 

300 G/M2 

Reż./dir.: Dahee Jeong
Scen./sc.: Dahee Jeong
Muz./mus.: Dahee Jeong
Prod.: Dahee Jeong
Kraj/country: Korea Płd./South 

Korea
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 10’15’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190126 

Reż./dir.: Alexandre Fatta
Scen./sc.: Alexandre Fatta
Muz./mus.: Alexandre Fatta
Prod.: Alexandre Fatta
Kraj/country: Kanada/Canada
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’20’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190147 

Reż./dir.: Kamila Kučíková
Scen./sc.: Kamila Kučíková
Muz./mus.: Estrada Orchestra 
Prod.: Estonian Academy of Arts 
Kraj/country: Estonia, Słowacja/

Estonia, Slovakia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’33’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190377 
Film studencki / student film

20 listopada (środa), 10.00 • 20th November (Wednesday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

21 listopada (czwartek), 20.30 • 21st November (Thursday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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JEJ GŁOWA 

OSTATNIA WIECZERZA

Kobieta ma utrudnione życie, ponie-
waż jej głowa jest kotem. 

Dramat grupy mężczyzn siedzących 
za stołem, poruszających się w rytm 
współczesnej muzyki na kwartet 
smyczkowy, czyli Ostatnia Wieczerza 
Jezusa i Dwunastu Apostołów. 

A woman’s life is difficult because her 
head is a cat. 

A drama of a group of men sitting 
behind a table and moving to the 
rhythm of contemporary music 
composed for a string quartet, or the 
Last Supper of Jesus Christ and the 
12 Apostles.

HER HEAD

LAST SUPPER

HäNEN PääNSä 

OSTATNIA WIECZERZA 

Reż./dir.: Emma Louhivuori
Scen./sc.: Emma Louhivuori
Muz./mus.: Janne Louhivuori 
Prod.: Turku University of Applied 

Sciences 
Kraj/country: Finlandia/Finland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 7’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190060 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Piotr Dumała
Scen./sc.: Piotr Dumała
Muz./mus.: Sebastian Ładyżyński 
Prod.: FUMI Studio 
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 13’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190200 

20 listopada (środa), 10.00 • 20th November (Wednesday), 10 a.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

21 listopada (czwartek), 20.30 • 21st November (Thursday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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PORTRET SUZANNE

ZAPAŁKI

AUTOBUS

Mały hotel, a w nim mężczyzna, 
który próbuje zapobiec głodowi 
miłości, jedząc ponad miarę. Tęsk-
noty za ukochaną Suzanne nie ukoją 
jednak talerze pełne wędlin, warzyw 
i owoców. Gdy bohater udaje się do 
miasta w poszukiwaniu jedzenia, 
przypadkiem rani swoją lewą stopę, 
a ta niespodziewanie przekształca 
się w Suzanne. Od tej pory mogą 
być nierozłączni… To jednak dopiero 
początek surrealistycznej historii 
o samotności, zazdrości i miłości. 
Groteskowa adaptacja opowiadania 
Rolanda Topora ulepiona z plasteliny, 
w której zachwyca każdy szczegół.

Samotny chłopiec bawi się kolorowy-
mi zapałkami. Gdy opowiada o swo-
ich marzeniach, lękach i nadziejach, 
zapałki ożywiają jego wizje, ilustrując 
ważne lekcje życia dla dzisiejszych 
złożonych społeczności. Film 
zrealizowany w oparciu o rozmowę 
z 7-letnim L. S.

Podróż autobusem z miasta A do 
miasta B.

In a small hotel, there is a man who 
tries to stop the hunger for love by 
eating excessively. But his longing 
for his love, Suzanne, will not be 
soothed by the plates full of meat 
cuts, vegetables and fruit. When 
the protagonist goes to the town in 
search for food, he accidentally hurts 
himself in the foot, which unexpect-
edly transforms into Suzanne. Since 
then, they are to be inseparable. Still, 
this is just the beginning of a sur-
real story about loneliness, jealousy 
and love. Every single detail of this 
grotesque plasticine adaptation of 
Roland Topor’s short story enchants 
the audience.

A lonely boy is playing with his color-
ful matchsticks. While he is talking 
about his dreams, fears and hopes, 
the matchsticks bring his visions 
to life, and illustrate important life 
lessons for today’s complex societies. 
The film is based on an interview with 
the 7-year-old L. S. 

A bus drive from A city to B city. 

PORTRAIT OF SUZANNE

MATCHES

A BUS

PORTRET SUZANNE 

MATCHES 

A BUS 

Reż./dir.: Izabela Plucińska
Scen./sc.: Izabela Plucińska
Muz./mus.: Pascal Comelade, Arfaaz 

Kagalwala
Prod.: ClayTraces, Films de Force 

Majeure, Fundacja Las Sztuki
Kraj/country: Polska, Niemcy, 

Francja/Poland, Germany, France
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 15’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190509

Reż./dir.: Géza M. Tóth
Scen./sc.: Géza M. Tóth
Muz./mus.: Balázs Alpár 
Prod.: Éva M. Tóth / KEDD 

Animation Studio 
Kraj/country: Węgry/Hungary
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 11’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190329 

Reż./dir.: Wenyu Li
Scen./sc.: Wenyu Li
Muz./mus.: Max Hongcharoen 
Prod.: Wenyu Li
Kraj/country: Chiny/China
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 6’36’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190022 

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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DźWIGNIE

PIĘć

NIE DZISIAJ 

Facet przyjmuje propozycję pracy od 
nieznajomego spotkanego na ulicy. 
Wynagrodzenie za te proste obowiąz-
ki odpowiada mu do czasu, gdy za 
zasłonami usłyszy dziwne dźwięki. 

Punktem wyjścia opowieści jest 
przedszkolna rymowanka o beztro-
skiej społeczności, w której wszystko 
dzieje się zgodnie z ustalonymi regu-
łami. Jednak społeczność ta wymyka 
się spod kontroli, gdy dwoje śmiałków 
wychodzi poza system. 

Mamy to drobna, miła kobieta, która 
od dawna nie przyjmowała gości. 
Gdy pewnego dnia do jej drzwi dzwo-
ni Śmierć, starsza pani postanawia 
dobrze się zabawić. 

A guy accepts a job offer from 
a stranger on the street. He is satisfied 
with the wages for this simple job, 
until he hears strange sounds behind 
the curtains. 

The starting point is a nursery rhyme 
about a carefree community in which 
everything runs according to fixed 
rules. But this community gets out of 
hand as two dare to break out of the 
structures. 

Mamy is a nice little lady who has not 
had a visit for a long time. So when 
one day, the Death comes ringing at 
his door, the old lady is determined to 
have fun. 

THE LEVERS

FIVE

NOT TODAY

THE LEVERS 

FUENF 

NOT TODAY 

Reż./dir.: Boyoung Kim
Scen./sc.: Boyoung Kim, Nayoung 

Kim 
Muz./mus.: Doug Maxwell, Silent 

Partner 
Prod.: Nayoung Kim
Kraj/country: Korea Płd./South 

Korea
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 9’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190065 

Reż./dir.: Peter Kaboth
Scen./sc.: Peter Kaboth
Muz./mus.: Ludwig Goetz, Karsten 

Scheunemann 
Prod.: Peter Kaboth
Kraj/country: Niemcy/Germany
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 6’55’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190252 

Reż./dir.: Marine Jacob
Scen./sc.: Marine Jacob
Muz./mus.: Olive Musique / Studio 

Le Bus 
Prod.: ENSAV La Cambre 
Kraj/country: Belgia/Belgium
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’20’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190175 
Film studencki / student film

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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VITAE AZILIA

SŁODKI POT

JEDEN Z WIELU

Film o utraconym, ale wciąż żywym 
związku między dwojgiem ludzi. 
Główną bohaterką jest młoda kobie-
ta, która na nowo próbuje odnaleźć 
siebie po utracie bliskiej osoby. Zanu-
rzając się w wykreowaną przestrzeń 
swoich wspomnień, nadpisuje je, 
tworząc coraz bardziej surrealistyczną 
rzeczywistość, w której pozorna 
akceptacja poczucia straty demaskuje 
jej emocjonalne uwikłanie w dawnej 
relacji. 

Dziecko odkrywa erotyczny związek 
rodziców. Zaciekawione, lecz przejęte, 
przejmuje kontrolę.

Jestem jeden. Jeden z wielu. Jeden 
z wielu, a jednak jedyny. Czego 
szukam, a co wciąż mi umyka?

A film about a lost yet still very much 
alive relationship between two 
people. The main protagonist of the 
story is a young woman who tries to 
find her place after the loss of a close 
person. Diving into space created 
out of her memories, she overwrites 
them and develops more and more 
surreal reality in which the apparent 
acceptance of the feeling of loss 
exposes her emotional entanglement 
in the old relationship.

A child recognizes the erotic relation-
ship between the parents. Curious but 
overwhelmed, the child takes control. 

I am one. One of many. One of every-
one yet the only one. What is it that 
I am looking for, that always seems 
out of reach? 

VITAE AZILIA

SWEET SWEAT

ONE OF MANY

VITAE AZILIA 

SWEET SWEAT 

JEDAN OD MNOGIH 

Reż./dir.: Joanna Wapniewska
Scen./sc.: Joanna Wapniewska
Muz./mus.: Wojciech Kiwer 
Prod.: Studio Filmów Rysunkowych 
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 7’14’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190248

Reż./dir.: Jung Hyun Kim
Scen./sc.: Jung Hyun Kim
Muz./mus.: Green Shin 
Prod.: Estonian Academy of Arts 
Kraj/country: Estonia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 6’13’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190379 
Film studencki / student film

Reż./dir.: Petra Zlonoga
Scen./sc.: Petra Zlonoga
Muz./mus.: Hrvoje Niksic 
Prod.: Bonobostudio 
Kraj/country: Chorwacja/Croatia
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 5’32’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190268 

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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 WIELKA MIŁOść
Wielka miłość wreszcie nastała na 
Ukrainie. 

Deep love has finally happened in 
Ukraine.

DEEP LOVEKOHANNIA 
Reż./dir.: Mykyta Lyskov
Scen./sc.: Mykyta Lyskov
Muz./mus.: Kurs Valüt
Prod.: Ukrainian State Film Agency 
Kraj/country: Ukraina/Ukraine
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 14’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190024 

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

22 listopada (piątek), 16.00 • 22nd November (Friday), 4 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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SUGESTIA NAJMNIEJSZEGO 
OPORU

CZARNA DZIURA

KIM JESTEś?

„Zamieszki: z definicji gwałtowne 
zakłócenie istniejącego porządku.” 
Oszałamiająca, poetycka i polityczna 
podróż audiowizualna po tym, co 
indywidualne, a co historyczne. Ten 
szczery, impresjonistyczny projekt 
ukazuje kultowe obrazy jednocześnie 
celebrujące piękno i ostrzegające 
przed przemocą zagrażającą nam 
w tych niestabilnych czasach.

Podróż kobiety, która chorowała na 
raka i go pokonała. Dowiaduje się, że 
jej walka jeszcze się nie zakończyła.

Historia pisarza, który po sukcesie 
swojej pierwszej powieści zapada na 
katastrofalną niemoc twórczą. Tak 
wielką, że nawet ołówki nie chcą mu 
pisać. Gdy cierpi katusze, dziewczyna 
z firmy kurierskiej przynosi do jego 
drzwi tajemnicze pudełko. Pisarz 
zaprasza ją do środka na kawę, uci-
nają sobie miłą pogawędkę o sławie 
i sukcesie. Co jest w pudełku?... Nikt 
nie wie, jakie natchnienie może się 
w nim kryć.

„Riot: by definition a violent disrup-
tion of the existing order.” A dazzling, 
poetic and political audiovisual trip 
on the notion of the individual vs. the 
historic. This earnest, impressionistic 
project presents iconic images that 
simultaneously celebrate beauty and 
warn of the violence facing us in this 
volatile time. 

The journey of a woman who suf-
fered from cancer and was cured. 
She finds out that the battle is not 
over yet. 

The story of a writer who, after hav-
ing great success with his first book, 
has a disastrous creative block. So 
much so, that not even pencils want 
to write for him. In his anguish a de-
livery girl arrives at his door and gives 
him a mysterious box. After inviting 
her in to have a coffee, they share 
a pleasant conversation about fame 
and success. What’s in the box?... 
Nobody knows what inspiration can 
be wrapped in. 

SUGGESTION OF LEAST 
RESISTANCE

BLACK HOLE

WHO ARE YOU?

SUGGESTION OF LEAST 
RESISTANCE 

BLACK HOLE 

WHO ARE YOU? 

Reż./dir.: Michelle Kranot, Uri Kranot
Scen./sc.: Michelle Kranot, Uri 

Kranot
Muz./mus.: Iris ter Schiphorst 
Prod.: Michelle Kranot, Uri Kranot
Kraj/country: Dania, Austria/

Denmark, Austria
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 5’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190420 

Reż./dir.: Rutger van de Wiel
Scen./sc.: Ronald Leijten 
Muz./mus.: Rutger van de Wiel
Prod.: IDS 
Kraj/country: Holandia/

the Netherlands
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 1’25’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190059 

Reż./dir.: Julio Pot
Scen./sc.: Julio Pot
Muz./mus.: Milton Nuñez 
Prod.: Miniestudio 
Kraj/country: Chile
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 13’28’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190098 

20 listopada (środa), 14.00 • 20th November (Wednesday), 2 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 20.30 • 22nd November (Friday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room



KONKURS ANIMA
the ANIMA COMpetItION

20
19

61

anima
VI projekcja konkursowa • 6th competition screening

V
I 
• 

6
th

ŻYCIE24

PRZEJśCIE

śREDNIO WYSMAŻONY

Zdeklarowany stary kawaler Einar 
Jernskjegg wygrywa na loterii. 

Bohater, młody chłopiec, zostaje 
pozostawiony na niechybną śmierć 
na polu wojny i totalnego zniszczenia. 
Ogień wroga rozbija ostatnich człon-
ków jego plemienia na podstawowe 
formy geometryczne. Pod wpływem 
cierpienia i poczucia straty chłopiec 
buduje totem z ich szczątków. 
Uzbrojony w tę nową broń zmierza 
ku następnej konfrontacji, co przynosi 
nieoczekiwany zwrot akcji. 

Funkcjonalne i estetyczne wartości 
przedmiotów w powtarzających się, 
jednak kontrowersyjnych domowych 
sytuacjach. 

Confirmed barchelor Einar Jernskjegg 
wins the lottery. 

After our hero, a young boy, is left 
alone to die in the midst of war 
and destruction, the last members 
of his tribe are dismantled to basic 
geometric forms under enemy fire. 
Taken by the feeling of sorrow and 
loss, the boy builds a totem out of 
their remains. Armed with this new 
structure, he continues towards 
another confrontation, with an unex-
pected twist. 

Functional and aesthetic values in 
recurrent, yet questionable domestic 
scenarios. 

LIFE24

PASSAGE

MEDIUM RARE

ELU24

PRELAZAK 

MEDIUM RARE 

Reż./dir.: Kristjan Holm
Scen./sc.: Kristjan Holm
Muz./mus.: Kaspar Jancis 
Prod.: Karabana 
Kraj/country: Estonia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 9’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190019 

Reż./dir.: Igor Coric
Scen./sc.: Igor Coric
Muz./mus.: Bozidar Obradinovic
Prod.: Artrake 
Kraj/country: Serbia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 6’50’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190038 

Reż./dir.: Luca Cioci
Scen./sc.: Luca Cioci 
Muz./mus.: Luca Cioci 
Prod.: Luca Cioci 
Kraj/country: USA, Włochy/USA, 

Italy
Rok/year: 2018
Czas trwania/running time: 4’35’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190051 
Film studencki / student film

20 listopada (środa), 14.00 • 20th November (Wednesday), 2 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 20.30 • 22nd November (Friday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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AMELIA & SATURNIN

SAIGON SUR MARNE

PAN LĘK 

Film o mojej Babci i Dziadku i ich dwu-
letnim doświadczeniu przymusowej 
niewoli w sowieckim obozie Ostasz-
ków. Dziadek już potem niczego 
nie doświadczył. Babcia dożyła 98 
lat, nigdy nie pozbywszy się traumy 
tamtych wydarzeń. 

W przerwach między jednym 
obowiązkiem domowym a drugim 
para staruszków opowiada wnuczce 
historię swojego życia, która działa 
się między Wietnamem a Francją 
podczas wojny. Opisują wszystkie 
najważniejsze etapy ich związku, od 
chwili, gdy się poznali w wieku 20 lat, 
aż do dzisiaj, opowiadając o wygna-
niu, imigracji, czasami z humorem, 
czasami ze smutkiem. 

Należą do różnych gatunków. Ich 
światów nic nie łączy. Nie znają się, 
ale ich instynkty przyciągają ich ku 
sobie. Kieruje nimi niszczycielska siła 
i pomimo swoich lęków muszą być 
razem. 

A film about my Grandma and 
Grandpa and their experience of 
a two-year long stay in Ostaszków 
Soviet camp. My Granpa did not 
experience anything anymore 
afterwards. My Grandma lived to be 
98 years old coping with the trauma 
throughout all her life.

Between two household chores, 
an old couple tells their grand-daugh-
ter their life story between Vietnam 
and France, during the war. Since their 
first meeting, when they were 20, till 
today, they describe all the main steps 
of their relationship, talking about the 
exile, the immigration, sometime with 
humour, sometime with serious. 

They are from different species. Their 
worlds are separated. They don't 
know each other, but their instincts 
lead them to be one. The force of 
destruction is what moves them, and 
despite their fears, they need to be 
together. 

AMELIA & SATURNIN 

SAIGON SUR MARNE 

MR FEAR

AMELIA & SATURNIN 

SAIGON SUR MARNE 

MR FEAR

Reż./dir.: Daniel Zagórski
Scen./sc.: Daniel Zagórski
Muz./mus.: Daniel Zagórski
Prod.: Daniel Zagórski
Kraj/country: Polska/Poland
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 15’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190324 

Reż./dir.: Aude Ha Leplège
Scen./sc.: Aude Ha Leplège
Muz./mus.: Hao Nhien 
Prod.: Zorobabel 
Kraj/country: Belgia/Belgium
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 14’12’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190320 

Reż./dir.: Pablo Rafael Roldán, 
Ezequiel Torres
Scen./sc.: Pablo Rafael Roldán, 

Ezequiel Torres
Muz./mus.: Siamés 
Prod.: Rudo Co 
Kraj/country: Argentyna/Argentina
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 4’33’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190047 
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BRUGMANSJA

PROCESJA

Inspiracją do zrealizowania filmu była 
roślina o nazwie bieluń dziędzierza-
wa (Brugmansja). Jedną z jej wielu 
odmian może zapylić jedynie koliber. 
Tylko ten ptak o bardzo długim dzio-
bie jest w stanie dosięgnąć wnętrza 
pąka i wypić kwiatowy nektar. Do 
takiej korelacji pomiędzy ptakiem 
a rośliną doprowadziły miliony lat 
ewolucji. Byłem zdumiony tą ciekawą 
synergią i zacząłem wyobrażać sobie, 
jaki mógłby być kolejny etap ewolucji 
kolibrów. 

Po śmiertelnym wypadku samo-
chodowym Catherine przemawia 
z zaświatów do rozpaczającego męża 
Philipa, który musi przetrwać nie-
unikniony rodzinny rytuał pogrzebu. 
Ujmującym głosem aktorki Alarey 
Alsip zmarła opowiada o minionych 
wydarzeniach, wplatając wspomnie-
nia z 10 lat, które przeżyła ze swym 
ukochanym. Nagle opustoszała 
posiadłość pary staje się jedynym 
świadkiem bólu Philipa i historii ich 
miłości. 

Inspiration for the film came to me 
from the plant Angel’s Trumpet 
(Brugmansia). One of its many 
breeds can be pollinated solely by 
a very long billed hummingbird. Only 
this bird is able to reach the core of 
the blossom and drink the flower’s 
nectar. It took millions of years of 
evolution to develop such cooperation 
between the bird and the plant. I was 
amazed by this interesting synergy 
and I played with the idea of imagin-
ing what could be the next step in the 
evolution of hummingbirds. 

After Catherine’s fatal car accident, 
she speaks from the beyond to her 
grieving husband, Philip, who must 
endure the inevitable family ritual 
of the funeral. Her captivating voice 
provided by actress Alarey Alsip, the 
deceased narrates the events that 
took place, weaving in memories of 
her 10 years with Philip as she revisits 
the tragic accident. At once empty 
the couple’s mansion becomes the 
only witness to Philip’s pain and to 
their love story. 

ANGEL’S TRUMPET

THE PROCESSION

INGLITROMPET 

LE CORTèGE

Reż./dir.: Martinus Klemet
Scen./sc.: Martinus Klemet
Muz./mus.: Krzysztof Penderecki, 

Gioachino Rossini 
Prod.: Animartinus OÜ 
Kraj/country: Estonia
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 2’26’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190182 

Reż./dir.: Pascal Blanchet, Rodolphe 
Saint-Gelais
Scen./sc.: Pascal Blanchet, Sylvain 

Charbonneau 
Muz./mus.: Pierre Lapointe, Philippe 

Brault 
Prod.: NFB
Kraj/country: Kanada/Canada
Rok/year: 2019
Czas trwania/running time: 11’23’’
Nr zgłoszenia filmu/no. A20190349 

VI projekcja konkursowa • 6th competition screening

V
I 
• 

6
th

20 listopada (środa), 14.00 • 20th November (Wednesday), 2 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

22 listopada (piątek), 20.30 • 22nd November (Friday), 8.30 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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19 listopada (wtorek), 20.00 • 19th November (Tuesday), 8 p.m.
24 listopada (niedziela), 15.00 • 24th November (Sunday), 3 p.m.

Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

BUñUEL IN ThE LAByrINTh  
oF ThE TUrTLES

dir. Salvador Simó

BUñUEL  
w LABIryNCIE żółwI
reż. Salvador Simó

Reż./dir.: Salvador Simó, scen./sc.: Eligio Montero, Salvador Simó, 
dźwięk/sound: Juan Ferro, prod.: Manuel Cristóbal, José M. Fdez 
de Vega, Bruno Félix, Fenme Wolting, Alex Cervantes, Hiszpania, 
Holandia, Niemcy/Spain, the Netherlands, Germany 2018, 80’

Buñuel w labiryncie żółwi Salvadora Simó opowiada o niezwykłym 
epizodzie z życia legendarnego hiszpańskiego reżysera. Przed-
stawia okoliczności, w jakich Luis Buñuel zrealizował swój jedyny 
w  dorobku film dokumentalny – Ziemię Hurdów, która powstała 
zaraz po dwóch wielkich manifestach surrealistycznych, czyli Psie 
andaluzyjskim i Złotym wieku.

Na początku lat 30. ubiegłego stulecia Luis Buñuel wraz z Salvado-
rem Dalím stają się członkami ruchu surrealistów w Paryżu. Buñuel 
otrzymuje propozycję nakręcenia dokumentu o najbiedniejszym re-
gionie Hiszpanii zwanym Las Hurdes, ale po skandalu wokół Złotego 
wieku młody twórca nie może zdobyć na to pieniędzy. Z pomocą 
przychodzi jego przyjaciel, rzeźbiarz Ramón Acín, który kupuje 
los na bożonarodzeniową loterię z obietnicą, że jeśli wygra, to sfi-
nansuje film. Acínowi dopisuje szczęście. Wygrywa 150 000 peset 
i  dotrzymuje danego słowa – zostaje sponsorem oraz producentem 
filmu Buñuela.

Buñuel w labiryncie żółwi, będący adaptacją komiksu Fermína So-
lísa, pokazuje kulisy wyprawy do Las Hurdes, jaką w 1932 roku Luis 
Buñuel podjął wraz z Ramónem Acínem, operatorem Éliem Lota-
rem oraz scenarzystą Pierre’em Unikiem. Jego dokument o „ziemi 
bez chleba” opierać się miał na rozprawie doktorskiej francuskie-
go historyka i antropologa Maurice’a Légendre’a, który przed nimi 
badał ten ubogi i zacofany region hiszpańskiej Estremadury. To 
właśnie w tej surowej krainie, wśród krajobrazu tworzonego przez 
dachy ciasnych domów, przypominające „labirynt żółwi”, Buñuel 
z burżuazyjnego buntownika i awangardowego artysty stanie się 
zaangażowanym społecznie filmowcem, uwrażliwionym na poło-
żenie drugiego człowieka. Przemianę tę Simó ujmuje w eklektycznej 
formie swojego filmu, gdzie kolorowa animacja, w której pojawiają 
się motywy z surrealistycznych obrazów Dalego, przeplata się z ory-
ginalnymi fragmentami bunuelowskiego dokumentu.

(AW) 

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles by Salvador Simó tells about  
the unusual episode from life of a legendary Spanish director. It 
depicts the circumstances in which Luis Buñuel made the only do-
cumentary in his whole career – Land Without Bread (Las Hurdes, 
tierra sin pan), made soon after two major surrealist manifestos, 
namely An Andalusian Dog (Un chien andalou) and The Golden 
Age (L’Age d’Or). 

At the beginning of the 1930s Luis Buñuel, together with Salvador 
Dali, become the members of the surrealist movement in Paris. 
Buñuel receives an offer to make a documentary about the poorest 
region in Spain, called Las Hurdes, but after a scandal related to The 
Golden Age, the young artist has difficulties finding money for it. 
His friend Ramón Acín, a sculptor, decides to help him – he buys 
a Christmas lottery ticket and promises that if he wins, he will finan-
ce the film. Acín gets lucky. He wins 150 000 pesetas and keeps his 
word – he becomes a sponsor and producer of Buñuel’s film. 

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, an adaptation of a comic 
book by Fermín Solís, shows the journey to Las Hurdes which Luis 
Bunuel and Ramón Acín made together with a cameraman Éli Lotar 
and scriptwriter Pierre Unik in 1932. His documentary on ”the land 
without bread” was to be based on a PhD dissertation of a French 
historian and anthropologist Maurice Légendre, who had explored 
this poor and backward region of the Spanish Estremadura before 
them. It was precisely in this rigid land, among the landscapes cre-
ated by the roofs of narrow houses reminding of ”the labyrinths of 
turtles”, that Buñuel transformed from a bourgeois rebel and avant-
garde artist into a socially engaged filmmaker sensitive to the fate of 
another human being. Simó depicts this transition with the use of 
an eclectic form of his film where a colourful animation inlaid with 
motifs from surrealist paintings by Dali is intertwined with original 
fragments of Buñuel’s documentary.

(AW) 

BUñUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS /  
BUñUEL W LABIRYNCIE ŻÓŁWI /  
BUñUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES



DoRoCZna naGRoDa  
Dla WYbITnEGo aRTYSTY  
I PEDaGoGa

THE annUal aWaRD
foR THE oUTSTanDInG 
aRTIST anD PEDaGoGUE



20
19

DOROCZNA NAGRODA DLA WYBITNEGO ARTYSTY I PEDAGOGA
THE ANNUAL AWARD FOR THE OUTSTANDING ARTIST AND PEDAGOGUE

67

Special Golden Dinosaur  
for Professor hieronim 

Neumann

Specjalny Złoty Dinozaur  
dla prof. hieronima 
Neumanna

Ustanowiona w 2003 roku wyjątkowa w świecie festiwali filmowych 
Nagroda Specjalnego Złotego Dinozaura dla cenionego artysty fil-
mowego, łączącego umiejętnie własną twórczość z działalnością 
pedagogiczną, od początku stanowi wyróżnik programowy nasze-
go festiwalu. Wyrasta ona z podstawowej idei imprezy, poświęco-
nej szkolnictwu i edukacji filmowej, w tym zwłaszcza artystycznym 
efektom nauczania w szkołach filmowych i artystycznych. Grono 
laureatów nagrody w ciągu tych kilkunastu lat objęło twórców kra-
jowych i zagranicznych, animatorów, dokumentalistów, twórców 
filmów fabularnych, wreszcie także nie tylko reżyserów, ale także 
przedstawicieli innych zawodów filmowych: operatorów filmowych 
i scenografów. Znaleźli się w tym gronie zarówno twórcy związani 
z  systemem szkolnictwa filmowego, wykładowcy w ścisłym tego 
słowa znaczeniu akademiccy, jak i pedagogiczni eksperymentato-
rzy, działający w różnych wymiarach edukacji filmowej, często bar-
dzo nieformalnej. Nie ma potrzeby ich wszystkich w tym miejscu 
przypominać, warto natomiast podkreślić, że w gronie tym domi-
nuje, zgodnie z drugą podstawową ideą festiwalu, grupa twórców 
animacji, na czele z takimi wybitnymi twórcami jak Jerzy Kucia, Paul 
Driessen, Priit Pärn i Paul Bush. Do grona tego w tym roku dołącza 
jeden z młodszych przedstawicieli polskiej szkoły animacji, repre-
zentant jej skrzydła eksperymentalnego prof. Hieronim Neumann. 
Ten poszukujący artysta, chętnie przyznający się do powinowactwa 
z osiągnięciami epoki narodzin kina, a także z twórczością Jacquesa 
Tatiego i Zbigniewa Rybczyńskiego, nie ustaje w dziele eksperymen-
towania z małą formą filmową, często przekraczając granice filmu 
animowanego. Ostatnim jego dokonaniem są dwie wersje filmu pod 
dwoma różnymi tytułami – Winda i Lift – zmontowane w różnym 
tempie i z różną oprawą muzyczną z dokładnie tego samego mate-

Established in 2003, the Special Golden Dinosaur Award for a re-
nowned film artist who skillfully combines their own artistic work 
with their teaching activities since its very beginning has marked out 
the program of our festival. It stems from the fundamental princi-
ple of the event, devoted to schools and film education, and espe-
cially to the artistic effects of teaching in film and artistic schools. 
The award winners from those several years included both Polish 
and foreign artists, animators, documentarians, authors of feature 
films, and, finally, not only directors, but also the representatives of 
other film professions: cinematographers and production desig- 
ners. This circle comprises artists linked not only to the film school 
system, university lecturers, but also teaching experimenters acting 
in various dimensions of film education, often very informal. There 
is no need here to mention them all; it is worth, however, highlight-
ing that this circle is, in accordance with the second fundamental 
principle of the festival, dominated by a group of animation art-
ists led by such outstanding artists like Jerzy Kucia, Paul Driessen, 
Priit Pärn and Paul Bush. These artists are joined this year by one of 
the younger representatives of the Polish school of animation, of 
its experimental wing, professor Hieronim Neumann. This exploring 
artist, eagerly admitting to his links to the achievements from the 
first era of cinematography, but also to the output of Jacque Tati 
and Zbigniew Rybczyński, never ceases to experiment with small 
film forms, often crossing the boundaries of animated film. His lat-
est achievements are two versions of one film under two different 
titles – The Elevator and Lift – cut in different pace and with dif-
ferent score, with exactly the same film material and addressed to 
different generations of viewers: the first one to the viewers who 
remember the times of successes of Polish short film at the turn of 

wręczenie nagrody Ceremony of presenting the award

20 listopada (środa), 18.00 • 20th November (Wednesday), 6 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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riału filmowego, adresowane do różnych pokoleń widzów: pierw-
szy do widzów pamiętających czasy sukcesów polskiego krótkiego 
metrażu przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, drugi do widzów 
współczesnych, oczekujących przekazów rozwijających narrację w 
znacznie szybszym tempie. Prekursorski to eksperyment w dziejach 
polskiego filmu artystycznego. 

Równocześnie do działalności artystycznej prof. Neumann prowa-
dzi od lat w Poznaniu i w Warszawie pracę pedagogiczną w dwóch 
pracowniach animacji, kształcąc artystów animacji, którzy na różne 
sposoby, często polemicznie, podejmują kontynuację tradycji pol-
skiej szkoły animacji. To wybranym spośród nich twórcom przekaże 
niedługo pałeczkę pracy pedagogicznej, gwarantując tym samym 
zachowanie tożsamości polskiej artystycznej animacji.

Bogusław Zmudziński 

Eksperymenty na pograniczu dźwięku i obrazu, kreatywne wyko-
rzystanie możliwości animacji poklatkowej, nowoczesna grafika 
płynnie przechodząca od figuratywności w abstrakcję, surreali-
styczne metamorfozy zabierające widzów w inny wymiar opowie-
ści czy zaangażowane plakaty filmowe dotykające problemów 
współczesności. To tylko wycinek z szerokiego spektrum animacji, 
jakie powstają w pracowniach animacji kierowanych przez prof. 
Hieronima Neumanna. Nacisk na „poszukiwania niekonwencjonal-
nych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji filmowej” 
oraz „poszerzenie możliwości wypowiedzi twórczej poprzez łącze-
nie różnych technik i konwencji” jest wyartykułowany w progra-
mie jego pracowni. Trudno się temu dziwić – Hieronim Neumann, 
nieustanny eksperymentator i poszukiwacz w swojej twórczości, 
zachęca do tego także swoich studentów, pozostawiając im jedno-
cześnie duży margines swobody twórczej. 

Mariusz Frukacz

Minęło z górą 40 lat od czasu, gdy w Studiu Małych Form Filmo-
wych SE-MA-FOR w Łodzi zrealizowałem swój pierwszy film za-
tytułowany Wyliczanka. Film był pracą dyplomową zwieńczającą 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu (dzisiaj Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) i nieoczekiwanym 
zrządzeniem losu zainicjował cały ciąg realizacji filmowych powsta-
łych w tejże uczelni. W latach siedemdziesiątych uczelnia miała 
niewiele wspólnego z nauczaniem animacji. Warsztatu filmowego 
uczyłem się w SE-MA-FORZE w trakcie wakacyjnych praktyk stu-
denckich, później zaś asystując Zbigniewowi Rybczyńskiemu przy 
realizacji jego filmów. „Zbig” zapoznał mnie z metodą addytywnego 
mieszania światła, tworzenia fotomontaży poprzez maskowanie 
fragmentów obrazu, wprowadził w tajniki wielokrotnej ekspozycji 
taśmy filmowej. SE-MA-FOR sprzyjał debiutantom, więc szybko 
umożliwiono mi profesjonalny debiut. O tym, że zainteresowałem 
się pracą pedagogiczną, zadecydował przypadek.

W roku 1980 powstało w Poznaniu Telewizyjne Studio Filmów Ani-
mowanych, a jednocześnie Kazimierz Urbański zainicjował naucza-
nie animacji w poznańskiej uczelni. W Pracowni Filmu Animowane-
go pojawiłem się kilka lat późnej, mając atut w postaci kilku filmów 
zrealizowanych w różnorodnych technikach (Wyliczanka, 5/4, 

the 1970s and 1980s, and the second one to modern viewers who 
expect narration to be developed at a much faster pace. It is indeed 
a pioneering experiment in the history of Polish artistic film. 

Apart from his artistic activities, professor Neumann has been 
teaching in Poznan and Warsaw for years in two animation work-
shops, teaching animation artists who, in various ways and often 
polemically, continue the tradition of the Polish school of animation. 
Neumann will soon pass the baton of pedagogical work on to ar- 
tists selected form this circle and by doing so he will guarantee the 
continuation of Polish artistic animation. 

Bogusław Zmudziński

Experiments on the borderline between sound and image, creative 
use of stop motion animation, modern graphics smoothly moving 
from figurativeness to abstraction, surreal metaphors taking the 
viewers to a different dimension of the story or committed film 
posters touching the problems of modern times. It is only a piece of 
the broad animation spectrum created in workshops led by profes-
sor Hieronim Neumann. Stress on “the search for unconventional 
solutions in artistic form and film narration” as well as “broaden-
ing the possibilities of artistic expression through combining various 
techniques and conventions” is articulated in the program of his 
studio. It is hardly surprising – Hieronim Neumann, constant experi-
menter and explorer, encourages his students to follow him, but at 
the same time leaves them a considerable margin for their artistic 
freedom. 

Mariusz Frukacz

More than 40 years have passed since the time when I made my 
first film entitle Counting Rhyme at the Studio of Small Film Forms 
SE-MA-FOR in Lodz. It was my graduation film finishing my studies 
at the State Higher School of Fine Arts in Poznan (today the Uni-
versity of Fine Arts in Poznan) and surprisingly it triggered a whole 
sequence of film productions made in this school. In the 1970s the 
school had little to do with teaching animation. I learned my filming 
technique at SE-MA-FOR during summer student internships, and 
later by assisting Zbigniew Rybczyński while making his films. “Zbig” 
acquainted me with the technique of additive light mixing, making 
photomontages by masking parts of images, introduced me to the 
tricks of film multiple exposition. SE-MA-FOR favoured debutants, 
so I was able to have my own professional debut quickly. That I be-
came interested in teaching happened by chance. 

In 1980, a TV Animated Film Studio was launched in Poznan, and 
at the same time Kazimierz Urbański initiated animation teach-
ing at Poznan University of Fine Arts. I entered the Animated Film 
Workshop a few years later equipped with the asset of having al-
ready made a few films in various techniques (Counting Rhyme, 
5/4, Block, Figa, Runny Nose). At the beginning of my teaching 
I was drawing on the valuable experience of Kazimierz Urbański, 
a renowned pedagogue and a radical artist who preferred cut-outs 
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Blok, Figa, Katar). W początkach pracy pedagogicznej korzystałem 
z cennych doświadczeń Kazimierza Urbańskiego, uznanego peda-
goga i radykalnego twórcy, preferującego wycinankę oraz nietypo-
we tworzywa filmowe takie jak: włóczka, materiały sypkie, płyny 
itp. Jednak moje zainteresowania wybiegały poza te techniki i wią-
zały się z innymi obszarami kina i animacji. Interesował mnie świat 
tricków, fotomontażu, pociągały też rozmaite techniki z klasyczną 
animacją włącznie. Z upodobaniem stosowałem filmowy „płodo-
zmian”, realizowałem filmy animowane i filmy na granicy animacji 
i fabuły. W roku 1990 przeżyłem orientalną przygodę, wyjechałem 
do Ankary, gdzie na Uniwersytecie Bilkent nauczałem podstaw ani-
macji. Po powrocie do kraju władze poznańskiej uczelni zapropono-
wały mi prowadzenie samodzielnej Pracowni Filmu Animowanego. 
W 2000 roku podobna propozycja padła ze strony warszawskiej 
ASP. W tym roku wkraczam w 35. rok pracy pedagogicznej na UAP 
w Poznaniu i 20. rok nauczania w ASP w Warszawie. 

Programy nauczania tych dwu uczelni różnią się od siebie znacznie. 
Poznańska szkoła uczy animacji komplementarnie i wielopłaszczy-
znowo, warszawska bardziej incydentalnie, niemniej obie uczelnie 
mogą poszczycić się zdolnymi absolwentami i wybitnymi osiągnię-
ciami. Takie osobowości jak: Wojciech Bąkowski, Andrzej Gosie-
niecki, Robert Proch, Przemysław Adamski, Katarzyna Kijek, Michał 
Socha mocno zaznaczyły swoje miejsce w polskiej i nie tylko polskiej 
animacji. Uczelnie plastyczne budują nauczanie animacji na funda-
mencie sztuk plastycznych w relacji z grafiką, malarstwem, rzeź-
bą i nowymi mediami. Przygotowują twórców do realizacji filmów 
krótkich, nie zamykając im drogi do innych realizacji. Krótka forma 
to odrębny, wielce atrakcyjny i zróżnicowany gatunek, mało znany 
masowemu widzowi, protekcjonalnie traktowany przez twórców 
filmów fabularnych; mówiący własnym językiem: językiem plasty-
ki, językiem eksperymentu, językiem niezależnego artysty, który 
nie musi uczestniczyć w procesie tworzenia globalnego produktu. 
Krótka forma w animacji jest dla mnie najwyższą wartością, a zna-
komity dyplom czy udany debiut studenta największym świętem. 

 Hieronim Neumann

and unusual film materials, such as yarn, loose materials, liquids, etc. 
However, my interests went beyond these techniques and were re-
lated to other areas of film and animation. I was interested in the 
world of tricks, photomontage, I was also attracted to various tech-
niques, including classic animation. I enjoyed the variety and made 
animated films as well as films from the borderline between anima-
tion and live action. In 1990 I experienced an oriental adventure as 
I visited Ankara, where at Bilkent University I taught fundamentals 
of animation. On my return to Poland, the authorities at Poznan 
University of Fine Arts made me an offer to run my own indepen-
dent Animated Film Workshop. A similar offer was made in 2000 
by the Academy of Fine Arts in Warsaw. This year I will have been 
working as a pedagogue at the University of the Arts in Poznan for 
35 years and at the Academy of Fine Arts in Warsaw for 20 years.

Curricula in both schools differ greatly. The Poznan school teaches 
animation in a complementary and multilevel way, but the Warsaw 
one – more incidentally; nevertheless, both schools can boast talen- 
ted graduates and outstanding achievements. Such personalities as 
Wojciech Bąkowski, Andrzej Gosieniecki, Robert Proch, Przemysław 
Adamski, Katarzyna Kijek and Michał Socha have clearly marked 
their position in Polish and world animation. Art schools build 
animation teaching on the foundations of art with its relation to 
graphics, painting, sculpture and new media. They prepare artists 
to make short films, but they also let them discover other forms of 
expression. The short form is a separate, extremely attractive and 
varied genre, little known to mass audience, looked down on by the 
authors of feature films. It speaks its own language: the language of 
visual art, the language of experiment, the language of an indepen-
dent artist who does not have to take part in the process of making 
a mass product. Short form in animation is of the highest value to 
me, and an extraordinary graduation or a student’s successful debut 
– the greatest celebration. 

Hieronim Neumann
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WINDA / THE ELEVATOR
Reż./dir.: Hieronim Neumann, scen./sc.: Hieronim Neumann, zdj./ph.: Maciej Ćwiek, Zbigniew Kotecki, muz./mus.: 
Krzesimir Dębski, prod.: Studio Mansarda, Polska/Poland 2017, 18’

Życie w bloku, nazywanym teraz apartamentowcem, toczy się równolegle na wielu kondygnacjach. Szyb windy to 
swoista arteria komunikacyjna, a kolejne piętra to skrzyżowania, na których krzyżują się ludzkie losy.

Life in a tower block, now called an apartment house, runs parallelly on many floors. The elevator shaft is a specific 
transport artery, while consecutive floors are crossroads where human lives cross. 

WYLICZANKA / COUNTING RHYME
Reż./dir.: Hieronim Neumann, zdj./ph.: Wacław Fedak, Janusz Połom, muz./mus.: Janusz Hajdun, prod.: SE-MA-FOR 
w Łodzi, Polska/Poland 1977, 8’

Popularna zabawa w wyliczanki posłużyła realizatorowi do stworzenia bardzo osobistej wizji plastyczno-dźwiękowej. 

The author makes use of a popular counting-out game in order to create a very intimate graphic and sound vision. 

5/4
Reż./dir.: Hieronim Neumann, scen./sc.: Hieronim Neumann, zdj./ph.: Jerzy Zieliński, muz./mus.: Janusz Hajdun, prod.: 
SE-MA-FOR w Łodzi, Polska/Poland 1979, 8’

Przygotowanie do towarzyskiego przyjęcia i jego przebieg ukazane w kadrze podzielonym na cztery części. Ekspery-
ment kończy się niespodziewanie, gdy wystrzelony korek od szampana rozbija weneckie okno, ono bowiem ukazywało 
zniekształconą rzeczywistość. 

Preparations for a party and the actual event itself are shown in a frame divided in four sections. The experiment finishes 
abruptly when a champagne cork smashes a Venetian window which showed the reality in a distorted way.

BLOK / BLOCK
Reż./dir.: Hieronim Neumann, scen./sc.: Hieronim Neumann, zdj./ph.: Zbigniew Kotecki, muz./mus.: Janusz Hajdun, 
prod.: SE-MA-FOR w Łodzi, Polska/Poland 1982, 9’

Obraz życia mieszkańców nowoczesnego bloku. Dzięki zastosowaniu techniki trickowej na taśmie filmowej ukazują się 
mieszkania w przekroju – podobne do siebie pudełka, których wnętrza zamieszkują różni lokatorzy. 

Life of the inhabitants of a modern block. Thanks to the use of a trick technique, the cross-section view of individual 
appartments is show on a film print. They are boxes, all looking alike, with different tenants living inside them.

FIGA/I’VE GOT YOUR NOSE
Reż./dir.: Hieronim Neumann, scen./sc.: Hieronim Neumann, Bronisław Modrzyński, zdj./ph.: Grzegorz Świetlikowski, 
muz./mus.: Janusz Hajdun, prod.: SE-MA-FOR w Łodzi, Polska/Poland 1982, 6’30”

Kolorowy balon ulega ciągłej metamorfozie. W końcu staje się ogromną ręką ułożoną w figę, by jednak zaraz się 
zmienić...

A colourful baloon is constantly changing its shape. In the end it transforms into a huge hand which makes an “I’ve got 
your nose” gesture only to reshape itself a moment later again…

LIFT
Reż./dir.: Hieronim Neumann, scen./sc.: Hieronim Neumann, zdj./ph.: Maciej Ćwiek, Zbigniew Kotecki, muz./mus.: 
Andrzej Konieczny, prod.: Studio Mansarda, Polska/Poland 2019, 14’ 

Najnowsza, skrócona i opatrzona nową ścieżką muzyczną wersja filmu Winda.

The latest, shortened version of the film The Elevator with a new soundtrack.
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MUKA
Reż./dir.: Natalia Wilkoszewska, Polska/Poland 2003, 3’35”

Świat rozpędzonej wyobraźni, psychodeliczna gra kształtów i kolorów.

The world of speeding imagination, a psychodelic interplay of shapes and colours.

WITRUALNA RZECZYWISTOść / VIRTUAL REALITY
Reż./dir.: Miłosz Margański, Polska/Poland 2008, 2’50”

Spojrzenie na ciemną stronę natury ludzkiej w estetyce rodem z komputera Atari.

A view on the dark side of human nature in the aesthetics as if out of Atari computer. 

WIRUS / VIRUS
Reż./dir.: Robert Proch, Polska/Poland 2009, 4’30”

Graffity wprowadza anarchię w rytm życia miasta.

Graffity introduces anarchy into the rhythm of the city life.

GALERIA/SHOPPING MALL
reż./dir.: Robert Proch, Polska/Poland 2010, 4’45”

Niedziela w galerii handlowej, czyli o tym, jak dzień wolny staje się dniem „pracy”.

Sunday in a shopping mall, or how a day out of work becomes a working day.

KTO SIĘ ŻENI... / WHO’S GETTING MARRIED…
Reż./dir.: Małgorzata Wojtkowiak, Polska/Poland 2012, 3’50”

Fantazje dziewczyny na temat zamążpójścia – teledysk inspirowany folklorem.

A girl’s fantasies about getting married – a video clip inspired by folklore.

POROZMAWIAJ Z NIM / TALK TO HIM
Reż./dir.: Agata Prętka, Polska/Poland 2010, 7’30”

Nasze codzienne życie jako kombinacja cyfr i liter.

Our everyday lives as a combination of numbers and letters.

20 listopada (środa), 20.00 • 20th November (Wednesday), 8 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

Projekcja etiud studentów laureata  
Specjalnego Złotego Dinozaura 
– prof. hieronima Neumanna

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu The University of the Arts in Poznań

Screening of etudes by students  
of the laureate of Special Golden Dinosaur 

– prof. hieronim Neumann
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GRAVITY AND THE GRAND PIANO / GRAWITACJA I FORTEPIAN
Reż./dir.: James Neal, Polska/Poland 2004, 6’25”

Ostatni koncert pianisty, który wspiął się na szczyt swoich możliwości.

The last concert of a pianist at the peak of his career. 

DANCE MACABRE
Reż./dir.: Małgorzata Rżanek, Polska/Poland 2013, 5’00”

Taniec Śmierci z przymrużeniem oka.

Danse Macabre with a grain of salt.

PAMIĘć/MEMORY
Reż./dir.: Daniel Marciniak, Polska/Poland 2014, 5’15” 

Alegoryczna próba przezwyciężenia klaustrofobii przy pomocy zapamiętanych obrazów.

An allegoric attempt to overcome a claustrophobia with the use of memorised images.

LASKA / CHICK
Reż./dir.: Michał Socha, Polska/Poland 2008, 5’10”

Dzień z życia femme fatale.

A day in life of a femme fatale. 

CHOPIN – MAZUREK H-DUR / MAZURKA IN B-MAJOR
Reż./dir.: Kuba Mazurkiewicz, Polska/Poland 2010, 1’10” 

Plastyczna partytura malowana farbą na śniegu.

A graphic music score painted with paint on snow.

CO SIĘ DZIEJE, GDY DZIECI NIE CHCĄ JEść ZUPY /  
WHAT HAPPENS WHEN CHILDREN DON’T WANT TO EAT SOUP
Reż./dir:. Paweł Prewencki, Polska/Poland 2010, 8’30” 

Dwoje niegrzecznych dzieci stara się uciec przed konsekwencjami swego postępowania.

Two naughty children are trying to avoid the consequences of their behaviour. 

Akademia Sztuk Pieknych w warszawie Academy of Fine Arts in warsaw
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DEBIUT/DEBUT
Reż./dir.: Katarzyna Kijek, Polska/Poland 2016, 7’00”

Nieudany scenariusz zawłaszcza swojego autora.

A failed script appropriates its own author.

DźWIĘK/NOISE
Reż./dir.: Przemysław Adamski, Polska/Poland 2010, 6’00”

Gra wyobraźni prowokowana odgłosami zza ściany.

Imagination at play provoked by noises behind the wall.
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Screening of films by 
a  laureate of the Special 
Golden Dinosaur for the 

best film school of IFF 
Etiuda&Anima 2018

 – Szinház-es Filmművészeti 
Egyetem (hungary)

Prezentacja laureata 
Specjalnego Złotego 
Dinozaura dla najlepszej 
szkoły filmowej MFF 
Etiuda&Anima 2018
– Szinház-es Filmművészeti 
Egyetem (węgry)

Od 2002 r. rywalizacja na naszym festiwalu obejmowała nie tylko 
twórców etiud filmowych, powstających w szkołach filmowych 
i artystycznych, ale także same szkoły filmowe, pod warunkiem, że 
w organizowanym konkursie reprezentowane były one przez przy-
najmniej trzy tytuły. W ciągu tych lat Specjalne Złote Dinozaury tra-
fiały m.in. do szkół: słowackiej w Bratysławie, fińskiej (University of 
Art and Design – Helsinki), słoweńskiej (Ljubljana), czeskiej (FAMU 
w Pradze), a także szkół polskich: w Łodzi, Katowicach i  Szkoły 
Andrzeja Wajdy w Warszawie. Dwukrotnymi laureatami rywalizacji 
były szkoły w Hamburgu i Amsterdamie (De Nederlandse Filmaca-
demie), a aż trzykrotnym szkoła narodowa w Meksyku (Centro de 
Capacitatión Cinematográfica). Po raz ostatni w dotychczasowej 
formie odrębnej nagrody Specjalny Złoty Dinozaur trafił w  zesz- 
łym roku do budapesztańskiej szkoły Szinház-es Filmművészeti 
Egyetem. Zgodnie ze zmianami regulaminowymi od roku 2019 jury 
będzie miało prawo wyróżniać szkoły filmowe wyłącznie w trybie 
przyznawania Dyplomów Honorowych.

Szinház-es Filmművészeti Egyetem (SZFE  – University of Theatre 
and Film Arts, Budapest) jest główną i najstarszą szkołą filmową 
na Węgrzech. Wśród jej absolwentów wymienić można wybitnych 
artystów: Bélę Tarra,  Istvána  Szabó, Kornéla Mundruczó, Jánosa 
Szásza i Ildikó Enyedi. Wielu spośród nich to nie tylko sławni twórcy 
filmowi, którzy odnieśli międzynarodowy sukces, ale i pedagodzy 
związani ze swoją macierzystą uczelnią. O poziomie nauczania 
w szkole świadczy wielokrotny udział etiud studenckich w festiwalu 
w Cannes, jak również liczne nominacje do nagrody studenckiego 
Oscara. 

Bog. Zm.

Since 2002 competition at our festival referred not only to the au-
thors of film etudes made in film and art schools, but also to film 
schools themselves, providing they were represented in the com-
petition by at least three titles. In those years Special Golden Di-
nosaurs were awarded, among others, to schools from Bratislava 
in Slovakia, Finland (University of Art and Design – Helsinki), Slo-
venia (Lublana), the Czech Republic (FAMU in Prague), and also 
to Polish schools in Lodz, Katowice and the Andrzej Wajda School 
in Warsaw. Two times the laureates were schools in Hamburg and 
in Amsterdam (De Nederlandse Filmacademie), and as many as 
three times the national school in Mexico (Centro de Capacitatión 
Cinematográfica). For the last time in the past form of a separate 
award, the Special Golden Dinosaur was awarded last year to the 
Budapest school Szinház-es Filmművészeti Egyetem. In accordance 
with the changed rules and regulations of the competition, since 
2019 the jury will be entitled to award film schools exclusively with 
Diplomas of Honour. 

Szinház-es Filmművészeti Egyetem (SZFE  – University of Theatre 
and Film Arts, Budapest) is the major and the oldest film school 
in Hungary. Among its graduates we can find outstanding artists: 
Béla Tarra, István Szabó, Kornél Mundruczó, János Szásza and Ildikó 
Enyedi. Many of them are not only famous filmmakers, but also 
pedagogues teaching at their alma mater. The proof of high level of 
teaching in this school is multiple participation of student etudes at 
festivals in Cannes and also numerous student Oscar nominations. 

Bog. Zm.

ROZGONYINé / PANI ROZGONYI / MRS. ROZGONYI
Reż./dir.: Rozália Szeleczki, scen./sc.: Péter Dobány, Rozália Szeleczki, zdj./ph.: Dániel Podányi, wyst./cast: Franciska 
Törőcsik, Laci Göndör, Mátyás Lazók, Dániel Baki, Węgry / Hungary 2018, 22’, fic.

Pewnej dziwnej nocy dwudziestokilkuletnia Juli, przyszła panna młoda, ląduje na wieczorze kawalerskim swojego 
przyszłego męża Benca...

On a strange night, twenty something Juli, a bride to be, ends up at the bachelor party of her future husband Bence...

19 listopada (wtorek), 17.00 • 19th November (Tuesday), 5 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

https://www.imdb.com/name/nm9981113/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm9033540/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm9981113/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm10103529/?ref_=ttfc_fc_cr5
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NEM TöRTéNT SEMMI / NIC SIĘ NIE STAŁO / NOTHING REALLY HAPPENED
Reż./dir.: Sándor Csoma, scen./sc.: Sándor Csoma, zdj./ph.: István Balázs Balázs, muz./mus.: Csaba Kalotás, wyst./cast: 
Annamária Láng, Levente Molnár, Zétény Varga, Róbert Kardos, Węgry / Hungary 2017, 25’, fic.

Kata (40) spodziewa sie dziecka i mieszka z mężem i dwunastoletnim synem Petim na osiedlu mieszkaniowym. Gdy 
dziecko ma przyjść na świat, wszystko wydaje się idylliczne, jednak pewnego dnia coś strasznego przydarza sie Petiemu. 
Rodzice mają jedną noc, by zdecydować, co zrobić.

Kata (40) is pregnant and she lives with her husband and 12-year-old son, Peti in a housing estate. With the baby on the 
way everything seems idyllic, but one day something terrible happens to Peti. The parents have one night to decide how 
to handle it. 

SZéP ALAK / PIĘKNA POSTAć / BEAUTIFUL FIGURE
Reż./dir.: Hajni Kis, scen./sc.: Hajni Kis, Dániel Daoud, zdj./ph.: Ákos Nyoszoli, muz./mus.: András Pongor, wyst./cast: 
Brigitta Egyed, Hanna Milovits, Węgry / Hungary 2016, 16’53’’, fic.

Szkolna sprzątaczka kocha się skrycie w jednej z uczennic. Choć wie, że jej miłość nie ma szans na spełnienie, stara się 
znaleźć sposób, by wyznać dziewczynie swe uczucie.

A high-school cleaning lady falls in love with one of the students in the school. Her love is impossible from the beginning, 
but she still decides to show her feelings. 

BAJNOK / MISTRZYNI / CHAMPION
Reż./dir.: Máté Bartha, scen./sc.: Máté Bartha, Dániel Daoud, zdj./ph.: Bartha Máté, Kőrösi Máté, muz./mus.: Márk 
Bartha, wyst./cast: Kálmán Oláh, Vanessza Rácz, Węgry / Hungary 2017, 19’30”, dok./doc.

Vanessza, młoda romska dziewczyna, przygotowuje się do prestiżowego turnieju bokserskiego, który może być jej życiową 
szansą. Droga z małej prowincjonalnej siłowni na turniej nie jest łatwa, jednak z pomocą trenera, może im się udać.

Vanessza, the young Roma girl is getting prepared for the chance of her lifetime, a prestigious boxing-tournament. The 
road is long from the small countryside gym to the tournament, but with the help of her trainer, they may be able to go 
against all odds. 
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10 best British short 
animations of the new 

century selected  
by Jayne Pilling

10 najlepszych brytyjskich 
krótkich filmów animowanych 
nowego wieku w wyborze  
Jayne Pilling

O wybór „10-tki festiwalu Etiuda&Anima 2019” poprosiliśmy Jayne  
Pilling, znakomitą znawczynię brytyjskiej i światowej animacji. 
Ograniczenie wyboru do okresu ostatnich kilkunastu lat stworzyło 
możliwość zapoznania się z najnowszymi zjawiskami w angielskiej 
animacji artystycznej. Dziękując Jayne za wsparcie swoją cegiełką 
jednego z najbardziej rozpoznawalnych wieloletnich projektów na-
szego festiwalu, cieszymy się też, że zgodziła się równocześnie na 
wsparcie swoim autorytetem prac jury konkursu ANIMA tegorocz-
nej imprezy. 

(bz)

„Renesans brytyjskiej animacji” rozpoczął się 
w  połowie lat 80., napędzany nową polityką 
stacji telewizyjnej Channel 4, sponsorującej 
i wspierającej animację dla dorosłej publiczności. 
Umożliwiło to tworzenie filmów o nowoczesnej 
tematyce i niezwykłej różnorodności podejść 
i  technik (włączając „nowy” wówczas gatunek 
– animowany dokument) i doprowadziło do po-
wstania tak wielu nagradzanych filmów wyzna-
czających światowe trendy, że BBC oraz walijska 
stacja Channel S4C wkrótce poszły tą samą dro-
gą. Doszło do długotrwałej eksplozji twórczości wspieranej również 
wzrostem liczby kursów animacji, których słuchacze mogli zarabiać 
na życie w niezależnych studiach filmowych, pracując dla eklek-
tycznej branży reklamowej, tworząc teledyski czy też własne filmy. 

Jednakże do początku XXI wieku prawie całe to finansowanie się 
skończyło, co było spowodowane zarówno zmianami w polityce 
stacji telewizyjnych, jak i zmianami kadrowymi, dlatego liczba krót-
kometrażowych produkcji animowanych drastycznie spadła i stąd 
w niniejszym programie tak dużo jest filmów studenckich. 

Brutalną lecz niekonwencjonalną krytykę społeczną będącą cechą 
owego „brytyjskiego renesansu” (na przykład Phil Mulloy) widzimy 
tu w dwóch bardzo różnych formach: hybrydy filmu aktorskiego 
i animacji Chrisa Shepherda Tato nie żyje (Dad’s Dead), obrzydli-
wego wycinka brutalnie szczerego realizmu, czy równie szokujący 
moralitet Runa Wrake'a o fałszywej niewinności (lub krytyce bry-
tyjskiego imperializmu?) Królik (Rabbit), obydwa wyprodukowane 
dzięki współpracy stacji Channel 4 z Radą ds. Sztuki. 

Siła i reputacja brytyjskiej animacji przyciągała talenty z zagranicy, 
młodzi artyści przyjeżdżali i studiowali w Zjednoczonym Królestwie. 
Z Royal College of Art (RCA) wywodzi się wielu wybitnych studen-
tów, na przykład Francuzka Gaelle Denis, której hipnotyzujący i su-
gestywny film Ryby nigdy nie śpią jest owocem wymiany studenc-
kiej między RCA a szkołą artystyczną z Japonii, a także Kanadyjczyk 
Ian Gouldstone, który w Guy 101 bada wykorzystanie tworzącej się 
technologii internetowej w celu zbierania doświadczeń seksualnych 
oraz „autofikcję” wykorzystującą miejskie legendy. Film poklatko-
wy absolwenta z Wielkiej Brytanii Mikey’a Please’a The Eagleman 
Stag wykorzystuje postacie wycięte z białego styropianu oraz ciągłą 
słowną medytacyjną psychodramę zabarwioną czarnym humorem, 
badającą postrzeganie czasu. W  ostatnich latach konkurencją dla 
dominacji absolwentów z RCA stała się National Film & Television 

We have asked Jayne Pilling, an outstanding expert on British and 
world animation, to select ”10 best of Etiuda&Anima 2019”. Nar-
rowing the selection down to the period of the last dozen or so 
years only has provided us with the opportunity to get acquainted 
with the latest trends in English artistic animation. Giving thanks to 
Jayne for her input into one of the most recognizable and long-
standing projects of our festival, we are happy that she has also 
agreed to support the works of this year’s ANIMA competition jury 
with her authority.

(bz)

The “British animation renaissance” began in the 
mid-1980s, propelled by new TV station Chan-
nel 4’s policy to fund and support animation for 
adult audiences. This enabled films of innovative 
subject matter and an extraordinary diversity of 
approaches and techniques (including the then 
‚new’ genre, animated documentary) – resulting 
in so many internationally influential and award-
winning films that BBC and Welsh TV channel 
S4C soon followed suit. The ensuing long spurt 
of creativity was also fed by a growth of anima-

tion courses, whose graduates could make a living at independent 
animation studios for the eclectic advertising industry, and in music 
videos, and where they could also make their own films. 

However, by the early years of the present century, nearly all of this 
funding was stuttering to an end, due to changes in both TV policy 
and personnel, and animated shorts production has drastically de-
clined, hence so many student films in this programme. 

Savage but off-beat social critique, a feature of that ‚British re-
naissance’ (eg also Phil Mulloy), is seen here in two very different 
forms: Chris Shepherd’s live-action and animation hybrid, Dad’s 
Dead, a gut-wrenching slice of gritty realism, and Run Wrake’s 
equally shocking faux-innocent morality tale (or critique of British 
imperialism?), Rabbit: both produced via Channel 4’s partnership 
with the Arts Council. 

British animation’s strength and reputation attracted foreign talent 
to come and study in the UK. Many outstanding students emerged 
from the RCA (Royal College of Art), including French Gaelle Denis, 
whose hypnotic and evocative film, Fish Never Sleep derived from 
the RCA’s exchange programme with a Japanese art college, and 
Canadian Ian Gouldstone, who, in Guy 101, explores the uses of 
emerging online technology for sexual encounters and ‚autofiction’ 
via urban myth. British graduate Mikey Please’s stop-motion film 
The Eagleman Stag employs sculpted white polystyrene foam and 
a darkly comic non-stop verbal meditation-psychodrama to explore 
the perception of time. In recent years the NFTS (National Film & 
Television School) has begun to challenge the RCA’s post-graduate 
dominance, here seen in the wordless yet supremely expressive 
A Love Story by Anushka Kishani Naanayakkara. 

Under Aardman’s sadly short-lived scheme to support short films by 
their in-house directors, Luis Cook, who had won multiple awards 
for the studio’s commercials, made the totally atypical, bleakly hu-
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School (NFTS), tu reprezentowana niemą, a jednak niezwykle eks-
presywną Historią miłosną Anushki Kishani Naanayakkary. Dzięki 
wprowadzeniu, niestety krótkotrwałego planu studia Aardman, 
polegającego na wspieraniu filmów krótkometrażowych własny-
mi reżyserami, Luis Cook, który zdobył liczne nagrody za reklamy 
studia, zrealizował całkowicie niestandardowy, posługujący się 
czarnym humorem film Siostry Pearce, a Studio aka, inny wiodący 
brytyjski producent reklam i dziecięcej rozrywki, stworzył stylową, 
nominowaną do Oskara komedię Poranny spacer. Bardziej współ-
cześnie inne komercyjne studio chętnie wykorzystujące zarówno 
innowacyjne techniki, jak i talenty swoich animatorów umożliwiło 
Benowi Steerowi realizację Mamoon, filmu inspirowanego syryjskim 
kryzysem migracyjnym. 

W Szkocji natomiast, która ma własną politykę finansowania sztuki, 
objawił się jeden z najbardziej wybitnych, płodnych i wszechstron-
nych talentów ostatnich lat – Ainslie Henderson, co zapowiedział 
już jego studencki film Jestem Tom Moody, subtelna analiza psy-
chologiczna, zabawna, a jednocześnie wzruszająca. 

Zarówno British Film Institute, jak i BBC ogłosiły niedawno inicja-
tywy finansowania animowanych filmów krótkometrażowych, tak 
więc... może... poprawi się sytuacja twórców animacji. 

Jayne Pilling

mourous The Pearce Sisters, while Studio aka, another leading UK 
company making ads and children’s entertainment, produced the 
stylish Oscar-nominated comedy A Morning Stroll. More recently, 
another commercial studio, keen to develop both innovative tech-
niques and their animators’ talents, enabled Ben Steer to make Ma-
moon, inspired by the Syrian refugee crisis. 

It is Scotland (which has its own arts funding policy) that has seen 
the emergence of one of the most outstanding, prolific, and ver-
satile talents of recent years, as presaged in Ainslie Henderson’s 
undergraduate film: I am Tom Moody, a subtle psychological study, 
both funny and moving. 

Both the British Film Institute and BBC have recently announced 
funding initiatives for animated shorts, so... maybe... prospects for 
animation filmmakers are about to improve.... 

Jayne Pilling

THE EAGLEMAN STAG 
Reż./dir.: Mikey Please, scen./sc.: Mikey Please, muz./mus.: Benedict Please, prod.: The Royal College of Art, UK 2010, 9’

Przez całe życie Petera zarówno fascynuje, jak i przeraża bieg czasu przyspieszający wraz z upływem lat. Jako że jego dni 
dobiegają końca, zainteresowanie to przekształca się w obsesję, a on sam podejmuje coraz bardziej radykalne środki, by 
kontrolować bieg czasu i mu przeciwdziałać. Peter odkrywa również, że wystarczająco długo powtarzane słowo „fly” 
(latać), zaczyna brzmieć jak „life” (życie). Wcale mu to jednak nie pomaga. Monochromatyczna animacja poklatkowa 
składa się ze 115 oddzielnych części zrobionych głównie z tajemniczego białego materiału, znalezionego na odwrocie 
poduszki, a nieznanego wcześniej w animacji poklatkowej. Mikey ściśle współpracował ze swoim bratem Benedictem, 
który skomponował ścieżkę dźwiękową i muzykę do filmu, a także z utalentowanym wokalnie kultowym aktorem Davi-
dem Cannem, grającym głównego bohatera Petera Eaglemana. The Eagleman Stag to dyplomowy film reżysera Mikey’a 
Please’a w Royal College of Art i zdobywca nagrody BAFTA w 2011 roku.

Peter’s life has been spent in both fascination and fear of his quickening perception of time with age. As he nears the 
end of his days, his interest turns to obsession and he undertakes progressively extreme measures to control and counter 
times increasing pace. Peter also discovers that if you repeat the word ‘fly’ for long enough it sounds like you’re saying 
‘life’. This is of no real help to him. Animated in monochrome stopmotion, the film consists of 115 separate sets made 
mostly of a mysterious white material, not previously know to have been used for stopmotion animation, found in the 
back of a cushion. Mikey collaborated closely with his brother Benedict who composed the soundtrack and score, as well 
as the vocal talents of cult actor David Cann who features as the protagonist Peter Eagleman. The Eagleman Stag  
is the BAFTA 2011 award winning Royal College of Art thesis film of director writer Mikey Please.

THE PEARCE SISTERS / SIOSTRY PEARCE
Reż./dir.: Luis Cook, scen./sc.: Luis Cook, Kirkham Jackson, muz./mus.: Oliver Josifovski, prod.: Jo Allen, Aardman 
Animations, UK 2007, 9’

Zabawna, ale i ponura opowieść o dwóch zmagających się ze złą pogodą starych pannach. Lol i Edna Pearce żyją na 
odludnym i surowym skrawku wybrzeża. Wydzierają morzu marną egzystencję. Siostry Pearce to film o miłości, samot-
ności, wytrzymałości, krwi, nagości, przemocy, paleniu i filiżankach herbaty. Zdobywca nagrody filmowej BAFTA dla 
krótkometrażowej animacji w 2008 roku

An amusingly bleak hearted tale of two weather lashed old spinsters. Lol and Edna Pearce live on a remote and austere 
strip of coast. They scrape out a miserable existence from the sea. The Pearce Sisters is a tale of love, loneliness, guts, 
gore, nudity, violence, smoking and cups of tea. BAFTA Winner - Short Animation 2008. 

19 listopada (wtorek), 18.00 • 19th November (Tuesday), 6.00 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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GUY 101 / FACET 101
Reż./dir.: Ian W. Gouldstone, scen./sc.: Ian W. Gouldstone, muz./mus.: Nick Rodriguez, prod.: Ian W. Gouldstone, UK 
2006, 8’50’’

Mężczyzna poznaje przez Internet historię pewnego autostopowicza. Zdobywca nagrody filmowej BAFTA dla krótkome-
trażowej animacji w 2007 roku.

A man hears a story about a hitchhiker from the other side of the Internet. BAFTA Winner – Short Animation 2007.

A LOVE STORY / HISTORIA MIŁOSNA
Reż./dir.: Anushka Kishani Naanayakkara, scen./sc.: Elena Ruscombe-King, Anushka Kishani Naanayakkara, zdj./ph.: 
Yinka Edward, Alvilde Naterstad, muz./mus.: Victor Hugo Fumagalli, prod.: Khaled Gad, National Film and Television 
School, UK 2016, 7’04’’

Opowiedziana za pomocą animacji poklatkowej Historia miłosna śledzi losy dwojga bohaterów żyjących w miłosnej 
bańce, którzy wyruszają w dramatyczną podróż w głąb siebie. Ich beztroski świat pod wpływem choroby zmienia się 
w wypełniony problemami. Muszą podjąć trudne decyzje o tym, ile siebie są w stanie oddać, nie tracąc przy tym własnej 
tożsamości. Wielowarstwowy świat z miękkich, przypominających chmury materiałów tylko udaje niewinność, a tak 
naprawdę przynosi zakochanym straszny ból, ponieważ zmusza ich do walki z całej siły o to, by zachować dawne osią-
gnięcia. Ich plecione twarze są po równo całowane, ściskane, darte i szarpane, wystawione na trudną miłość. Zdobywca 
nagrody filmowej BAFTA dla krótkometrażowej animacji w 2017 roku

Told through the medium of stop motion A Love Story follows two characters, cocooned in their love, who go on 
a heart-breaking journey of self discovery. Believing themselves to live in the world without sharp edges, instead they 
find hardship in the sudden sickness that infects on them. These two creatures must make some hard decisions about 
how much of themselves they can give, without compromising their identity. The richly textured world, made from soft, 
cloud-like fabrics, is a deceptively innocent space for the raw pain of the lovers as they fight tooth and nail to hold on to 
what they once had. Their woven faces are kissed, knotted, ripped and torn in equal measure, ever-weathering in the 
harsh reality of love. It’s a love story. BAFTA Winner – Short Animation 2017.

DAD’S DEAD / TATO NIE ŻYJE
Reż./dir.: Chris Shepherd, scen./sc.: Chris Shepherd, wyst./cast: Ian Hart, prod.: Maria Manton, Slinky Pictures, UK 2002, 
6’39’’

Historia destruktywnej przyjaźni opowiedziana za pomocą fragmentarycznej retrospekcji. Młody mężczyzna wspomina, 
jakim podziwem darzył niegdyś swego przyjaciela Johnno. Wraz z biegiem historii, gdy wychodzi na jaw sieć oszustw 
i przemocy wywołanych przez Johnno, ów podziw zamienia się w odrazę, a narrator i publiczność zostają brutalnie 
obudzeni. Poddany obróbce film aktorski zmienia się i łączy z upiorną cyfrową animacją, tworząc intensywne i orygi-
nalne obrazy. Tę emocjonalnie ciężką, lecz dającą do myślenia podróż opowiada Ian Hart. Krótkometrażowa animacja 
nominowana do nagrody filmowej BAFTA w 2004 roku. 

A story about destructive friendship recalled through a series of flashbacks. Young man’s memories are triggered by 
admiration for his best friend Johnno. As the story unfolds, hero worship turns to revulsion, as the web of deception 
and violence that Johnno creates is revealed, pulling narrator and audience in its destructive wake. Manipulated live-
action mutates and combines with ghostly digital animation, creating intense and original visuals. This emotionally dark, 
thought-provoking journey is narrated by Ian Hart. Nominated for Best Animation Short, BAFTA Film Awards 2004.

RABBIT / KRÓLIK
Reż./dir.: Run Wrake, scen./sc.: Run Wrake, muz./mus.: Howie B & Craig Richards Dubbing, prod.: Run Wrake, UK 2005, 9’

Współczesna historia kryminalna o utraconej niewinności, chciwości i naturze. Inspirację do zrealizowania tej bajki dla 
dorosłych stanowiła kolekcja naklejek edukacyjnych z lat pięćdziesiątych, znaleziona 20 lat temu w prowincjonalnym 
sklepie ze starzyzną. Gdy chłopiec i dziewczynka znajdują w brzuchu królika bożka, jego magiczne zdolności przynoszą 
bogactwo. Jednak na jak długo? Krótkometrażowa animacja nominowana do nagrody filmowej BAFTA w 2006 roku. 

A modern mystery film of lost innocence, greed and nature. A selection of 1950s educational stickers, discovered in 
a provincial junkshop 20 years ago, provide the ingredients for this adult fairytale. When a boy and girl find an idol in 
the stomach of a rabbit, its magical abilities lead to riches. But for how long? Nominated for Best Animation Short, 
BAFTA Film Awards 2006.

A MORNING STROLL / PORANNY SPACER
Reż./dir.: Grant Orchard, scen./sc.: Grant Orchard, muz./mus.: Nic Gill, prod.: Studio AKA, UK 2011, 6’47’’

Gdy nowojorczyk podczas porannego spaceru przechodzi obok kurczaka, zastanawiamy się, który z nich jest bardziej 
wielkomiejskim mieszczuchem. Film oparty na prawdziwym wydarzeniu opowiedzianym w genialnej książce Paula 
Austera Prawdziwe opowiadania o życiu w Ameryce. Zdobywca nagrody filmowej BAFTA dla krótkometrażowej animacji 
w 2012 roku. Nominowany do Oskara w 2012 roku. Zdobywca nagrody na festiwalu w Sundance w 2012 roku.

When a New Yorker walks past a chicken on his morning stroll, we’re left to wonder which one is the real city slicker. 
Based loosely on a real life event recounted in Paul Auster’s brilliant book True Tales of American Life. BAFTA Winner – 
Short Animation 2012. Oscar Nomination 2012. Sundance Winner 2012.
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FISH NEVER SLEEP / RYBY NIGDY NIE śPIĄ
Reż./dir.: Gaëlle Denis, scen./sc.: Gaëlle Denis, muz./mus.: Jocelyn Mienniel, wyst./cast: Caroline Bresard, prod.: Royal 
College of Art, UK 2002, 5’58’’

Naoko pracuje we własnej restauracji sushi niedaleko Tsukiji, największego targu rybnego na świecie. Cierpi na całkowitą 
bezsenność. Próbowała już wszystkiego. Zdobywca nagrody filmowej BAFTA dla krótkometrażowej animacji w 2003 
roku.

Naoko works in her own sushi restaurant, closed to the Tsukiji Market, the biggest fish market in the world. She is 
a complete insomniac. She has tried everything to sleep. BAFTA Winner – Short Animation 2003.

MAMOON 
Reż./dir.: Ben Steer, scen./sc.: Ben Steer, muz./mus.: Matthew Wilcock for Zelig Sound, prod.: Tom Box, UK 2018, 6’10’’

Krótkometrażowy film wykonany w całości za pomocą podświetlania bloków ze styropianu. Opowiada historię kobiety, 
która musi szukać bezpiecznego miejsca dla swojego małego dziecka po tym, jak jej dom zostaje zniszczony. Jednak jej 
światło przygasa, a czas ucieka. Krótkometrażowa animacja nominowana do nagrody filmowej BAFTA w 2018 roku. 

Short film made entirely by projecting light onto polystyrene blocks. It tells the story of a woman who’s forced to find 
safety for her young child after her home is destroyed. But, as her light fades, time is running out. Nominated for Best 
Animation Short, BAFTA Film Awards 2018

I AM TOM MOODY / NAZYWAM SIĘ TOM MOODY
Reż./dir.: Ainslie Henderson, scen./sc.: Ainslie Henderson, muz./mus.: Peter Deane, prod.: Ainslie Henderson, UK 2012, 
6’52’’

Surrealistyczna podróż w głąb podświadomości stłumionego wewnętrznie muzyka, który stara się wydobyć z siebie głos 
na scenie. Krótkometrażowa animacja nominowana do nagrody filmowej BAFTA w 2014 roku. 

A surreal trip through the subconscious of a stifled musician as he struggles to sing. Nominated for Best Animation Short, 
BAFTA Film Awards 2014.
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Mirosław Kijowicz  
– two anniversaries:  

1929 – 1999

Mirosław Kijowicz  
– dwie rocznice:  
1929 – 1999

Nieżyjący od dwudziestu lat Mirosław Kijowicz 
to jeden z wybitnych przedstawicieli formacji 
artystycznej zwanej polską szkołą filmu animo-
wanego. Artysta o bogatej biografii – urodził 
się w  Leningradzie, w wieku lat ośmiu wrócił 
z rodzicami do Polski, by w kilka lat później jako 
piętnastolatek walczyć w powstaniu warszaw-
skim w Batalionie „Parasol”. Po wojnie studiował 
historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim 
i malarstwo na tamtejszej ASP. Był aktywnym 
krytykiem, realizował także amatorskie filmy 
animowane. Jako profesjonalny twórca debiutował filmem Arlekin 
w 1960 r., zrealizowanym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej, z którym związał się na wiele lat. W późniejszym okresie 
realizował także filmy w warszawskich „Miniaturach”. Był także 
aktywny jako pedagog, wykładając zarówno w kraju (Łódź), jak 
i za granicą (USA). Jego filmy zdobyły szereg nagród na cenionych 
festiwalach filmów krótkometrażowych i animacji. Filmem Klatki 
zdobył Grand Prix festiwalu w Annecy w 1967 r. Był również lau-
reatem festiwali w Krakowie, Wiedniu, Londynie, Nowym Jorku, 
Mar del Plata, Locarno i wielu innych. W 1966 r. artysta był Gościem 
Specjalnym I edycji Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. 

Twórczość filmową Mirosława Kijowicza zalicza się do nurtu filo-
zoficzno-refleksyjnego polskiej szkoły animacji. Umieszcza się ją 
też często w pobliżu dokonań Jana Lenicy i Daniela Szczechury. Ten 
wykształcony plastyk przywiązywał większą wagę do wyrażonego 
w metaforycznej formie przesłania swoich filmów niż do ich formy. 
Bohaterem jego monochromatycznych filmów jest szary, niczym 
nie wyróżniający się człowieczek, żyjący w opresyjnym systemie. 
Filmy Kijowicza cechuje powolny rytm narracji, paradoksalność sy-
tuacji, w jakiej znajdują się bohaterowie, i cierpkie poczucie humoru 
właściwe spojrzeniu ich autora. Filmy te wiele zawdzięczają opra-
wie muzycznej, którą tak często komponował Krzysztof Komeda-
-Trzciński. Podkreśla się, że na charakter twórczości artysty wpływ 
miała jego skomplikowana biografia, a sama twórczość wpisywała 
się w klimat dekad realnego socjalizmu, w których jako twórca był 
najaktywniejszy. 

To przede wszystkim do twórczości Mirosława Kijowicza odnosi 
się refleksja włoskiego znawcy Giannalberto Bendazziego: „Wy-
chwalam polski „smutek” (w animacji, filmie fabularnym, teatrze, 
literaturze i innych dziedzinach), ponieważ widzę w nim głębokie 
studium ludzkiej natury i przeznaczenia. Jest on dowodem istnienia 
cywilizacji. Życie nie jest łatwe. Wolność nie jest łatwa. Szczęście 
nie jest łatwe. Polscy animatorzy z tym się zmagają. Zadają trudne 
pytania i szukają trudnych odpowiedzi. Dla mnie film, o którym za-
pomina się zaraz po obejrzeniu, jest znacznie smutniejszy od filmu, 
który mówi o śmierci.” 

Bog. Zm.

Mirosław Kijowicz, who passed away twenty 
years ago, is an outstanding representative of 
an artistic movement called the Polish school of 
animated film. Born in Leningrad, the artist with 
a rich biography returned with his parents to Po-
land when he was eight years old only to fight as 
a fifteen-year-old in the Warsaw Uprising in the 
“Parasol” battalion. After WWII he studied art 
history at Warsaw University and painting at the 
Academy of Fine Arts in the same city. He was 
active as a reviewer, and also made amateur ani-

mated films. He had his professional artistic debut in 1960 with his 
film Harlequin, made at the Animated Film Studio in Bielsko-Biała, 
with which he later collaborated for many years. Later he also made 
films at “Miniatury” in Warsaw. He was also active as a pedagogue, 
teaching both in Poland (Lodz) and abroad (the USA). His films 
were many times awarded at renowned short film and animation 
festivals. His film Cages won the Grand Prix at the festival in Annecy 
in 1967, but he also won awards at festivals in Krakow, Vienna, Lon-
don, New York, Mar del Plata, Locarno and many others. In 1966 
the artist was a Special Guest of the 1st edition of Animated Film 
Workshops in Krakow. 

Miroslaw Kijowicz's film output belongs to the philosophical and 
reflexive movement of the Polish school of animation. It is often 
placed close to the works by Jan Lenica and Daniel Szczechura. 
Trained as a visual artist, he attached more importance to the mes-
sage of his films expressed metaphorically, rather than to their form. 
The protagonist in his monochrome films is a common, indistinctive 
man living in an oppressive system. A characteristic feature of Ki-
jowicz's films is slow narration, paradoxical situations in which the 
protagonists find themselves and wry sense of humour correspond-
ing to the author's own attitude. His films owe much to their scores, 
so often written by Krzysztof Komeda-Trzciński. It is stressed that 
his artistic activity was influenced by his complicated biography, and 
his works fitted the climate of real socialism, when was most active 
as an artist. 

It is Mirosław Kijowicz's output that this reflection of an Italian ex-
pert Giannalberto Bendazzi first and foremost refers to: “I praise 
the Polish “sadness” (in animation, feature film, theatre, literature 
and other fields), because I can see in it a deep analysis of human 
nature and destiny. It proves the existence of a civilization. Life is not 
easy. Freedom is not easy. Happiness is not easy. Polish animators 
struggle with it. They ask difficult questions and look for difficult 
answers. For me, a film one forgets the moment it ends is much 
sadder than a film about death.”

Bog. Zm.
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SZTANDAR/BANNER
Reż., scen./dir., sc.: Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Henryk Ryszka, muz./mus.: Krzysztof Komeda-Trzciński, Polska/Poland 
1965, 7’

Zjadliwa satyra na powierzchowną ideowość. Spóźniony uczestnik pochodu zapomina o obowiązkowej chorągiewce.

A scathing satire on superficial ideology. Latecomer to a parade forgets the obligatory flag.

KLATKI/CAGES
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Hanna Jagoszewska, Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: 
Krzysztof Komeda-Trzciński, Polska/Poland 1966, 7’

Metafora zniewolenia. Więzień i strażnik, każdy w podwójny sposób zależny od systemu. 

Metaphor of enslavement. Prisoner and warder, each doubly dependent on the system. 

NIEBIESKA KULA/BLUE BALL
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Hanna Jagoszewska, Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: 
Zygmunt Konieczny, Polska/Poland 1968, 10’

Bohater pcha niebieską kulę, aż po bezkres niebieskiego morza.

The protagonist pushes a blue ball towards the boundless blue sky. 

RONDO/ROUNDABOUT
Reż., scen./dir., sc.: Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Henryk Ryszka, muz/mus.: Krzysztof Komeda-Trzciński, Polska/Poland 
1966, 9’

Rozmyślania nad filiżanką kawy.

Meditation over a cup of coffee.

LATERNA MAGICA
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Hanna Jagoszewska, Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Zdzisław Poznański, muz./
mus.: Krzysztof Komeda-Trzciński, Polska/Poland 1967, 6’

Groteskowe studium mrocznej strony ludzkiej natury.

A grotesque study of the dark side of human nature. 

WIKLINOWY KOSZ/WICKER BASKET
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Hanna Jagoszewska, Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: 
Krzysztof Komeda-Trzciński, Polska/Poland 1967, 8’

Odwracalny obraz wszechwładzy bohatera z wiklinowym koszem wypełnionym częściami lalek.

Reversible image of the omnipotence of the protagonist with a wicker basket filled with parts of dolls.

22 listopada (piątek), 21.30 • 22nd November (Friday), 9.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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MŁYN/MILL
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Hanna Jagoszewska, Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: Jacek 
Ostaszewski, Polska/Poland 1971, 10’

Dla właściciela młynu pracę wykonuje niewolnik. Niewiele się zmienia, gdy przybywa Obcy i uwalnia niewolnika. 

A slave does the work for the mill owner. Not much changes with the arrival of an Alien who liberates the slave.

RĘKA/HAND
Reż., scen./dir., sc.: Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: Bohdan Mazurek, Polska/Poland 1974, 2’34’’

Żart filmowy z ręką i żarłocznym bohaterem w roli głównej.

 A film joke with a hand and a voracious protagonist in the leading part. 

A – B
Reż., scen./dir., sc.: Mirosław Kijowicz, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: Bohdan Mazurek, Polska/Poland 1978, 4’

Dwie twarze i dwie strony zbiorowej reakcji na publiczne wystąpienie.

Two faces and two sides of a collective reaction to a public performance. 

DROGA/ROAD
Reż./dir.: Mirosław Kijowicz, scen./sc.: Wojciech Krukowski, zdj./ph.: Jan Tkaczyk, muz./mus.: Bohdan Mazurek, 
Polska/Poland 1971, 4’

Niezdecydowanie w dokonaniu wyboru między dwiema drogami prowadzi do niewyobrażalnego paradoksu egzystencji 
bohatera.

Unable to make a decision which way to go, the protagonist faces an unthinkable paradox of his own existence. 
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I G O R  K O V A L Y O V

Igor Kovalyov jest jednym z najwyżej cenio-
nych współczesnych twórców artystycznej 
animacji. Jest bodaj jedynym animatorem, 
któremu udało się połączyć komercyjny suk-
ces, jaki odniósł w wielkich studiach amery-
kańskich, z własną karierą artystyczną, przy 
zachowaniu wyjątkowo wysokiego pozio-
mu realizowanych przez siebie autorskich 
animacji. Międzynarodowe środowisko 
zwróciło uwagę na artystę już na początku 
jego działalności, gdy zrealizował w  Ro-
sji w moskiewskim Studio Pilot filmy Jego 
żona jest kurą i Andriej Swisłocki. W trakcie 
realizacji tego drugiego filmu został zapro-
szony do Stanów Zjednoczonych i tak od 
trzyletniej umowy ze studiem Klasky Csupo 
zaczęła się prawdziwie światowa kariera 
artysty, znaczona z jednej strony sukcesami 
komercyjnymi, z drugiej licznymi nagrodami 
na międzynarodowych festiwalach, przyznawanymi jego autorskim 
animacjom: m.in. aż trzykrotnie został laureatem Grand Prix na fe-
stiwalu w Ottawie (Jego żona jest kurą – 1990, Bird in the Window 
– 1996, Mleko – 2005). 

Nagrodzony także na naszym festiwalu w 2016 r. Grand Prix Złotym 
Jabberwockym za film Before Love artysta uważany jest niekiedy 
za surrealistę. Sam temu zaprzecza, powołując się równocześnie na 
powinowactwa ze stylem estońskiego mistrza Priita Pärna. Poczu-
wa się także do związków z mistrzami filmu fabularnego: Andrie-
jem Tarkowskim i Robertem Bressonem. Jego filmy przepełnione 
dziwnymi, często jawnie biologicznymi odniesieniami (ponownie 
warto tutaj podkreślić pokrewieństwo z Priitem Pärnem) bywają za-
liczane do turpistycznego nurtu w światowej animacji i twórczości 
wizualnej. Artysta przygląda się zwyczajnym wydarzeniom z życia 
swoich bohaterów, zdumiewając swobodą asocjacji i wzbogacając 
swoje wizje zaskakującymi, często uchodzącymi uwadze widzów 
detalami. Jedną z wiodących cech wyobraźni Kovalyova – na co 
szczególną uwagę zwraca znawca jego twórczości Mikhail Gurevich 
– jest obserwacja wzajemnej relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami. 
Kovalyov rozpatruje problem ludzkiej tożsamości, kwestionując wy-
raźną granicę między człowiekiem a zwierzęcą bestią. 

Zapraszamy widzów na „Autoportret” Igora Kovalyova w przekona-
niu, że będziemy mieli okazję spotkać się z wszechstronnym i bez-
kompromisowym artystą o niezwykle bogatej wyobraźni, w pełni 
panującym nad swoim artystycznym i technicznym warsztatem. 

Igor Kovalyov is one of the contemporary 
artistic animation artists held in highest 
esteem. Apparently, he is the only anima-
tion artist who managed to combine com-
mercial success in huge American studios 
with his own artistic career, and at the same 
time preserve his exceptionally high level of 
original animations. The international circle 
noticed him as early as at the very beginning 
of his artistic activities, when he made in 
the “Pilot” Studio in Moscow his films Hen, 
His Wife and Andriej Swisłocki. While mak-
ing the latter, he was invited to the United 
States and that was how, with a three-year 
contract with the Klasky Csupo Studio, his 
truly global career started, marked on the 
one hand by his commercial successes, and 
on the other by awards won at international 
festivals for his original animations; among 

others he won as many as three times the Grand Prix at the festival 
in Ottawa (Hen, His Wife, 1990, Bird in the Window – 1996, Milk, 
2005). 

The artist, whom we also awarded the Grand Prix Golden Jabber-
wocky at our festival in 2016 for his film Before Love, is sometimes 
considered a surrealist. He denies it referring to his links with the 
style of an Estonian master Pritt Pärn. He also admits connections 
with feature film masters: Andriej Tarkowski and Robert Bresson. 
His films, rich in peculiar, often clearly biological references (again 
it is worth mentioning here his links with Pritt Pärn), are found be-
longing to the turpistic trend in world animation and visual art. The 
artist, watching everyday lives of his protagonists, surprises with 
free associations and enriches his visions with unexpected details, 
which often escape the viewers' notice. One of the major qualities 
of Kovalyov's imagination – to which Mikhail Gurevich, expert in his 
artistic output, pays special attention – is watching the mutual rela-
tionships between people and animals. Kovalyov analyses the issue 
of human identity by questioning the clear-cut borderline between 
a human and an animal beast. 

We invite you to the Self-portrait of Igor Kovalyov convinced that 
we will have a chance to meet a versatile and uncompromising art-
ist of exceptionally rich imagination, fully controlling his artistic and 
technical skill.
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JEGO ŻENA KURICA / JEGO ŻONA KURA / HEN, HIS WIFE
Reż./dir.: Igor Kovalyov, prod.: Pilot Studio, ZSRR/ Soviet Union 1990, 14’

Ten surrealistyczny film krótkometrażowy opowiada historię mężczyzny, którego żoną jest (niejako antropomorficzna) kura. 
Para wiedzie spokojne życie w swoim mieszkaniu z hybrydą psa i stonogi. Mąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego żona 
jest kurą, mimo że ona nawet nie stara się tego ukryć. Film był nominowany do nagrody Złota Palma w Cannes w kategorii 
filmu krótkometrażowego w 1990 roku, a Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego zaliczyło Jego 
żonę kurę (Jego żena kurica) do 50 najlepszych animowanych filmów krótkometrażowych lat 1960-2010. 

This surreal short tells the story of a man whose wife is a (somewhat anthropomorphic) hen. The couple live a tranquil 
life alone with their pet dog/centipede hybrid in an apartment. The husband, however, is mostly unaware of the fact 
that his wife is a hen, despite her making no effort to hide it. The film was nominated for the Short Film Palme d’Or at 
the Cannes Film Festival in 1990, and The International Animated Film Association included Hen, His Wife (Jego żena 
kurica) on their list of the 50 best short animated films created between 1960 and 2010.  

BEFORE LOVE / PRZED MIŁOśCIĄ
Reż./dir.: Igor Kovalyov, muz./mus.: Yuriy Poteenko, Miriam Sekhon, prod.: Julia Gulyan (Bazelevs), Rosja/Russia 2016, 19’15’’

Osią dramatyczną historii są ludzkie niedoskonałości. To, co przydarza się głównym bohaterom, to jeszcze nie 
prawdziwa miłość. Każdy znajduje sposób, by być nieszczęśliwym. Każdy szuka miłości. Film zdobywał nagrody na 
wielu festiwalach, na przykład na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Animowanego w Hiroszimie, Fantoche w Baden, 
Etiuda&Anima w Krakowie oraz Międzynarodowym Festiwalu Filmu Animowanego w Londynie.

Human shortcomings tie the dramatic knot of this story. Everything happening to the characters is not yet true love. 
Everybody finds a way to be unhappy. Everybody is looking for love. The film has been awarded at many festivals, for 
example: Hiroshima International Animation Festival, Fantoche Baden, Etiuda&Anima Krakow and London International 
Animation Festival.

FLYING NANSEN / LATAJĄCY NANSEN 
Reż./dir.: Igor Kovalyov, muz./mus.: Vladimir Horunzhy, prod.: Klasky-Csupo, Stany Zjednoczone/United States 1999, 11’

Arktyczny krajobraz. Mężczyzna na nartach biegowych strzela do niedźwiedzi polarnych, lecz chybia. Dwóch mężczyzn 
skacze na spadochronach; początkowo są do siebie wrogo nastawieni, jednak rozpoznają się i ciepło witają, za ciepło, 
i nowi przybysze giną. Nasz narciarz dołącza do kobiety. 

An arctic landscape. A man on cross-country skis shoots at some polar bears, but misses. Two men parachute in; they 
are initially hostile, but they recognize each other and greet warmly too warmly, and the new arrivals get killed. Our skier 
couples with a woman. 

MILCH / MLEKO
Reż./dir.: Igor Kovalyov, prod.: Klasky Csupo Inc., Stany Zjednoczone, Rosja/United States, Russia 2005, 15’30’’

Intrygująca opowieść o ośmiolatku, który poznaje miłość i cierpienie poprzez doświadczenie śmiertelności swojej rodziny. 
Film zdobył wiele nagród na festiwalach na całym świecie, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Animowa-
nego w Ottawie, Cinanima w Espinho, Dreams w Tallinie i Międzynarodowym Festiwalu Filmu Animowanego w Hiroszimie.

An intriguing story of an eight-year-old boy’s discovery of love and suffering as he faces the mortality of his family. 
The film has won many awards at festivals around the world, including: Ottawa Intl. Animation Film Festival, Cinanima 
Espinho, Dreams Tallin and Hiroshima International Animation Festival. 

21 listopada (czwartek), 18.30 • 21st November (Thursday), 6.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ExactlyWhatItSaysOnTheTin
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/WeirdnessCensor
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I Z A B E L A  P L U C I ń S K A

W gronie aktywnych w ostatnich latach 
polskich realizatorek filmów animowanych, 
którym zawdzięczamy zmianę obrazu pol-
skiej animacji, Izabela Plucińska pełni nie-
wątpliwie rolę szczególną. Fakt, że działa 
przede wszystkim w Berlinie, prowadząc 
własną firmę producencką Clay Traces, 
w  której powstają jej odnoszące świato-
we sukcesy filmy, i równocześnie prowadzi 
działalność dydaktyczną na Wydziale Ma-
larstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki 
w Szczecinie, czyni z niej międzynarodową 
postać, być może wzór do naśladowania 
wśród odgrywających coraz większą rolę 
w  polskiej animacji kobiet realizatorek. 
Plucińska urodziła się w 1974 r. w Kosza-
linie, gdzie ukończyła liceum plastyczne, 
a następnie studiowała w Łódzkiej Szkole 
Filmowej, na Wydziale Grafiki ASP w Łodzi 
i  w  Wyższej Szkole Filmowo-Telewizyjnej 
im. Konrada Wolfa w Potsdam-Babelsbergu. 
Największym osiągnięciem artystki wśród wielu międzynarodo-
wych nagród jest zdobycie Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu 
w Berlinie za film Jam Session (2005). Ostatni film, biorący udział 
w  naszym tegorocznym konkursie ANIMA 2019 Portret Suzanne 
odniósł już znaczące sukcesy, zdobywając Złotego Smoka w mię-
dzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych na Krakow-
skim Festiwalu Filmowym oraz Złotego Animusza w konkursie kra-
jowym festiwalu filmowego Animator w Poznaniu. Aktualnie film 
ten ubiega się o nominację do Oscara w kategorii krótkometrażo-
wych filmów animowanych.
Cechą charakterystyczną twórczości Plucińskiej jest opracowanie 
i opanowanie do perfekcji techniki animowania materiałami plas- 
tycznymi – gliną i plasteliną. Trójwymiarowy, a niekiedy reliefowy 
efekt jej pracy określa się niekiedy mianem „malowania plasteliną”, 
na co wpływ mają niewątpliwie osiągane przez nią efekty barw-
ne. Artystka realizując swoje filmy, sięga często po teksty literackie, 
adaptując je we właściwy sobie sposób w takich filmach jak Ester-
hazy (2009; na podstawie książki Irene Dische i Hansa Magnusa En-
zensberga), Sexy Laundry (Seks dla opornych, 2015; na podstawie 
sztuki Michele Riml) czy wspomniany już Portret Suzanne (2018; 
na podstawie długiego surrealistycznego opowiadania plastyka 
i pisarza Rolanda Topora). Część spośród jej filmów wyrasta z ob-
serwacji zwykłych, codziennych czynności, które twórczyni przed-
stawia z narracyjną oszczędnością, ale równocześnie z niebywałą 
plastyczną inwencją. 
Zapraszając Izę Plucińską na tegoroczną edycję „Autoportretów”, 
mamy nadzieję, że uwiedzie ona uczestników autorskiego spotka-
nia swoją manualną i artystyczną maestrią.

Without a doubt Izabela Plucińska plays 
a special role in the circle of Polish animat-
ed film artists active in the recent years, to 
whom we are indebted for changing the 
image of Polish animation. The fact that 
she works predominantly in Berlin, where 
she runs her own production company Clay 
Traces, in which her globally successful films 
are made, and at the same time teaches at 
the Faculty of Painting and New Media at 
the Academy of Fine Arts in Szczecin makes 
her an international persona, maybe even 
a role model for women-filmmakers who 
play a more and more significant role in Pol-
ish animation. Plucińska was born in 1974 
in Koszalin, where she graduated from the 
Secondary Art School, and later studied at 
Lodz Film School, at the Faculty of Graph-
ics at the Academy of Fine Arts in Lodz and 
at the Film University Babelsberg KONRAD 

WOLF in Potsdam. 
Her greatest achievement, among numerous international awards, 
is winning the Silver Bear at the festival in Berlin for her film Jam 
Session (2005). Her latest film, which is taking part in this year's 
ANIMA competition 2019, called Portrait of Suzanne has already 
brought major successes at Krakow Film Festival by winning the 
Golden Dragon Award in the international short film competition as 
well as the Golden Animusz in the Polish competition at the Anima-
tor Film Festival in Poznan. Currently, the film is applying for an Os-
car nomination for a short animated film. 
A characteristic feature of Plucińska's films is the development and 
perfect mastery of animation with the use of plastic materials: clay 
and plasticine. The three-dimensional or at times even relief effect 
of her work is sometimes described as “painted plasticine”, un-
doubtedly thanks to the colour effects she achieves. While mak-
ing her films, the artist often reaches for literature and adapts it 
in her own unique way in such films as Esterhazy – 2009 (based 
on a  book by Irene Dische and Hans Magnus Enzensberg), Sexy 
Laundry (2015, based on a play by Michele Riml), or the already 
mentioned Portrait of Suzanne (2018, based on a long surreal story 
by the visual artist and writer Roland Topor). Several of her films 
stem from the observation of everyday life activities, which the art-
ist presents with narrative restraint, but also with exceptional visual 
invention. 
Inviting Iza Plucińska to this year's edition of Self-portraits, we hope 
that during the meeting with her she will seduce the audience with 
her manual and artistic mastery. 



20
19

AUTOPORTRETY TWÓRCÓW ANIMACJI
SELF-PORTRAITS OF ANIMATION AUTHORS

88

SEXY LAUNDRY/SEKS DLA OPORNYCH
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, Michele Riml, muz./mus.: Normand Roger, Denis Chartrand, 
Pierre Yves Drapeau, prod.: Clay Traces, National Film Board of Canada, Polska, Kanada, Niemcy/Poland, Canada, 
Germany 2015, 12’
Jak rozpalić płomienie pożądania po 25 latach małżeństwa? Erotyczna komedia, stworzona w całości przy użyciu gliny 
modelarskiej, zagłębia się w prywatne życie Alice i Henry’ego, pary po pięćdziesiątce uwięzionej w rokokowym pokoju 
hotelowym…
How can the flames of desire be rekindled after 25 years of married life? Erotic comedy, made entirely through the use of 
modelling clay, delves into the private lives of Alice and Henry, a couple in their fifties holed up in a rococo-kitsch hotel room… 

DARLING 
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, muz./mus.: Detlef Schitto, prod.: Clay Traces, Hauptproductions 
Film, Polska, Niemcy/Poland, Germany 2013, 6’
Czym jest utrata pamięci? W labiryncie strachu bliski staje się nieznajomym, a dom pułapką. Poruszając się po omacku 
śladem znajomych przedmiotów i kształtów, bohaterka stara się wrócić do życia, które kiedyś było jej własnym. Anima-
cja Izabeli Plucińskiej jest przejmującym obrazem zagubienia i wyobcowania oraz próby poskładania całości z nieprzysta-
jących do siebie fragmentów. 
What is memory loss? In the labyrinth of fear, a stranger becomes a close person and home turns into a trap. Groping 
her way down the track of familiar objects and shapes, the character is trying to go back to the life that used to be her 
own. This clay animation from Izabela Plucińska is a captivating picture of the feeling of being lost and alienated and  
an attempt at putting the pieces that fail to fit together into a whole.  

ABEND/WIECZÓR/EVENING
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, muz./mus.: Andrea Martignoni, prod.: Clay Traces, Polska, 
Niemcy/Poland, Germany 2016, 3’
Trzecia część trylogii (wcześniejsze części to Śniadanie i Popołudnie). Mężczyźnie i kobiecie najwyraźniej zabrakło już 
słów, więc przechodzą do czynów. On wyrzuca jej ulubioną zastawę stołową przez okno; ona rozbija jego trofeum 
myśliwskie… Meble, ubrania, ściany – nic przed nimi się nie uchroni. W końcu kłócąca się para łączy siły, by roztrzaskać 
całe domostwo. Ale czy ludzie, którzy kłócą się tak namiętnie, mogą po prostu rozstać się pod koniec dnia?
The third part of the trilogy (earlier parts are Breakfast and Afternoon). A man and a woman have obviously run out of 
words to say to each other – so they take action. He throws her favourite dinnerware out of the window; she smashes 
his hunting trophy … Furniture, clothes, walls – nothing is safe from them. In Izabela Plucińska’s plasticine animation the 
quarrelling couple join forces to smash the whole household to pieces. But can people who argue so passionately really 
just part at the end of the day?

AFTERNOON/POPOŁUDNIE
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, muz./mus.: Michał Krajczok, prod.: Clay Traces, Polska, Niemcy/
Poland, Germany 2012, 3’
Tym filmem Izabela Plucińska powraca do tematów, które w 2006 roku zainspirowały ją do stworzenia filmu Śniadanie. 
Popołudnie jest również rozpisanym na dwa głosy komentarzem dotyczącym chwili, który dzielą ze sobą mężczyzna i ko-
bieta.  Choć każde z nich jest pochłonięte własnymi obowiązkami, nagle za sprawą niespodziewanego wydarzenia ponownie 
udaje im się dostrzec siebie nawzajem. Przez krótką chwilę świat wokół nich przestanie istnieć. Czy jednak na długo? 
In this animation Izabela Plucińska returns to the motives that in 2006 inspired her to create her film Breakfast. Similarly, 
Afternoon is a two-part commentary on one single moment shared by a man and a woman. Although each of them is 
completely engaged with their own activities and doesn’t seem to notice anything else, all of a sudden, owing to an un-
expected incident, a couple will look towards one another once again. For a brief moment, the world somehow fades 
away. How long, however, will this precious moment last? 

22 listopada (piątek), 18.30 • 22nd November (Friday), 6.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

7 MORE MINUTES/7 MINUT PÓźNIEJ
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, Justyna Celeda, muz./mus.: Marcin Oleś, prod.: Jamila Wenske, 
Izabela Plucińska, Clay Traces, Niemcy/Germany 2008, 8’
Wypadek kolejowy! Czworo pasażerów budzi się na plaży. Jest słonecznie, ciepło, spowija ich niebieskie niebo, krzyczą 
mewy. Dlaczego nie wziąć kąpieli w morzu? … A może to dryf od tu i teraz do zaświatów?
A train accident! Four of the passengers awake at the beach. It’s sunny, warm, the sky is blue and the seagulls are  
screaming. Why not take a bath in the sea? …or do they drift from the here and now to the hereafter? 
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ESTERHAZY 
Reż./dir.: Izabela Plucińska, scen./sc.: Izabela Plucińska, Anna Jadowska, muz./mus.: Max Knoth, wyst./cast: Maciej 
Stuhr, Maria Peszek, Wiktor Zborowski, Zbigniew Zamachowski, Manuel Rubey, Anna Fischer, Helmuth Krauss, Ludger 
Pistor, prod.: Clay Traces, Donten&Lacroix, Polska, Niemcy/Poland, Germany 2009, 25’
Adaptacja słynnej niemieckiej książki dla dzieci autorstwa Irene Dische i Hansa Magnusa Enzensbergera pod tym samym 
tytułem. Berlin, rok 1989. Malutki wiedeński królik Esterhazy przyjeżdża do Berlina z misją szukania dużej żony. Zgodnie 
z radą Wielkiego Księcia, patriarchy rodu Esterhazy, ma poszukiwać małżonki za wielkim murem, gdzie znajduje się strze-
żony przez żołnierzy króliczy raj. Poszukiwania okazują się trudne dla małego, krótkowzrocznego królika. Przekazywany 
z rąk do rąk poznaje przeróżne berlińskie rodziny. Kiedy w końcu udaje mu się odnaleźć berliński raj, mur zostaje zburzo-
ny. W euforii i wrzawie tłumów ludzi oszołomionych nadchodzącą wolnością następuje kres króliczego raju. Esterhazy 
i jego ukochana zmuszeni są do ucieczki... 
Adaptation of the famous German children’s book by Irene Dische and Hans Magnus Enzensberger under the same 
title. Berlin, 1989. The hero is a little bunny Esterhazy from the Esterhazy-Dynasty in Vienna. He is sent to Berlin by the 
Patriarch Count Esterhazy, to find a bunny wife somewhere near the mysterious Berlin Wall which neighbours a bunny 
paradise guarded by soldiers. This quest turns out to be a difficult one for a small and short-sighted bunny. He is handed 
over from one Berlin family to another, and when he finally manages to find the Berlin paradise, the wall is destroyed. 
Somewhere amidst the euphoria and uproar of the crowds flabbergasted by the upcoming freedom, there comes the 
end of the bunny paradise. Esterhazy and his beloved one are forced to run away…



PEŁNOMETRAŻOWE FILMY ANIMOWANE  
OSTATNIEGO SEZONU

FEATURE ANIMATED FILMS  
OF THE LAST SEASON
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23 listopada (sobota), 15.30 • 23rd November (Saturday), 3.30 pm
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

ThE SwALLowS oF KABUL
dir. Zabou Breitman,  
Eléa Gobbé-Mévellec

JASKółKI Z KABULU
reż. Zabou Breitman,  
Eléa Gobbé-Mévellec

Reż./dir.: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, scen./sc.: 
Sébastien Tavel, Patricia Mortagne, Zabou Breitman, dźwięk/
sound: Alexis Rault, prod.: Reginald de Guillebon, Stephan Roel-
ants, Michel Merkt, Joëlle Bertossa, Francja/France 2019

Wyreżyserowane przez Zabou Breitman i Eléę Gobbé-Mévellec 
Jaskółki z Kabulu są animowaną adaptacją bestsellerowej powie-
ści algierskiego pisarza Mohammeda Moulessehoula, tworzącego 
pod pseudonimem Yasmin Khadr. Film został wyświetlony w sekcji 
Un Certain Regard na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Cannes. 

Akcja filmu rozgrywa się latem 1998 roku w stolicy Afganistanu, 
wkrótce po dojściu do władzy fundamentalistycznych Talibów. Mło-
dzi i zakochani w sobie historyk Moshen i artystka Zunaira, która 
pracowała jako nauczycielka, starają się żyć jak dawniej, z nadzie-
ją powrotu do normalności. Tymczasem naczelnik więzienia Atiq 
i  jego śmiertelnie chora żona Mussarat są pogrążeni w marazmie 
i smutku. Atiq, który widział w swoim życiu wiele grozy i cierpienia, 
nie jest w stanie wyznać umierającej kobiecie, ile dla niego znaczy. 
Z powodu nieostrożności Moshena pewnego dnia losy tych dwóch 
par splatają się, zmuszając bohaterów do dramatycznych wyborów. 

Ta tragiczna historia o zniewoleniu opowiedziana w poetyckim sty-
lu, niezwykle pięknymi pastelowymi obrazami sprawia, że Jaskółki 
z Kabulu poruszają emocje i na długo zapadają w pamięć.

(AW) 

The Swallows of Kabul, directed by Zabou Breitman and Eléa Gob-
bé-Mévellec, is an animated adaptation of a bestselling novel by 
an Algerian writer Mohammed Moulessehoul, publishing his works 
under the name of Yasmin Khadr. The film was presented in Un Cer-
tain Regard section of this year’s Cannes International Film Festival.

The plot of the film takes place in summer of 1998 in the capital of 
Afghanistan, soon after the Talib fundamentalists came to power 
there. A historian Moshen and Zunaira, a previous teacher and now 
an artist, both young and in love with each other, are trying to live 
their lives as they used to, hoping that all will go back to normal 
one day. Atiq, a prison governor, and his fatally ill wife Mussarat, 
are both grief-struck and apathetic. Atiq, who has witnessed a lot 
of terror and suffering in his life already, is not capable of showing 
his wife how much she means to him. One day, due to Moshen’s 
carelessness, the fates of the two couple intertwine, forcing them 
to make some dramatic choices. 

This tragic story about enslavement narrated in a poetic manner 
with the use of uniquely beautiful images in pastel colors make The 
Swallows of Kabul a film which stirs emotions and leaves a long 
lasting impression. 

(AW) 

LES HIRONDELLES DE KABOUL / JASKÓŁKI Z KABULU /  
THE SWALLOWS OF KABUL
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22 listopada (piątek), 22.30 • 22nd November (Friday), 10.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

rUBEN BrANDT, CoLLECTor
dir. Milorad Krstić

rUBEN BrANDT, KoLEKCJoNEr
reż. Milorad Krstić

Reż./dir.: Milorad Krstić, scen./sc.: Milorad Krstić, Radmila 
Roczkov, muz./mus.: Tibor Cári, prod.: Ruben Brandt Production 
Llc., Péter Miskolczi, János Kurdy-Fehér, Milorad Krstić, Hermina 
Roczkov, Radmila Roczkov, Węgry/Hungary 2018, 94’

Animowany kryminał odwołujący się do najlepszych tradycji gatun-
ku. Słynny psychoterapeuta Ruben Brandt cierpi z powodu nocnych 
koszmarów. We śnie nawiedzają go postacie ze słynnych dzieł sztuki 
(np. Wenus Sandro Botticellego chce utopić go w morskiej głębinie, 
Podwójny Elvis Andy’ego Warhola strzela do niego z rewolweru). 
By się od nich uwolnić, zmuszony jest do kradzieży 13 arcydzieł ma-
larstwa z renomowanych muzeów i prywatnych kolekcji. Wspólnie 
z czterema swoimi pacjentami z powodzeniem rabuje Luwr, Tate, 
Uffizi, Ermitaż, MoMa. „Kolekcjoner” szybko staje się najbardziej 
poszukiwanym przestępcą na świecie. Nagroda za jego schwytanie 
wciąż rośnie, sięgając stu milionów dolarów. Towarzystwa ubezpie-
czeniowe powierzają rozwiązanie sprawy prywatnemu detektywo-
wi Mike’owi Kowalskiemu... 

Reżyser ubarwił tę historię arcyciekawą konstrukcją świata przed-
stawionego, który zamieszkany jest przez postacie rodem z kubi-
stycznego okresu twórczości Pabla Picassa. Oprócz malarstwa w ich 
charakterystyce pełno też odniesień do klasyki kina, chociażby 
Noża w wodzie Romana Polańskiego czy Nietykalnych Briana De 
Palmy. Film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Animator 2019 
w Poznaniu. 

An animated crime story referring to the best traditions of the 
genre. Ruben Brandt, a famous psychotherapist, suffers from 
nightmares. In his dreams, he is haunted by figures from famous 
art works (Sandro Botticelli’s Venus, for example is trying to drown 
him in the sea while Double Elvis by Andy Warhol is aiming at him 
from his revolver). In order to prevent his nightmares, he is forced 
to steal 13 masterpiece paintings from the world’s most renowned 
museums and private collections. Accompanied by his four patients, 
he suceeds in robbing the Louvre, Tate, Uffizi, Hermitage, MoMa. 
The Collector soon becomes the most wanted criminal in the world. 
The reward for his capture keeps rising, approaching one hundred 
million dollars. A cartel of insurance companies entrusts Mike Kow-
alski, a private detective to solve the case…

The director has enriched this story with an extraordinarily interest-
ing construction of the presented world which is inhabited by char-
acters seemingly belonging to Picasso’s Cubist period. Apart from 
allusions to paintings, there are also a great many references to clas-
sic cinema including Knife in the Water by Roman Polanski and The 
Untouchables by Brian De Palma. The film received the audience 
award at Animator 2019 festival in Poznań. 

RUBEN BRANDT, A GYűJTő / RUBEN BRANDT, 
KOLEKCJONER / RUBEN BRANDT, COLLECTOR
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21 listopada (czwartek), 10.00 • 21st November (Thursday), 10 a.m.
22 listopada (piątek), 10.00 • 22nd November (Friday), 10 a.m.

Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

LoTTE AND ThE LoST DrAGoNS
dir. Janno Põldma, heiki Ernits

LoTTE I ZAGUBIoNE SMoKI
reż. Janno Põldma, heiki Ernits

Reż./dir.: Janno Põldma, Heiki Ernits, scen./sc.: Janno Põldma, 
Heiki Ernits, Andrus Kivirähk, muz./mus.: Sven Grünberg, prod.: 
Kalev Tamm, Vilnis Kalnaellis, Eesti Joonisfilm, Rija Films, Estonia, 
Łotwa/Estonia, Latvia 2019, 78’ (Family film, 5+)

Wszystkich nas stworzyło dzieciństwo

W tej trzeciej części kochanej przez dzieci serii filmów o Lotte pełnej 
temperamentu suczce rodzi się siostrzyczka Roosi. Do Gadgetville  
przyjeżdżają badacze szop Karl i rybka Viktor, by wziąć udział 
w  wielkim konkursie zbierania piosenek ludowych. Ten, któremu 
uda się nagrać ludową piosenkę najstarszego gatunku zwierząt na 
świecie, mitycznego smoka ziejącego ogniem, zdobędzie główną 
nagrodę. Lotte i Roosi postanawiają pomóc badaczom. Na siostry 
czekają ekscytujące i zaskakujące przygody.

Trzeci film pełnometrażowy estońsko-litewskiej sensacyjnej serii 
familijnej o Lotte (wcześniejsze części to Lotte z Gadgetville, 2006 
i Lotte i sekret księżycowego kamienia, 2011) został pokazany pod-
czas 69. Festiwalu Filmowego w Berlinie. Lotte i zagubione smoki 
powstał dzięki wsparciu Estońskiego Instytutu Filmowego, Krajo-
wego Centrum Filmowego Litwy, MEDIA, Shortcut, Estońskiego 
Nadawcy Publicznego i został zrealizowany dla uczczenia setnej 
rocznicy powstania Republiki Estonii. 

We all come from our childhood

In this third film of the series of Lotte films that children know and 
love, the spirited girl dog Lotte gets a little sister named Roosi. Karl 
the raccoon and Viktor the fish are scientists who come to Gadget-
ville. They are taking part in a big folk song collecting competition. 
Whoever succeeds in recording the folk song of the world’s oldest 
animal species, the mythical fire-breathing dragon, wins the com-
petition’s grand prize. Lotte and Roosi decide to help the scientists. 
Exciting and unexpected adventures await the sisters.

The third feature film installment to the Estonian/Latvian fam-
ily sensation Lotte (following Lotte from Gadgetville 2006, and 
Lotte and The Moonstone Secret 2011) heads for the celebrated 
69th Berlin Film Festival. Lotte and The Lost Dragons is supported by 
the Estonian Film Institute, National Film Centre of Latvia, MEDIA, 
Shortcut, Estonian Public Broadcasting and was made for the 100th 
anniversary of the Republic of Estonia.

LOTTE JA KADUNUD LOHED / LOTTE I ZAGUBIONE SMOKI /
LOTTE AND THE LOST DRAGONS
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21 listopada (czwartek), 12.00 • 21st November (Thursday), 12 p.m.
22 listopada (piątek), 12.00 • 22nd November (Friday) 12 p.m.

23 listopada (sobota), 11.00 • 23rd November (Saturday) 11 a.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

AwAy
dir. Gints Zilbalodis

AwAy
reż. Gints Zilbalodis

Reż./dir.: Gints Zilbalodis, muz./mus.: Gints Zilbalodis, prod.: 
Bilibaba, Łotwa/Latvia 2019, 75’ 

Trwa pogoń. Chłopiec ze spadochronem budzi się gdzieś na pustyni. 
Uciekając przed upiornym gigantem, natrafia na oazę. Pozostawio-
ny sam sobie, nie licząc towarzystwa żółtego ptaka, chłopiec podej-
muje odważną decyzję i zdaje się na mapę, która ma doprowadzić 
go do bezpiecznego schronienia. Prześladowany przez nieustępli-
wego i straszliwego potwora bohater, przemierzając całą wyspę 
wraz z towarzyszącym mu ptakiem, nie może nawet na chwilę 
zapomnieć o grożącym mu niebezpieczeństwie. Genialna ścież-
ka dźwiękowa filmu sprawia, że nie potrzeba słów, by właściwie 
odczytać myśli i emocje chłopca w trakcie jego ryzykownej i wy-
czerpującej podróży. W całości zrealizowany przez Zilbalidisa film 
(który sam stworzył i wyprodukował animację oraz towarzyszącą 
jej muzykę) to sugestywna i przejmująca historia rozgrywająca się 
w silnie oddziałującym na zmysły animowanym świecie. Gints Zilba-
lodis to łotewski twórca filmowy i animator. Jego fascynacja filmem 
zrodziła się w bardzo wczesnym wieku i jest wynikiem namiętnego 
oglądania klasycznych filmów i pierwszych prób tworzenia filmów 
krótkometrażowych i reklamowych. Zilbalodis wyprodukował do 
tej pory siedem krótkich metraży, posługując się różnorodnymi 
technikami (w tym ręcznie rysowaną animacją, animacją 3D oraz 
filmem aktorskim) i często łącząc ze sobą różne odmiany estetyki.

The chase is on. A boy wakes up in a parachute in a desert. Running 
from a spectral giant, he finds an oasis. Alone on his quest, save 
a yellow bird, the boy makes the brave decision to follow a map 
to safety. With the deathly creature calmly following behind, you 
won’t be able to relax for a moment as the boy and his bird make 
their way across the island. With the brilliant score accompanying 
the high stakes of the journey, no words are necessary to connect 
you to the boy’s thoughts as he takes risks and pushes himself to his 
limits. Animated, edited, scored, and produced by Zilbalodis, Away 
is a gripping story in a lusciously animated world. Gints Zilbalodis is 
a Latvian filmmaker and animator. His fascination for filmmaking 
began at an early age watching classic films and making shorts and 
commercials. He has made 7 short films in various mediums includ-
ing hand-drawn animation, 3D animation and live-action and often 
mixing their characteristic aesthetics.

AWAY
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24 listopada (niedziela), 13.00 • 24th November (Sunday), 1 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

A ChECKErED NINJA
dir. Thorbjørn Christoffersen, 

Anders Matthesen

NINJA w KrATKę
reż. Thorbjørn Christoffersen,
Anders Matthesen

Reż./dir.: Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen, scen./
sc.: Anders Matthesen, dźwięk/sound: Oskar Skriver, Bo Asdal 
Andersen, prod.: A Film Production, Trine Heidegaard, Anders 
Mastrup, Dania/Denmark 2018, 80’

Gdy Aske dostaje od wujka, który wrócił z podróży do Tajlandii, 
figurkę Ninja, odkrywa, że figurka żyje i może mu pomóc z proble-
mami w szkole. Aske chciałby odwzajemnić przysługę, ale wkrótce 
dowiaduje się, że Ninja w kratkę jest opętany i pragnie zemsty. 

Mniej więcej 15 lat temu duńskie studio A. Film i popularny komik 
Anders Matthesen wspólnie wyprodukowali prześmieszny i sprośny 
film animowany Terkel ma kłopoty. Teraz zespół odpowiedzialny za 
ten sukces wraca z nową animacją, która w Danii już stała się naj-
popularniejszym filmem animowanym wszechczasów. Film Ninja 
w kratkę wyreżyserowali Matthesen oraz Thorbjørn Christoffersen 
(Ronal Barbarzyńca), a wyprodukowali Cemille Matthesen, Trine 
Heidegaard i Anders Mastrup. Film został oparty na bestsellerowej 
powieści Matthesena.

Zważywszy na rzekomo skromny budżet, animacja robi duże wra-
żenie, ma mnóstwo wizualnego humoru i sprytnie zaprojektowane-
go, półmilutkiego, półzabójczego, głównego bohatera. Muzyka na-
pisana przez Christiana Vintena wraz z rapową piosenką Mattesena 
zapewniają dynamiczną ścieżkę dźwiękową uzupełniającą akcję. 

Humor niekiedy nie nadaje się dla młodych widzów, na przykład 
odniesienia do filmów porno czy rzucane luźno przekleństwa, jed-
nak Ninja w kratkę to w ostatecznym rozrachunku żartobliwy film 
z ciemniejszymi podtekstami – tak jak ostre potępienie pracy dzieci 
w południowo-wschodniej Azji. Koniec końców film wydaje się być 
typową opowieścią o frajerze, który znalazł w sobie odwagę, by 
o siebie zawalczyć, jednak robi to w bezwstydnie nietypowy sposób, 
co może częściowo tłumaczyć ogromny sukces odniesiony w kraju. 

When Aske gets a Ninja doll from his Uncle Stewart after a trip to 
Thailand, he finds out that the doll is alive and can help him with 
problems at school. Aske wants to return the favour, but soon Aske 
learns that the checkered Ninja is possessed and on a mission to 
have his revenge. 

About 15 years ago, Danish studio A. Film and popular comic An-
ders Matthesen joined forces to produce the hilarious and raunchy 
animated movie Terkel in Trouble. Now, the team behind that block-
buster hit are back with a new animated movie that has already be-
come Denmark’s most popular animated movie of all time. The film 
Checkered Ninja, is directed by Matthesen and Thorbjørn Christof-
fersen (Ronal the Barbarian) and produced by Cemille Matthesen, 
Trine Heidegaard and Anders Mastrup. Based on a bestselling novel 
written by Matthesen himself.

Animation is impressively handled on what was purportedly a small 
budget, with lots of visual humor and a craftily designed lead char-
acter that’s half cuddly and half deadly. Music by Christian Vinten, 
along with the rap songs written by Mattesen, provide a lively 
soundtrack to accompany the action. 

Humor definitely dips into R-rated territory in places, including that 
porn reference and some random cursing, but Checkered Ninja is ul-
timately a playful affair with darker undertones — such as its scath-
ing condemnation of child labor practices in Southeast Asia. In the 
end, it offers up what feels like a typical tale of a geek finding the 
courage to stand up for himself, but it does so in a brazenly atypical 
way that may partially explain its immense success at home.

TERNET NINJA / NINJA W KRATKĘ / A CHECKERED NINJA
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Europe in animated film

Denmark, 
VoID International Animation 

Film Festival

Europa w filmie animowanym

Dania
VoID International Animation 
Film Festival

Nasz nowy festiwalowy cykl ma na celu prezentację bujnie roz-
wijającej się europejskiej animacji artystycznej. W pierwszym roku 
postanowiliśmy poprosić o przygotowanie czterech zestawów 
filmowych, dwóch pod kuratelą znanych europejskich festiwali: 
Cinanima w Espinho (Portugalia) i VOID w Kopenhadze (Dania), 
oraz kolejnych dwóch wyprodukowanych przez rozpoznawalne na 
arenie międzynarodowej studia filmowe: estońskie Eesti Joonisfilm 
i chorwackie Bonobostudio. Tym samym stwarzamy możliwość 
zaprezentowania czterech tak bardzo od siebie różnych kinemato-
grafii. 

(bz)

VOID to festiwal animacji odbywający się 
w  pięknej stolicy Danii Kopenhadze. Podczas 
dziesięciu dni pod koniec stycznia wyświetlane 
są animacje dla młodszych i starszych dorosłych, 
ale nie dla dzieci. VOID jest częścią rosnącej 
społeczności miłośników animacji, producentów 
i profesjonalnych twórców i prezentuje nie tylko najlepsze światowe 
animacje, ale również te, które ośmielają się wyróżniać innością. 
Naszym celem jest naginanie norm, łamanie ich i inspirowanie 
nowych pokoleń twórców animacji nie tylko do tego, by byli obeznani 
z technologią i znali swój warsztat, ale by byli również śmiali, 
dociekliwi i osobiści. Co roku organizujemy możliwość spotkania 
z animacją poza salami kinowymi, więc jeśli chcielibyście, aby wziąć 
pod uwagę waszą wirtualną rzeczywistość, materiały wizualne, gry 
komputerowe czy instalacje, jesteśmy otwarci. 

Nazwa VOID (pol. „pustka”, „próżnia”) odnosi się do czystych 
płócien, pustej przestrzeni, z której reżyserzy, animatorzy i artyści 
tworzą całe światy czystej wyobraźni. Nazwa ta odnosi się 
również do niedostatków w programach duńskich kin. Nie licząc 
wysokobudżetowych hitów, filmy animowane rzadko mają okazję 
gościć na dużym ekranie. Festiwal VOID współpracuje z najlepszymi 
kinami, scenami i adresami w Kopenhadze, aby stworzyć wszystkie 
rodzaje animowanych doświadczeń.

voidfilmfestival.com

 Our new festival cycle aims at presenting vigorously developing Eu-
ropean artistic animation. In its first year we have decided to ask for 
preparation of four film sets: two under the auspices of well-known 
European festivals: Cinanima in Espinho (Portugal) and VOID in Co-
penhagen (Denmark), and the remaining two made up of films 
produced by internationally renowned film studios: Estonian Eesti 
Joonisfilm and Croatian Bonobostudio. In this way we are creating 
the opportunity to present four greatly different cinematographies. 

(bz)

VOID is an animation festival based in the beau-
tiful capital city of Copenhagen, Denmark. 

During ten days at the end of January, VOID 
screens animation for adults and young adults 
– not for children. VOID is part of a growing 
community of animation lovers, producers, and 

professionals, and we screen not only the best in animation that we 
can find worldwide but also that which dares to be different. We 
aim to push it, crush it and inspire the next generation of animated 
filmmakers to be not only tech-savy and into their craft, but also 
daring, exploring and personal. Every year, we curate experiences 
with animation outside the screening rooms, so if you want us to 
take your virtual reality, visuals, computer game or installation into 
consideration, we are open. 

The name VOID refers to the blank canvas, the empty space, from 
which directors, animators, and artists create entire worlds of pure 
imagination. The name also refers to the gap in the programming 
of Danish cinemas. Aside from big-budget hits, animated films very 
rarely get a shot at the big screen. VOID works with the best cin-
emas, venues, and locations in Copenhagen to create all types of 
animated experiences.

voidfilmfestival.com
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VAMPIRE BLOW – SUNDOWN / KREW WAMPIRA – ZACHÓD SŁOńCA
Reż./dir.: William Reynish, prod.: The National Film School of Denmark, Dania/Denmark 2015, 4’

Psychodeliczna animacja w plastelinie.

A psychodelic clay animation.

THE MESSENGER / POSŁANIEC
Reż./dir.: Lowe Haak, prod.: The National Film School of Denmark, Dania/Denmark 2018, 9’37”

Film dyplomowy reżysera filmów animowanych Lowe’a Haaka w National Film School of Denmark. Urocza i awangardo-
wa przygoda z Internetem, w całości animowana kształtami 1 i 0.

It is animation director Lowe Haak’s graduation film from the National Film School of Denmark. A cute and edgy adven-
ture on the Internet, entirely animated in the shapes of 1 and 0.  

TIGER / TYGRYS 
Reż./dir.: Pernille Kjær, prod.: The Animation Workshop, Dania/Denmark 2016, 6’

Tygrys, kaczka i tajemnicza kostka utrudniają życie Sidsel i jej bliskiemu przyjacielowi Olavowi. 

A tiger, a duck and a mysterious cube are making life difficult for Sidsel and her close friend Olav.

WHOLE / CAŁY
Reż./dir.: William Reynish, prod.: The National Film School of Denmark, Dania/Denmark 2014, 12’

Połączenie bohaterów lalkowych i animowanych w 3D zrealizowane za pomocą kineskopu stereoskopowego. Film o tym, 
w jaki sposób szamani są w stanie podróżować między dwoma światami i pomagać w odzyskiwaniu wewnętrznej siły. 

It’s a combination of puppet sets and 3D-animated characters, shot in stereoscopic cinemascope. The film is inspired by 
how shamans are able to travel between two worlds and help regain your inner power.

T.E.U VOL. 1
Reż./dir.: Lasse Næraa Smith, prod.: The Open Workshop, Dania/Denmark 2018, 8’

Logistyka konteneryzacji jest tak skomplikowana, że widziana z daleka, przypomina samodzielny organizm. Organizm, 
który kształtuje znany nam świat, i którego cel jest proporcjonalny do fascynacji człowieka wzrostem i konsumpcją.

The logistics of containerization is so complex, that when seen from afar it could be an organism of its own. An organ-
ism that is shaping the world as we know it and whose sense of purpose is proportional to man’s fascination of growth 
and consumption. 

EMBRACES & THE TOUCH OF SKIN / OBJĘCIA & DOTYK SKÓRY
Reż./dir.: Sara Koppel, prod.: The Animation Workshop, Dania/Denmark 2019, 2’42” 

Animowany wiersz o podstawowej potrzebie przytulania się i kontaktu z innymi istotami. 

An animated poem about the vital need for embraces and contact with other beings.

20 listopada (środa), 14.00 • 20th November (Wednesday), 2 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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NACHTHEXEN / NOC CZAROWNIC / WITCH NIGHT
Reż./dir.: Julie H. Baltzer, prod.: The Animation Workshop, Dania/Denmark 2017, 8’12”

W 1941 roku, wbrew ogólnie przyjętym normom, Katja postanawia przyłączyć się do pierwszego kobiecego nocnego 
oddziału bombowego Sowieckich Sił Powietrznych, by bronić swojego kraju.

In 1941, Katja decides to go against the norm by joining the Soviet Air Force’s first all-female night bombing squad to 
protect her country. 

FORGLEMMEGEI / ZAPOMNIJ O MNIE / FORGET-ME
Reż./dir.: Katarina Lundquist, prod.: The Animation Workshop, Dania/Denmark 2019, 8’

Pozbawiony nagle długoletniej przyjaźni uparty staruszek musi stawić czoła wewnętrznym lękom, by odzyskać spokój. 

When a lifelong friend departs, a stubborn old man has to face his inner fears in order to restore peace to his mind. 

REVERIE / ZADUMA
Reż./dir.: Philip Piaget, prod.: The Animation Workshop, Dania/Denmark 2018, 7’ 46” 

Zakorzeniony w srogiej i ponurej prowincji cały dotychczasowy porządek znany pewnemu chłopcu rozpada się na kawał-
ki. Jego sercem bez litości targają smutek, żal i gniew. Chłopiec udaje się na krańce swojego świata w desperackiej próbie 
zatrzymania bestii, która stoi między nim a jego bratem.

Deep in the harsh and dreary countryside, a boy’s world crumbles around him. Grief, sorrow and rage torment the boy’s 
heart without mercy. The boy journeys to the limits of his world in a desperate attempt to stop the inescapable beast 
that stands between him and his flesh and blood. 
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Portugal
Cinanima International Animated 

Film Festival in Espinho

Portugalia 
Cinanima International Animated 
Film Festival w Espinho

CINANIMA to festiwal filmowy organizowany 
przez NASCENTE – Kooperacyjne Stowarzyszenie 
dla Celów Kulturalnych – oraz przez urząd miasta 
Espinho. Od pierwszej edycji w 1976 roku nie-
ustannie promuje kino animowane i jego twórców. 
Jest uważany za przedsięwzięcie prekursorskie 
w  kulturalnej decentralizacji Portugalii, ponieważ 
CINANIMA zyskało międzynarodowy rozgłos, mieszcząc się z dala 
od głównych centrów kulturalnych Lizbony czy Porto. 

Festiwal organizowany jest przez stowarzyszenie non-profit, uzy-
skał akceptację ASIFA – Association International du Film d’Anima-
tion – i jest wspierane przez Ministerstwo Kultury, ICA I.P., Instytut 
Kina i Środków Audiowizualnych, Ministerstwo ds. Młodych, Por-
tugalski Instytut Młodych, Portugalski Instytut Turystyki, Minister-
stwo Gospodarki oraz Radę Gminy w Espinho. Jest również spon-
sorowany przez kilka firm prywatnych i współpracuje z mediami 
w celach promocyjnych i reklamowych.

Poza przywilejami, jakimi cieszą się zwycięzcy, dla wielu twórców 
możliwość pokazania filmu podczas festiwalu CINANIMA stanowi 
jedną z niewielu okazji, aby zaprezentować publiczności efekty 
swojej pracy i starań. Zdobywca głównej nagrody festiwalu kwali-
fikuje się do konkursu o nominację do Oskara w kategorii najlepszy 
krótkometrażowy film animowany, ponieważ festiwal CINANIMA 
należy do grona wydarzeń uznawanych przez Akademię Sztuki 
i Wiedzy Filmowej. 

W ciągu 43 lat aktywnych starań o uznanie wartości kina animo-
wanego, odrzucając stereotyp animacji jako dziedziny ściśle dedy-
kowanej odbiorcy dziecięcemu i gruntując jej pozycję jako wybitnej 
artystycznej i interdyscyplinarnej platformy komunikacyjnej, festi-
wal CINANIMA przyczynił się do powstania nowej widowni zainte-
resowanej tą formą sztuki.

Oprócz promowania kontaktów między twórcami a publicznością 
CINANIMA kładzie duży nacisk na edukowanie twórców i szerokiej 
publiczności. Na trwającym tydzień festiwalu organizowane są nie 
tylko prezentacje filmów, ale również liczne wystawy, warsztaty, 
występy oraz inne inicjatywy. 

CINANIMA is an animation film festival organised 
by NASCENTE – Cooperative Society with Cultural 
Purposes, and by the Espinho City Hall. Ever since 
its first edition, back in 1976, it has been working 
continuously to promote this form of cinema and 
its authors. It has been considered a precursor of 
cultural decentralisation in Portugal, as CINANI-

MA has won international recognition while not belonging to the 
main cultural centres of Lisbon or Porto.

The Festival is organized by a non-profit association, it is approved 
by ASIFA – Association International du Film d'Animation – and is 
supported by the Ministry of Culture/ ICA I.P. – Institute of Cinema 
and Audiovisual, the Ministry of Youth/ Portuguese Institute of 
Youth, the Portuguese Tourism Institute, the Ministry of Economy 
and the Parish Council of Espinho. It is also sponsored by several 
private entities, and has formed partnerships with the media for 
promotion and advertisement purposes.

To many professionals, the opportunity to present a film at CINAN-
IMA represents one of the few opportunities to show the public 
the result of their work and effort, in addition to the privileges to 
which the winners are entitled. CINANIMA's Grand Prize winner for 
short films is placed on the shortlist for the Oscar© for the Best Ani-
mation Short film nominations, as the Festival is one of the events 
recognised by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Throughout these 43 years of activity, CINANIMA has contributed 
to creating new audiences for this art form, encouraging the gen-
eral public to recognize the value of animation cinema, pushing 
aside the prejudice that animation is only for children and confirm-
ing animation as an outstanding artistic and multidisciplinary com-
munication platform.

Besides promoting contact between professionals and the audi-
ence, CINANIMA is strongly committed to educating professionals 
and the general public. A festival such as CINANIMA consists of 
more than just films, it is also composed of numerous exhibitions, 
workshops, performances and other initiatives that are held during 
that week. 

PORQUE ESTE é O MEU OFíCIO / BO TO JEST MÓJ FACH / BECAUSE THIS IS MY CRAFT 
Reż./dir.: Paulo Monteiro, Portugalia/Portugal 2018, 10’17’’

Film o spirali czasu. Również o dzieciństwie i o tym, jak naznacza nas ono na całe życie. To film o związku syna z ojcem. 
I o słowach nigdy niewypowiedzianych, bo zapisanych w sercu. 

A film about the vortex of time. It’s also about childhood and how it marks us for life. It’s a film that speaks of the 
relationship a son has with his father. And of the many words never spoken because they’re written in one’s heart.

21 listopada (czwartek), 14.00 • 21st November (Thursday) , 2 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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4 ESTADOS DA MATéRIA | 4 STANY MATERII | 4 STATES OF MATTER 
Reż./dir.: Miguel Pires de Matos, Portugalia/Portugal 2017, 12’48’’

4 stany materii to abstrakcyjny film animowany, który rozwija się w czterech różnych aktach/ruchach, każdy z nich 
o innym graficznym i dźwiękowym uniwersum, ogólnie tworzących podróż przez cztery główne stany materii: stały, 
ciekły, lotny i plazmę. 

4 States of Matter is an abstract animation film, developed in four different acts/movements, each one with a distinct graphic 
and sound universe, globally constituting a journey through the four major states of matter: solid, liquid, gas and plasma.

ÁGUA MOLE | KROPLA PO KROPLI | DROP BY DROP
Reż./dir.: Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves, Portugalia/Portugal 2016, 9’15’’

Ostatni mieszkańcy wioski nie chcą popaść w nicość. Ten dom dryfuje w świecie, w którym wydaje się dominować idea 
postępu.

The last inhabitants of a village do not allow themselves to be submerged in oblivion. In a world where the idea of 
progress seems to be above all, this house floats.

SURPRESA | NIESPODZIANKA | SURPRISE
Reż./dir.: Paulo Patrício, Portugalia/Portugal 2017, 8’49’’

Szczera rozmowa matki z trzyletnią córką, chorującą na raka nerki. 

A recorded conversation between a mother and her 3 years old daughter who is recovering from kidney cancer. They 
talk openly about the illness.

ENTRE SOMBRAS| WśRÓD CIENI | BETWEEN THE SHADOWS
Reż./dir.: Mónica Santos, Alice Guimarães, Portugalia/Portugal 2018, 13’25’’

Natália, na co dzień wykonująca monotonną pracę, angażuje się w poszukiwanie skradzionego serca. W świecie, w którym 
serca można oddawać do banku, główna bohaterka przeżywa dylemat: oddać swoje czy je zatrzymać?

Natália, trapped in a tedious job, engages in a search for a stolen heart. In a world where hearts can be deposited in 
a bank, the protagonist faces a dilemma: give her heart or keep it to herself.

AGOURO | ZNAK | AUGUR
Reż./dir.: David Doutel, Vasco Sá, Portugalia/Portugal 2018, 15’

Nieopodal domu, w którym mieszkają dwaj kuzyni, zamarza rzeka. Wraz z mroźnym wiatrem narasta między nimi 
szorstkość, aż do granic możliwości. 

A harsh winter freezes the surface of a river, close to a house where two cousins live. Immersed in the cold wind that 
rises that day, the rudeness of their relationship grows, reaching its limit.

DAS GAVETAS NASCEM OS SONS | DźWIĘKI Z SZUFLAD | THE SOUNDS FROM THE DRAWERS
Reż./dir.: Vítor Hugo Rocha, Portugalia/Portugal 2017, 6’16’’

Z szuflad wydobywają się dźwięki i obrazy, które sprawiają, że wyruszasz w podróż między pamięcią a snami, starym 
a nowym, abstrakcją a metaforą. Są błyskami na siatkówce. Teatrzyk kukiełkowy, dysk, tricykl i korytarz... Wszystko jest 
połączone i przekształcone. 

From the drawers come out sounds and images that make you embark on a journey between memory and reverie, the 
old and the new old, the abstract and the figurative. They are flashes in the retina. The puppet show, the disc, the tricycle 
and the corridor… Everything is combined and metamorphosed. 
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Estonia
Eesti Joonisfilm Studio

Estonia
Eesti Joonisfilm Studio

Założone 22 grudnia 1993 roku Eesti Joonisfilm 
Studio czerpie z doświadczeń zdobytych przez lata 
tworzenia animacji (rysunkowej) w Estonii, a jedno-
cześnie jest jednym z najważniejszych ośrodków de-
cydujących o wyjątkowości współczesnej estońskiej 
animacji. 

Doświadczenie i ambicje studia Eesti Joonisfilm znaj-
dują ujście w dwóch kierunkach – według oceny 
właścicieli równowagę w produkcjach studia osią-
gnięto, łącząc produkcję wysokiej jakości rodzinnych 
filmów dla szerokiej publiczności z  produkcją films d’auteur, czyli 
filmów festiwalowych zrozumiałych dla węższego grona odbior-
ców. Filmy z obu kierunków tworzone w  Eesti Joonisfilm osiągają 
międzynarodowe sukcesy. 

Za charakterystyczną cechę estońskiej autorskiej animacji uważa się 
stałe łączenie efektów karykatury, absurdalnego humoru i racjonal-
ności, zabawy, indywidualności oraz wieloaspektowego podejścia 
do sposobu opowiadania historii. Wszystkie te cechy widoczne są 
w filmach twórców stale współpracujących ze studiem Eesti Joonis-
film, Priita i Olgi Pärn, Ülo Pikkova, Priita Tendera i Kaspara Jancisa.

Zdaniem krytyków filmy twórców ze studia Eesti Joonisfilm trak-
tują dzieci jak dorosłych, a dorosłych jak dzieci (Jaan Ruus). Janno 
Põldma, Heiki Ernits i Andrus Kivirähk, autorzy filmów dla dzieci 
i całych rodzin z serii o Lotte, postawili sobie za cel bycie w opozycji 
do standardów przemysłu rozrywkowego. Ich celem jest tworzenie 
filmu opartego na przeplatających się historiach, które nieustannie 
podtrzymują zainteresowanie dzieci i zaskakują je, nie wykorzystu-
jąc do tego metody tradycyjnie stosowanej od niepamiętnych cza-
sów, a polegającej na podkręcaniu akcji za pomocą przemocy. 

Gdy przedsiębiorstwo Tallinnfilm Studio, w ramach którego funk-
cjonowało Eesti Joonisfilm, utraciło status organizacji finansowa-
nej przez państwo i wspieranej przez Moskwę (Estonia odzyskała 
niepodległość w 1991 roku), logicznym krokiem w tym krytycznym 
momencie było podjęcie decyzji o kontynuowaniu dotychczasowej 
działalności w formie niezależnego studia prywatnego. 

www.joonisfilm.ee

Founded in December 22, 1993 Eesti Joonisfilm Stu-
dio carries the experience acquired over a long period 
of working with cartoon (cel) animation onward in 
Estonia while at the same time being one of the more 
important inducers of the uniqueness of contempo-
rary Estonian animation.

The experience and ambitions of Eesti Joonisfilm are 
applied in two directions – according to the appraisal 
of its owners, balance has been achieved in the stu-
dio’s production between high-quality family films 

intended for a broad audience and the production of films d’auteur, 
or festival films that are comprehensible for a narrower audience. 
The films from both directions completed at Eesti Joonisfilm have 
achieved international success.

The unique characteristic of Estonian auteur animation is considered 
to be consistency in applying the co-effect of caricature, absurd hu-
mour and rationality, and playfulness, individuality, and a multifaceted 
approach in telling stories. All these traits are present in the works of 
Eesti Joonisfilm’s permanent authors Priit and Olga Pärn, Ülo Pikkov, 
Priit Tender and Kaspar Jancis. 

According to critics, films by Eesti Joonisfilm’s authors treat children 
like grown-ups and grown-ups like children (Jaan Ruus). Janno Põld-
ma, Heiki Ernits and Andrus Kivirähk, the authors of the Lotte series 
films for children and the whole family, have set their main task in 
direct contrast to entertainment industry standards. Their aim is to 
create a film out of interwoven stories that continuously holds chil-
dren’s interest and gives them surprises in such a way as not to use 
the bad custom originating from times immemorial of spicing the ac-
tion with violence.

When the state enterprise Tallinnfilm Studio, under which Eesti 
Joonisfilm operated as part of that state-run film studio, lost its sta-
tus as a state-funded organisation backed by Moscow (Estonia re-
gained its independence in 1991), the logical step at that critical mo-
ment was to continue operating as an independent private studio.

www.joonisfilm.ee

MUST STSENAARIUM/CZARNY SCENARIUSZ/WORST-CASE SCENARIO
Reż./dir.: Kristjan Holm, muz./mus.: Horret Kuus, prod.: Kalev Tamm, Kristjan Holm, Eesti Joonisfilm, Karabana, Estonia 
2014, 14’40’’

Dwaj menadżerowie Adolf i Rudolf rozwiązują problem, który może doprowadzić ich firmę do ruiny.

Two managers Adolf and Rudolf solve the problem that threatens to ruin the company.

22 listopada (piątek), 14.00 • 22nd November (Friday), 2 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

http://www.joonisfilm.ee/
http://www.joonisfilm.ee/
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ALATEADVUSE MAJA/DOM NIEPRZYTOMNOśCI/HOUSE OF UNCONSCIOUSNESS
Reż./dir.: Priit Tender, muz./mus.: Horret Kuus, prod.: Kalev Tamm, Eesti Joonisfilm, Estonia 2015, 10’41’’

Jak wskazuje statystyka, film ten prezentuje jeden z najczęstszych snów kominiarzy. 

Statistics support the claim that this film presents one of the dreams that chimney sweepers encounter most frequently.

PõHJATäHT/PÓŁNOCNE ROZGWIAZDY/NORTHERN STARFISH
Reż./dir.: Mattias Mälk, muz./mus.: Horret Kuus, prod.: Kalev Tamm, Eesti Joonisfilm, Estonia 2014, 14’13’’

Nurek odkrywa doniosły związek między rozgwiazdami a gwiazdami na niebie. Gdy pewnej nocy z nieba znika gwiazda, 
zauważa to mafioso i natychmiast zaczyna podejrzewać nurka. Dziewczyna mafiosa uwodzi nurka i podaje mu środek 
usypiający, by odnaleźć zaginioną gwiazdę, jednak sama też zasypia. We śnie zakochują się w sobie, co sprawia, że 
mafioso traci cierpliwość. Gwiazdy na niebie bezradnie tracą równowagę, a złe rozgwiazdy szykują się do ataku. 

A diver discovers the fateful connection between starfish and the stars in the sky. When a star disappears from the heavens 
one night, a mafioso notices it and immediately starts suspecting the diver. The mafioso’s girlfriend seduces and drugs 
the diver in order to find the lost star but she falls asleep herself as well. In their sleep, they fall in love and that makes the 
mafioso lose his temper. The stars in the sky hopelessly lose their balance and the evil starfish launch their attack.

LENDURID KODUTEEL/PILOCI W DRODZE POWROTNEJ DO DOMU/PILOTS ON THE WAY HOME
Reż./dir.: Priit Pärn, Olga Pärn, muz./mus.: Robert Marcel Lepage, prod.: Kalev Tamm, Julie Roy, Eesti Joonisfilm, National 
Film Board of Canada, Estonia, Kanada/Estonia, Canada 2014, 16’05’’

Po utracie samolotu trzech pilotów w niewyjaśniony sposób ląduje na środku pustyni. Podążając niebezpiecznym 
i nieprzewidywalnym szlakiem, który w końcu doprowadzi ich do domu, poddają się wizjom i muszą skonfrontować się 
z syrenim śpiewem ich własnych dziwnych fantazji. 

Having suffered the loss of their plane, three pilots inexplicably find themselves stranded in the middle of the desert. 
While following the perilous and unpredictable course that will ultimately lead them home, they fall prey to visions and 
must confront the siren call of their own strange fantasies.

PIANO/PIANINO/PIANO
Reż./dir.: Kaspar Jancis, muz./mus.: Horret Kuus, prod.: Kalev Tamm, Eesti Joonisfilm, Estonia 2015, 10’11’’

Marta ciągnie do domu pianino, które kupiła w sklepie z używanymi instrumentami muzycznymi. Prawie jej się udaje. 
Albert próbuje trzydziesty rok z rzędu powiedzieć Pauli, że ją kocha. Prawie mu się udaje. Paula chce to samo powiedzieć 
Albertowi. Prawie jej się udaje. Komisarz policji Kits całe życie marzy o skokach ze spadochronem. Prawie mu się udaje. 
Mirjam chce zostać artystką cyrkową. Prawie jej się udaje. Pszczoła próbuje wydostać się przez zamknięte okno. Prawie 
jej się udaje.

Marta hauls a piano home from a shop that sells used musical instruments. She almost succeeds. Albert tries for the thir-
tieth year already to tell Paula that he loves her. He almost succeeds. Paula wants to respond to Albert in the same vein. 
She almost succeeds. Police commissioner Kits has dreamed of parachuting all his life. He almost succeeds. Mirjam wants 
to become a circus artist. She almost succeeds. A honeybee tries to get out past a closed window. It almost succeeds.

HUKULE MääRATUD/PRZEZNACZONY, BY UMRZEć/DESTINED TO BE DEAD 
Reż./dir.: Francesco Rosso, muz./mus.: Sander Põldsaar, prod.: Kalev Tamm, Eesti Joonisfilm, Estonia 2018, 10’50’’

Tam, gdzie ślady się zatarły, a rumowisko tworzą powalone drzewa, ktoś siedzi w szeleszczącej trawie podczas babiego 
lata i życzy sobie pokoju. Nie da się zamazać uczuć, jednak mogą one zmienić się w mądrość na przyszłość. Może droga, 
którą muszę przejść, nie jest z tej ziemi, ale skąd mam wiedzieć, czy podlegam grawitacji.

There, where there are no tracks anymore and the fallen trees embrace the rubble, someone sits; in the Indian summer’s 
crispy grass, and says peace unto himself. Things felt cannot be erased, but they fade into wisdom for the future. Maybe 
it is not earthly this road I have to walk, but how can I know if I am subjected to gravitation.
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Croatia
Bonobostudio

Chorwacja
Bonobostudio

Bonobostudio to firma z siedzibą w Zagrze-
biu, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji 
nagradzanych filmów animowanych i ekspe-
rymentalnych. Została założona w 2008 roku 
jako ośrodek twórczości i innowacji w animacji 
eksperymentalnej. 

Bonobostudio preferuje pracę z utalentowanymi filmowcami, nie-
zależnie od tego, czy zaczynają oni dopiero swoje kariery, czy cieszą 
się już uznaniem. Zależy nam na realizowaniu ich wizji, a robiąc to, 
kierujemy się wysokimi standardami produkcyjnymi i artystycznymi. 
Posługujemy się różnymi stylami i technikami: animacją rysunkową, 
poklatkową, lalkową, 2D, 3D, mediów łączonych...

Bonobostudio jest również dumnym dystrybutorem wspaniałych 
krótkometrażowych animacji i filmów eksperymentalnych. Roz-
powszechniamy tylko te filmy, które nam samym się podobają! Do 
naszych codziennych zadań należą również konsultacje w dziedzi-
nach produkcji filmowej i dystrybucji oraz układanie programów 
filmowych, uczestniczenie w festiwalach, targach oraz forach pro-
mocyjnych. 

Filmy, które wyprodukowaliśmy i rozpowszechniliśmy były pokazy-
wane na licznych festiwalach na całym świecie i zdobyły ponad 300 
nagród. 

www.bonobostudio.hr 

Bonobostudio is a Zagreb-based company spe-
cialised in production and distribution of award-
-winning animated and experimental films. It 
was founded in 2008 as a hub for creativity and 
innovation in experimental animation.

Bonobostudio loves working with talented film-
makers, whether they are just beginners or established artists. We 
are passionate about expressing their visions and in doing so we 
value high production and artistic standards. We work in a variety of 
styles and techniques: hand-drawn animation, stop motion, puppet 
animation, 2D, 3D, mixed media… 

Bonobostudio is also a proud distributor of great short animated 
and experimental films. We distribute only the films we like ourse-
lves! Consultancy in the fields of film production and distribution is 
also a part of our daily business as well as curating film programmes, 
attending film festivals, markets and pitching forums.

Films in our production and distribution were screened at numerous 
festivals all over the world and won more than 300 awards.

www.bonobostudio.hr 

PLAC/TARG/THE MARKET
Reż./dir.: Ana Hušman, prod.: Studio Pangolin, Chorwacja/Croatia 2006, 9’04’’

Targ bada zachowania ludzi podczas zwyczajnych, codziennych zakupów na bazarach. Pokazuje, że klienci chętniej kupują 
produkty krajowe, uważając je za lepsze od towarów zagranicznych, importowanych, bez względu na sposób ich uprawy. 

The Market explores people’s behavior during ordinary, everyday shopping on market places. It deals with the tendency 
of the buyers to buy domestic products, considering them thus better than those foreign and imported, no matter the 
method of their cultivation. 

LEVJATAN/LEWIATAN/LEVIATHAN
Reż./dir.: Simon Bogojević Narath, muz./mus.: Hrvoje Štefotić, prod.: Kenges, Chorwacja/Croatia 2006, 14’40’’ 

Nerwowi, ale uśmiechający się bohaterowie tego krótkometrażowego filmu zabiorą widzów na widowisko inspirowane 
książką Lewiatan Thomasa Hobbesa z 1651 roku. ... Kim jest ta postać zbudowana z ludzi? Dlaczego nosi koronę i co robi 
z pastorałem w jednej, a mieczem w drugiej dłoni? Jak to możliwe, że ludzie ściskają dłonie szkieletom, a kamienie po-
słusznie układają się w stos, budując podest dla złotego posągu? Co więcej, dlaczego płatki, wirują w smugach szarego 
dymu. Zgadliście... To właśnie się dzieje, gdy nadchodzi chaos!

Jerky but smiling characters from this short film will take the audience through this animated pageant inspired by a book 
Leviathan by Thomas Hobbes, written in 1651. ...Who is the creature built from people? Why is it wearing a crown and 
what is it doing with a pastoral in one hand and a sword in the other? How come people shake hands with skeletons 
and stones obediently pile up, forming a pedestal for a golden statue? What’s more, why are petals, of all things, swirling 
within streams of grey smoke? You’ve guessed it... It all about what happens...when shit hits the fan!

23 listopada (sobota), 13.30 • 23rd November (Saturday), 1.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

http://www.bonobostudio.hr/
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DOTA
Reż./dir.: Petra Zlonoga, muz./mus.: Žan Jakopač, prod.: Kinoklub Zagreb, Chorwacja/Croatia 2014, 4’32’’

Część projektu dla uczczenia 50-lecia Genre Film Festival (GEFF), zainspirowana jego edycją pt. „Odkrywając film i odkry-
wając przez film” (1965). Audiowizualny splot, w którym kreska animacji jest osnową, a kobiecy głos – wypełnieniem. 
Ta, która tka, i to, co jest tkane, przeplatają się ze sobą w czasie. 

Made as part of the project that marked the 50th anniversary of the Genre Film Festival (GEFF) and inspired by its edi-
tion „Exploring Film and Exploring Through Film” (1965). An audiovisual weave in which an animated line represents the 
wrap, while the female voice represents the filling. She who weaves and that what is woven intertwine through time.

LEVITACIJA/LEWITACJA/LEVITATION
Reż./dir.: Marko Meštrović, muz./mus.: Natko Stipaničev, prod.: Igor Grubić, Kreativni sindikat, Chorwacja/Croatia 2014, 8’07’’

Co to za siła, która przeciwstawia się grawitacji, siła tak potężna, że każe roślinom rosnąć, a nam daje siłę, byśmy płynęli 
pod prąd? Jeśli poddamy się temu ruchowi w górę, poniesie nas ku cudownemu spokojowi. Podnieś żagiel i płyń z prądem...

What is this force that defies gravity, a force so powerful that drives plants to reach up and imbues us with the strength 
to sail against the current? If we let go to its upward motion, it carries us to a wonderful ease. Raise your sail and catch 
the leeway…

SIMULACRA/POZÓR
Reż./dir.: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson, muz./mus.: Hrvoje Štefotić, prod.: Vanja Andrijević, Bonobostudio, Chorwa-
cja/Croatia 2014, 8’40’’

Który obraz jest prawdziwy – ten patrzący na nas w lustrze, czy ten stojący przed nim? W korytarzach pełnych iluzji 
postać za lustrem, bohater, stara się dowiedzieć, czy patrzy na nieznajomego, czy ukrytą cząstkę siebie.

Which image is real – the one staring at us from the mirror or the one standing in front of it? In hallways filled with illusions, 
a simulacrum behind the looking glass, he is trying to find out if he is looking at a stranger or a hidden part of himself. 

TU TAMTO/TU TAM/HERE THERE
Reż./dir.: Alexander Stewart, prod.: Vanja Andrijević, Bonobostudio, Chorwacja, Stany Zjednoczone/Croatia, USA 2015, 4’40” 

Tu tam nadaje graficzną formę giętkim, zabłąkanym liniom pamięci. Rozpoczyna się jako szkicownik podróżnika, 
narysowany w Chorwacji latem 2014 roku, jednak szczegóły szybko rozpływają się w abstrakcyjne impresje na krańcach 
pamięci. Film jest zredukowany do samej istoty, skondensowanego odczucia jednego miejsca i czasu. 

Here There gives graphic form to memory’s malleable, straying lines. It begins as a traveler’s sketchbook, drawn in 
Croatia in the summer of 2014, but details soon fade away into abstract impressions on the edges of memory. This film is 
a reduction to the essence, a condensed feeling of one place and time. 

NOčNA PTICA/NOCY MAREK/NIGHTHAWK
Reż./dir.: Špela Čadež, scen./sc.: Gregor Zorc, Špela Čadež, muz./mus.: Tomaz Grom, prod.: Finta Film, Bonobostudio, 
RTV Slovenia, Słowenia, Chorwacja/Slovenia, Croatia 2016, 8’50“ 

Na lokalnej drodze leży bez ruchu borsuk. W ciemności do ciała zbliża się patrol policji. Szybko orientuje się, że zwierzę 
wcale nie umarło; borsuk jest kompletnie pijany! Gdy policjanci próbują ściągnąć zwierzę z drogi, borsuk budzi się i spra-
wy przybierają nieoczekiwany obrót. 

A badger lies motionless on a local road. A police patrol approaches the body in the dark. They soon realise that the 
animal is not dead; the badger is dead drunk! When the police attempt to drag the creature off the road, he wakes up 
and things take a strange turn.

JEžEVA KUćA/DOM JEŻA/HEDGEHOG’S HOME
Reż./dir.: Eva Cvijanović (scenariusz na bazie opowiadania/based on the short story by Branko Čopić), muz./mus.: 
Darko Rundek, prod.: National Film Board, Bonobostudio, Kanada, Chorwacja/Canada, Croatia 2017, 10’

W bujnym i tętniącym życiem lesie mieszka jeż. Inne zwierzęta go szanują i mu zazdroszczą. Tymczasem uporczywe 
przywiązanie jeża do jego domu działa na nerwy czterem nienasyconym bestiom. Razem udają się do domu jeża i wy-
wołują pełną napięcia konfrontację. Oparty na klasycznym opowiadaniu Branko Čopića Dom jeża to ciepła i uniwersalna 
opowieść dla młodszych i starszych, która przypomina nam, że nie ma jak w domu.

In a lush and lively forest lives a hedgehog. He is respected and envied by the other animals. However, Hedgehog’s 
unwavering devotion to his home annoys a quartet of insatiable beasts. Together, they march off towards Hedgehog’s 
home and spark a tense and prickly standoff. Based on the classic story by Branko Čopić, Hedgehog’s Home is a warm 
and universal tale for young and old that reminds us there truly is no place like home.

ONA KOJA MJERI/ TA, KTÓRA MIERZY / SHE WHO MEASURES
Reż./dir.: Veljko Popović, muz./mus.: Hrvoje Štefotić, prod.: Kenges, Chorwacja/Croatia 2008, 6’40’’

MAYA: «od rdzenia czasownika „ma” – mierzyć, ograniczać, formować. Maya („ta, która mierzy”) – zwodnicza lub 
złudna moc tego świata.» Czy jesteśmy prawdziwie wolni? Czy nasze pragnienia są naprawdę nasze, czy są tylko na-
rzuconymi nam produktami wytworzonymi przez społeczeństwo, w którym żyjemy? Czy jesteśmy niewolnikami kultury 
i społeczeństwa, w którym się urodziliśmy, czy też istnieje jednak droga ucieczki?

MAYA: «from the verb root „ma „ – to measure, to limit, give form. Maya („she who measures”) – the deluding or illusive 
power of the world.» Are we truly free? Are our desires truly our own or merely imposed products of the society we live 
in? The question this film is asking is this: are we slaves to the culture and society.
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21 listopada (czwartek), 17.45 • 21st November (Thursday), 5.45 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

VArDA By AGNèS
dir. Agnès Varda

VArDA wEDłUG AGNèS
reż. Agnès Varda

Reż./dir.: Agnès Varda, wyst./cast: Agnès Varda, Sandrine 
Bonnaire, Hervé Chandès, prod.: Ciné Tamaris, Arte France, 
Francja/France 2018, 115’

Agnès Varda – jedna z najwybitniejszych kobiet reżyserek w historii 
kina zmarła w wieku 90 lat 29 marca 2019 r. Autorka znakomitych 
filmów: Cleo od piątej do siódmej, Szczęście, Bez dachu i praw, 
laureatka Oscara za całokształt twórczości. Kilka tygodni przed 
śmiercią pożegnała się z międzynarodową widownią na festiwalu 
w Berlinie swoim ostatnim filmem Varda według Agnès. Podzieliła 
się tym samym z odbiorcami swoimi twórczymi doświadczeniami 
nie tylko z obszaru filmu, ale i fotografii, instalacji oraz szeroko po-
jętych sztuk wizualnych. Ostatni, na poły autobiograficzny film, to 
osobista podróż poprzez różne aspekty aktywności artystki od cza-
sów, w których we Francji trwała nowofalowa gorączka, aż po epo-
kę powszechnie dostępnych zapisów cyfrowych. Ta kolekcjonerka 
i kreatorka obrazów w sposób bezpretensjonalny i rzeczowy pro-
wadzi widza po meandrach własnej aktywności twórczej, ożywia-
nej konfrontacją rzeczywistego z wyobrażonym. Niewielu artystów 
filmowych pozostawiło po sobie tego rodzaju świadectwo twórcze. 
Na festiwalu Etiuda&Anima pamiętamy Agnès Vardę ze skromnej, 
ale jakże sugestywnej roli w filmie Pierwszy wywiad (2011), w któ-
rym użyczyła swojego głosu niezależnemu twórcy australijskiemu 
Dennisowi Tupicoffowi.

Agnès Varda, one of the most outstanding female directors in the 
history of cinema, passed away at the age of 90 on 29 March, 2019. 
Author of such excellent films as Cleo from 5 to 7, Happiness, Vaga-
bond, and a laureate of an honorary Oscar for lifetime achievement, 
she bid farewell to the international audience in Berlin with her last 
film titled Varda by Agnès only a few weeks before her death. In 
this way she shared with the viewers all her creative experiences 
not only from the field of film, but also photography, installation 
and broadly defined visual arts. Her last, semi-autobiographical film 
is an intimate journey through various aspects of Varda’s activities, 
starting from the times when France was in the throes of Nouvelle 
Vague until the era of widely accessible digital recordings. This col-
lector and creator of images leads the viewers in an unpretentious 
and factual manner through the intricacies of her own artistic crea-
tivity enlivened by confrontation between the real and imagined. 
Not many film artists left such kind of creative testimony behind 
them. We, at Etiuda&Anima festival, remember Agèns Varda from 
her modest but so very evocative part in a film titled The First Inter-
view (2011), where she narrated the story presented by an Austra- 
lian independent filmmaker Dennis Tupicoff. 

VARDA PAR AGNèS / VARDA WEDŁUG AGNèS /  
VARDA BY AGNèS
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23 listopada (sobota), 17.30 • 23rd November (Saturday), 5.30 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Duża sala • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

 BErNArDo BErToLUCCI:  
No END TrAVELLING

dir. Mario Sesti

BErNArDo BErToLUCCI:  
To NIE KoNIEC PoDróży
reż. Mario Sesti

Reż./dir.: Mario Sesti, scen./sc.: Mario Sesti, zdj./ph.: Emanuele 
Princi, dźwięk/sound: Federico Badaloni, prod.: Massimiliano De 
Carolis, Włochy/Italy 2019, 55’

W ubiegłym roku świat pożegnał Bernarda Bertolucciego, wielkiego 
mistrza kina uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagrodami, 
w  tym dwukrotnie statuetką Oscara. Włoski reżyser pozostawił 
wiele niezapomnianych filmów, które wpisały się w kanon klasyki 
kina.

Mario Sesti, reżyser, który jest także krytykiem filmowym i dzienni-
karzem, w ciągu trzydziestu lat kilkukrotnie spotkał się z Bertoluc-
cim. Ich rozmowy opublikowano w „L’espresso”, zaś nagrania wy-
wiadów dołączone zostały do wydań DVD filmów Pod osłoną nieba 
i Marzyciele. Dokument No End Travelling, którego premiera odbyła 
się na tegorocznym festiwalu w Cannes, przedstawia ostatnią roz-
mowę, jaką Sesti przeprowadził z Bertoluccim. Miała ona miejsce 
niedługo przed śmiercią reżysera i choć w zamyśle była częścią serii 
poświęconej filmowym profesjom, to stała się jego symbolicznym 
pożegnaniem. Wielki twórca z nostalgią i wzruszeniem wraca pa-
mięcią do najważniejszych momentów w swojej filmowej karierze. 
Opowiada o wczesnych sukcesach wśród międzynarodowej krytyki 
i podziwie, jaki dla jego filmów żywili młodzi amerykańscy reżyserzy 
lat siedemdziesiątych. Wspomina przygodę z Marlonem Brando, 
odtwórcą głównej roli w Ostatnim tangu w Paryżu, a także bajecz-
ną noc oscarowej gali, którą wygrał Ostatni cesarz.

(AW) 

Last year the world bid farewell to Bernardo Bertolucci, a great mas-
ter of cinema, awarded with numerous prestigious prizes, including 
two Oscars. The Italian director left a great number of unforget-
table films which became a part of the canon of classic cinema.

Mario Sesti, a director, who is also a film critic and journalist, met 
with Bertolucci a number of times throughout a period of thirty 
years. Their discussions were published in ”L’espresso”, and recor- 
ded interviews were included in DVD editions of films The Sheltering 
Sky and The Dreamers. A documentary No End Travelling, which 
had its premiere during this year's Cannes festival, presents the last 
interview Sesti made with Bertolucci. It took place short before the 
director's death, and even though it was planned as part of a series 
devoted to film professions, it became a symbolic farewell to him. 
The great filmmaker brings back his emotional and nostalgic memo-
ries of the most important moments in his film career. He tells about 
the initial successes among the international critics and the admi-
ration that the young American directors of the 1970s had for his 
films. He reminds the adventure with Marlon Brando, who played 
the main character in The Last Tango in Paris, as well as the fabu-
lous night of the Oscar gala when his The Last Emperor received the 
American Academy award. 

(AW) 

CINECITTÀ – I MESTIERI DEL CINEMA /  
BERNARDO BERTOLUCCI: TO NIE KONIEC PODRÓŻY / 
BERNARDO BERTOLUCCI: NO END TRAVELLING
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23 listopada (sobota), 19.00 • 23rd November (Saturday), 7 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

FrANCo ZEFFIrELLI  
– DIrECTING FroM LIFE

dir. Chris hunt

FrANCo ZEFFIrELLI  
– rEżySErUJąC Z żyCIA
reż. Chris hunt

Reż./dir.: Chris Hunt, zdj./ph.: Marco Benedetti, Stephen J Brand, 
Simon Cox, Ant Leake, Daniele Nannuzzi, dźwięk/sound: David 
Bekkevold, Kevin Meredith, Lorenzo Ramerini, prod.: Chris Hunt, 
Wielka Brytania/UK 2019, 58’

15 czerwca 2019 roku w wieku 96 lat odszedł Franco Zeffirelli, jeden 
z największych erudytów kina. Zasłynął filmowymi adaptacjami 
sztuk Szekspira, jak Poskromienie złośnicy, Romeo i Julia, Otello czy 
Hamlet, oraz legendarnymi inscenizacjami oper – La Traviaty, Don 
Giovanniego, Carmen, Pajaców. Dwa lata przed śmiercią Zefirelli- 
ego brytyjski twórca programów telewizyjnych Chris Hunt gościł 
w domu reżysera w Rzymie oraz na otwarciu jego fundacji we Flo-
rencji, gdzie miał okazję odbyć z nim liczne rozmowy, poznać jego 
bliskich współpracowników oraz artystyczne archiwum, z czego 
narodził się ten pasjonujący dokument, będący dziś filmowym epi-
tafium reżysera.

Zajmująca opowieść Zeffirelliego o sztuce, życiu i inspiracjach zosta-
ła uzupełniona wywiadami z reżyserami Stefano Trespidim i Marco 
Gardinim, piosenkarzami Placido Domingo i Joan Sutherland, ak-
torami Robertem Powellem, Judi Dench, Maggie Smith, Richardem 
Burtonem i Joan Plowright, producentami filmowymi i sceniczny-
mi Dysonem Lovellem i Sonią Friedman, wieloletnimi sekretarkami 
Sheilą Pickles i Angelą Allen oraz z Pippem Pisciotto, asystentem 
i przyjacielem włoskiego reżysera. Z dokumentu Hunta, który zo-
stał wzbogacony fragmentami z oper, filmów i sztuk Zefirelliego, 
wyłania się portret człowieka Renesansu.

(AW) 

On 15 June 2019, at the age of 96, Franco Zeffirelli, one of the great-
est erudites of cinema, passed away. He became famous for his film 
adaptations of William Shakespeare’s plays such as The Taming of 
the Shrew (1967), Romeo and Juliet (1968), Othello (1986) or Ham-
let (1990), as well as legendary operas including La Traviata, Don 
Giovanni, Carmen, Pagliacci. Two years before Zeffirelli’s death, 
a British author of television programs Chris Hunt visited the direc-
tor’s house in Rome and then joined him on the occasion of the 
opening of his foundation in Florence. It was then that he made 
numerous interviews with him, got to know his close collaborators 
as well as his artistic archives, which all led to the creation of this 
fascinating documentary – a film epitaph to the director.

This engaging Zeffirelli’s story about art, life and inspirations was 
implemented with interviews with directors Stefano Trespidi and 
Marco Gardini, vocalists Placido Domingo and Joan Sutherland, ac-
tors Robert Powell, Judi Dench, Maggie Smith, Richord Burton and 
Joan Plowright, film and theatre producers Dyson Lovell and Sonia 
Friedman, longstanding secretaries Sheila Pickles and Angela Allen, 
as well as Pipp Pisciotto, an assistant and a friend of the Italian di-
rector. Hunt’s documentary, which was additionally enriched with 
fragments of interviews, operas, films and stage plays of the Italian 
artist, portrays a true Renaissance man. 

(AW) 

FRANCO ZEFFIRELLI – DIRECTING FROM LIFE / FRANCO 
ZEFFIRELLI – REŻYSERUJĄC Z ŻYCIA
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Ars Electronica  
Animation Festival 2018

Expanded Animation

Festiwal animacji  
Ars Electronica 2018

rozszerzona Animacja

Przegląd nowych kierunków odkrywanych i wykorzystywanych 
przez twórców kina cyfrowego – mapy naturalnego krajobrazu 
i mapy na ludzkim ciele, „oda do rytmu istnienia”, zautomatyzowa-
ne instalacje, dzieła kinetyczne, fasady medialne i projekty wyko-
rzystujące wirtualną rzeczywistość.

This is an overview of new pathways that digital filmmakers are ex-
ploring and setting out on – mappings on a natural landscape and 
on the human body, “an ode to the rhythm of being”, robotic instal-
lations, kinetic works, media façades and VR projects.

 TEMPEST / BURZA
Real.: Robert Seidel, Nikolai von Sallwitz, Niemcy/Germany 2017, 3’47’’

Burza to środowiskowa instalacja wideo, której wykonanie zlecono z okazji 10-lecia Festiwalu Cyfrowego Graffiti. Praca 
łączy abstrakcyjne pokazy wideo i imersyjne pejzaże dźwiękowe z aranżowaną mgłą i wodnymi fontannami. Dzięki tym 
środkom dzieło niemalże na nowo odmalowuje jezioro, las czy architekturę Alys Beach na Florydzie. Przedstawiając na 
nowo to, co wzniosłe, Burza daje widzom okazję zachwycenia się naturą, ale również poczucia straty tego, co naturalne, 
na rzecz tego, co powstało w przyspieszonej konwergencji naszego cyfrowego istnienia. 

Tempest is an environmental video installation commissioned for the 10th anniversary of Digital Graffiti Festival. 
The work combines abstract video projections and immersive soundscapes with choreographed fog and water foun-
tains. In doing so, the artwork literally repaints the lake, woods and architecture of Alys Beach, Florida. In a melancholic 
restaging of the sublime, Tempest invites spectators to experience the awe of nature, yet also a sense of loss at a nature 
bred and cultured in the accelerated convergence of our digitalized lives.

RHYTHM OF BEING / RYTM ISTNIENIA
Real.: Giada Ghiringhelli, Szwajcaria/Switzerland 2017, 6’26’’

Hipnotyzujący i eksperymentalny film krótkometrażowy Rytm istnienia (NSFW) Giady Ghiringhelliego to wspaniały, 
zmysłowy utwór poświęcony pojęciu istnienia, rozumianego jako nieunikniony, ciągły proces wytwórczy. W kolejnym 
gościnnym poście Giada szczegółowo opowiada o eksperymentowaniu, ciężkiej pracy i frustracji, które wypełniały 
trzyletnią wędrówkę po tych zachwycających rozważaniach nad ulotnością cudu, jakim jest życie. 

Giada Ghiringhelli’s mesmerising experimental short Rhythm of Being (NSFW) is a glorious sensorial piece exploring the 
concept of existence as an inescapable, perpetual generative process. In the following guest post, Giada recounts the 
experimentation, hard work and frustration which paved the three year journey of this entrancing contemplation on the 
fleeting wonder of life.

THE WEIGHT OF LIGHT / CIĘŻAR śWIATŁA
Real. Martin Hesselmeir, Andreas Muxel, Niemcy, Austria/Germany, Austria 2017, 2’

Światło, jak je zazwyczaj interpretujemy, to zjawisko bez masy czy ciążenia. Jednak w Ciężarze światła punkty świetlne 
zdają się mieć masę, przyspieszenie i energię kinetyczną na ścieżkach fizycznych. Jeden stymuluje oczekiwane zachowa-
nie, a jego odpowiednik odwraca grawitację, sprawiając, że odczuwamy fikcyjną przestrzeń światła. Instalacja bawi się 
naszym poczuciem rzeczywistości i podkreśla materialność pierwiastków niematerialnych w zmieniającej się rzeczywi-
stości, która pokonuje dualizm tego co „wirtualne” i tego co „rzeczywiste”. 

Light, as we usually interpret it, is an element without mass and gravity. For The Weight of Light dots of light appear 
to have mass, momentum and kinetic energy on physical paths. One simulates the expected behaviour while the 
counterpart inverts gravity, causing us to experience a fictional space of light. The installation plays with our sense of 
reality and emphasizes the materiality of immaterial elements in an revolving reality which overcomes the dualism of 
“virtual” and “real”. Therefore “the weight of light” goes beyond expected behaviour. Thus the matter of light traverses 
a re-interpretation of our known reality.

20 listopada (środa), 17.00 • 20th November (Wednesday), 5 p.m. 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Plac Jana Matejki 13 •  

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow
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SIKKA INGENTIUM
Real.: Daniel Canogar, sound Alexander MacSween, Hiszpania/Spain 2017, 2’27’’

Sikka Ingentium to rzeźbiarska instalacja wideo wykonana z 2400 płyt DVD pochodzących z recyklingu. To poruszające 
wiele tematów dzieło zostało zainspirowane „sikkami”, złotymi monetami doszywanymi do ubrań w czasach babiloń-
skich, które ostatecznie stały się błyszczącymi plastikowymi przedmiotami znanymi dziś jako cekiny. Noszenie ich na 
ubraniu miało przypominać patrzącym o bogactwie i władzy tych, którzy mieli je na sobie, a także miało przywoływać 
na myśl boskie światło. W podobny sposób powierzchnie płyt DVD połyskują ku nam, przywołując obrazy z olśniewają-
cego świata Hollywood, gdzie obraz zmienia się w swego rodzaju walutę. 

Sikka Ingentium is a sculptural video installation made with 2.400 recycled DVDs. This multi-thematic piece was inspired 
by “sikka”, the gold coins sewn to clothing dating back to Babylonic times that eventually became the shiny plastic 
objects we know today as sequins. They were worn to remind onlookers of the wealth and power of those wearing 
them while also evoking the light of the divine. Similarly, the surfaces of the DVDs flash back at us images born from the 
glamorous world of Hollywood where image is converted to a kind of currency. 

ROBOTYPE 3 / ROBOTYP 3
Real.: Yuichiro Katsumoto, muz/mus.: Chris Zabriskie, Japonia/Japan 2016, 4’11’’

Ludzie wykorzystują listy, czyli dwuwymiarowe, statyczne symbole, by się komunikować. Pisanie owych listów wymaga 
ruchu ciała, jak również zajmuje czas; dlatego można udowodnić, że list jest trajektorią ruchu i czasu. Na tej podstawie 
przeprowadziłem badania na temat wielowymiarowej typografii kinetycznej, korzystając głównie z robotów, za pomocą 
których pokazałem list oraz w jednym czasie zwizualizowałem jego czas i ruch. 

Humans use letters, which are two-dimensional static symbols, for communication. Writing these letters requires body 
movement as well as spending a certain amount of time; therefore, it can be demonstrated that a letter is a trajectory of 
movement and time. Based on this notion, I conducted studies regarding multidimensional kinetic typography, primarily 
using robots to display a letter and visualize its time and movement simultaneously. 

DIS:PLAy(BIAS)	/	WyS:TAWA(STroNNICZość)
Real.: Ryo Kishi, Japonia/Japan 2018, 2’55’’

Urządzenie projekcyjne przeznaczone do przekazywania nie informacji, ale wrażeń, takich jak kolory i ruch. Ekspe-
ryment w odkrywaniu różnych możliwości w optymalnym rozwiązaniu zaczerpniętym z generalizacji i optymalizacji. 
Obrazy przenoszone na klatki zmieniają wygląd, tworząc wizualną rzeźbę wolną od pojęcia powierzchni i stałych pojęć. 

A projection device dedicated to transmitting not information, but expressions such as colors and movement. An experi-
ment in exploring different possibilities in the optimal solution derived from generalization and optimization. The images 
projected onto the frame changes in physicality, creating a visual sculpture that is free from the concept of surfaces and 
fixed ideas. 

THE LACUNA SHIFTS / ZMIANY LACUNY
Real.: DEPART, Austria 2017, 2’38’’

Lacuna to nietrwałe pomieszczenie zmieniające się wokół swojego gościa – przekształcające skalę i swoje cechy 
architektoniczne, ujawniające jednocześnie ślady poetyckich narracji. Luźno inspirowane książkami Lewisa Carrolla 
o Alicji Zmiany Lacuny łączą dźwięk, tekst i obrazy w zmienny surrealizm. Bezcielesne spojrzenie widza staje się jedynym 
łącznikiem z tą przestrzenią – pozostawia ślady, aktywuje i tworzy struktury. 

The Lacuna is a volatile room that keeps changing around its guest – shifting in scale and mutating its architectural 
features – while revealing traces of poetic narratives. Loosely inspired by Lewis Carroll’s Alice books The Lacuna shifts 
combines sound, text and imagery into an alternate surreality. Disembodied, the viewer’s gaze becomes the only instru-
ment of connecting to this space – it leaves traces, activates and builds structures.

INSIDE THE SOUND / WEWNĄTRZ DźWIĘKU
Real.: Matt Pyke, Wielka Brytania/UK 2018, 3’23’’

Wewnątrz dźwięku to początek trwających serii immersyjnych 360º środowisk, które wykorzystują potencjał wirtualnej 
rzeczywistości. Każde z sześciu środowisk przyjmuje formę bez końca zapętlających się audiowizualnych wytworów, co 
wizualizuje wrażenia wywołane przez dźwięki i umożliwia widzowi odkrywanie multisensorycznej przestrzeni w sposób 
możliwy jedynie w 360º.

Inside the Sound is the start of an ongoing series of immersive 360º environments that embraces the potential of VR. 
Each of the six environments takes the form of an infinitely looping audio visual creation, which visualises the sensations 
triggered by its sounds, allowing the viewer to explore a multisensory space in ways only achievable in 360º.

TRUE/FALSE / PRAWDA/FAŁSZ
Real.: onformative, Niemcy/Germany 2017, 3’43’’

Istniejące czy nieistniejące, prawdziwe czy fałszywe. Niektórzy mają skłonność do wybierania albo jednego albo drugie-
go stanu i przechodzenia między nimi. Niniejsza rzeźba sprawdza, co znajduje się między tymi podstawowymi stanami 
po to, by uczynić zmianę namacalną. 

On or off, true or false. Some entities have the property of being committed to adopt either one of the two states and switch 
between them. This sculpture explores what lies in between these fundamental states in order to make change tangible.
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JEAN PIERRE
Real.: Hardcore Anal Hydrogen (Martyn Clément, Sacha Vanony), Francja/France 2018, 5’20’’

Gigantyczne dzieło sztuki o tym, co zostaje z twojego mózgu po popołudniu spędzonym z dziećmi w centrum handlowym. 

A gigantic piece of art here to mess with what’s left of your brain after an afternoon at the mall with the kids. 

NORMAN
Real.: James Paterson, Kanada/Canada 2017, 3’05’’

Prix Ars Electronica 2018 / Wyróżnienie

W 2017 roku stworzyłem narzędzie animacji na własne potrzeby. Narzędzie, które miało pobudzić i pomóc mojej 
wyobraźni i rytmowi. Norman jest narzędziem animacji, jakiego od zawsze potrzebowałem. Jego nazwa pochodzi od 
Normana McLarena, kanadyjskiego animatora-wizjonera, zostało zbudowane z wykorzystaniem JavaScript, działa 
w wyszukiwarce internetowej i pozwala mi tworzyć naturalne animacje w 3D z wykorzystaniem kontrolerów VR. Projekt 
ten – początkowo finansowany przez Google Creative Lab – jest dostępny za darmo. Dzięki temu każdy może zajrzeć 
do środka narzędzia, zobaczyć, jak się go używa i/lub zaadaptować go do własnych potrzeb. Sprawia ono, że proces 
tworzenia animacji przypomina grę na instrumencie muzycznym. Na przykład: jeden tryb automatycznie tworzy nowe 
klatki i przewija w czasie za każdym razem, gdy coś zaznaczasz. Użytkownik może się całkowicie zagubić w procesie ry-
sowania w czasie i przestrzeni, nie musząc ręcznie kontrolować czasu. Norman to eksperyment w budowaniu narzędzia 
i wykorzystywaniu go do tworzenia określonych dzieł w tym samym czasie. 

Prix Ars Electronica 2018 / Honorary Mention

In 2017 I created a custom animation tool – for myself. A tool to enable and facilitate my imagination and flow. Norman 
is the animation tool I’ve always wanted. Named after Norman McLaren, a visionary Canadian animator, the tool is 
built in JavaScript, runs in a web browser, and lets me animate naturally in 3D using VR controllers. The project – initially 
funded by Google Creative Lab – is available as an open-source tool. This enables everyone to peek into the inner work-
ings, see how it’s made, and/or adapt it for their own purposes. It makes the process of animating more like playing 
a musical instrument. For instance, one mode automatically creates new frames and advances through the timeline each 
time you make a mark. The user can get completely lost in the process of drawing through time and space, without 
having to manually control the timeline. Norman is an experiment in building a medium and using that medium to create 
concrete works, at the same time. 

SEAMLESS / BEZ ZAKŁÓCEń
Real.: Theo Triantafyllidis, Wielka Brytania/UK 2017, 6’59’’

Bez zakłóceń imituje bitwę między naturalnym i sztucznym, między dwoma konkurującymi ze sobą systemami wal-
czącymi o dominację nad światem i jego zasobami. Jeden system reprezentuje sztuczną inteligencję stworzoną przez 
inwazyjny obcy gatunek, który przejął kontrolę nad internetową sprzedażą Amazona i eBaya i wykorzystuje swoje 
wszystkowidzące algorytmy i mechanizmy wytwórcze, by rozprzestrzenić się na całej planecie. Przeciwny mu system 
reprezentuje siły natury, które przystosowują się, by walczyć i oddalić ekologiczną groźbę. Walczące ze sobą systemy, 
każdy zaprogramowany tak, by walczyć według własnych reguł i zgodnie z własnymi wartościami, są uwięzione w 
konieczności ciągłego re(negocjowania) własnego środowiska, dekonstruując i retopologizując wciąż zmieniającą się 
Ziemię i jej mieszkańców. 

Seamless simulates a battle between the natural and the artificial, between two competing systems that vie for 
dominance over their world and its resources. One system represents an artificial intelligence created by an invasive alien 
species which has hijacked the e-commerce infrastructure of Amazon and eBay and is using its all-seeing algorithms 
and manufacturing mechanisms to spread throughout the planet. The opposing system represents the forces of nature 
that are adapting to fight and subvert this ecological threat. The competing systems, each programmed to act according 
to its own set of rules and values, are locked in an endless (re)negotiation of their environment, deconstructing and 
retopologizing the ever-changing terrain and its inhabitants. 

“TEMPLE OF TIME” 360 EXPERIENCE OF GIRARD-PERREGAUX / “śWIĄTYNIA CZASU” 360 
DOśWIADCZENIE GIRARD-PERREGAUX
Real.: Ouchhh, WOWL, muz./mus.: AudioFil, Turcja, Szwajcaria/Turkey, Switzerland 2016, 3’11’’

Owoc współpracy Ouchhh z WOWL dla luksusowej marki szwajcarskich zegarków Girard-Perregaux. Stworzyliśmy 
immersyjne doświadczenie 360 „Świątynia czasu” (Director Cut), z wykorzystaniem 77 000 ręcznie robionych i niepo-
wtarzalnych elementów do zegarków Girard-Perregaux. SIHH-Genewa.

Ouchhh collaboration with WOWL for luxury Swiss watch brand Girard-Perregaux. They created 360 immersive “Temple 
of Time” experience (Director Cut) using 77.000 handmade unique design pieces of Girard-Perregaux’s watches. SIHH-
-Geneve.
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ELYTRE
Real.: Yannick Jacquet, Francja/France 2017, 4’38’’

Trzy lata zajęło francusko-szwajcarskiemu artyście i operatorowi kamery wideo Yannickowi Jacquet stworzenie Elytre, 
czterdziestometrowej pracy generatywnej na wystawę w Le Flow, budynku dryfującym wzdłuż Sekwany w Paryżu. 

Yannick Jacquet czerpał inspirację z ciemnej masy barki zaznaczającej się pomiędzy niebem a rzeką i, aby dostroić swoją 
reakcję na najbliższe otoczenie, wykorzystał niestabilność i stałość płynącej wody, niekończące się dyskretne zmiany 
światła oraz współgranie przejrzystości ogromnych okien i szklanej kopuły Grand Palais po drugiej stronie rzeki. Elytre 
inspirowany jest cyklem pór roku i bada nasz związek z czasem. Jest to nie tyle zaproszenie do odbycia podróży, co 
nakaz zwolnienia tempa – by znaleźć czas na przemyślenia. 

It has taken the Franco-Swiss artist and videographer Yannick Jacquet three years to create Élytre, a forty-metre-long 
generative work on display at Le Flow, a floating building moored along the Seine River in Paris.

Yannick Jacquet drew inspiration from the dark mass of the barge between the sky and the river to fine-tune his 
response to the immediate surroundings, calling on the instability and permanence of the flowing water, the infinitely 
nuanced shifts of light, and the interplay of transparencies between its large plate-glass windows and the glass dome 
of the Grand Palais just across the water. Élytre is inspired by the cycle of the seasons and explores our relationship with 
time. It is designed less as an invitation to a journey as an order to slow down. To take the time for contemplation.

DESCENT / W DÓŁ
Real.: Peter Burr, Wielka Brytania/UK 2017, 6’14’’

Prix Ars Electronica 2018 / Wyróżnienie

W 1562 roku flamandzki artysta Pieter Bruegel Starszy ukończył obraz pod tytułem „Tryumf śmierci”. Na tym panora-
micznym pejzażu niebo jest zabrudzone czarnym dymem; statki i martwe ryby zaśmiecają brzeg oceanu; armia szkie-
letów eksperymentuje z niezliczonymi technikami zadawania śmierci. Żywych jest niewielu, a różnorodność fatalnych 
tortur wydaje się być nieskończona. Niewiele miejsca na kaprys na tym żywym obrazie. Peter Burr, Mark Fingerhut 
i Forma stworzyli spiralną międzywymiarową narrację (trafnie nazwaną W DÓŁ/DESCENT) – rozważanie na temat 
najczarniejszych chwil ludzkości. Przybrawszy formę aplikacji komputerowej, descent.com oferuje swoim użytkownikom 
możliwość spojrzenia na świat staczający się w ciemność – opanowany przez bezlitosną plagę obojętną na starania użyt-
kownika. Jednak jest iskierka nadziei ukryta w końcowym sweepie oprogramowania. Opanowany widz, zredukowany 
do pojedynczego oka, patrzy jak plaga szczurów, które opanowały twój desktop, ulega samozagładzie. 

Prix Ars Electronica 2018 / Honorary Mention

In 1562, Flemish artist Pieter Bruegel the Elder completed a painting called “The Triumph of Death”. In this panoramic land-
scape the sky is blotted out by black smoke; ships and dead fish litter the ocean shore; and an army of skeletons experiment 
with myriad death techniques. The living are badly outnumbered and the variety of fated tortures seems endless. There is 
little room for whimsy in this tableaux. Peter Burr, Mark Fingerhut, and Forma have created a spiraling interdimensional 
narrative aptly titled DESCENT – a meditation on one of humanity’s blackest hours. Taking the form of a desktop applica-
tion, descent.exe gives the user a brief glimpse of a world descending into darkness – an unrelenting plague indifferent to 
the struggles of the user. There is a silver lining, however, tucked into the software’s final sweep. An equanimous watcher, 
reduced to a single eye, looks on as the plague of rats that has infested your desktop destroys itself. 

ExperimentalExperymentalnie

Pozbawienie człowieka łask przedstawione za pomocą impresyw-
nych obrazów nawiązujących do prac Hieronima Boscha i Francisca 
Goi; nagranie science-fiction przedstawiające postapokaliptyczny 
wieloświat; emocje naruszające prawa natury; symbiotyczny zwią-
zek, jaki nicienie tworzą z bakteriami Wolbachia – Eksperymental-
nie łączy wysoce rozbieżne punkty widzenia. 

Man’s fall from grace rendered in impressive images that allude to 
works by Hieronymus Bosch and Francisco Goya; a sci-fi video il-
lustrating a postapocalyptic multiverse; emotions contravening 
the laws of nature; the symbiotic relationship nematodes (round-
worms) form with Wolbachia bacteria—Experimental brings to-
gether highly divergent points of view.

LA CHUTE / THE FALL / UPADEK
Real.: Boris Labbé, Francja/France 2018, 14’22’’

Prix Ars Electronica 2018 /Award of Distinction

W wyniku przejścia istot niebiańskich na Ziemię i naruszenia jej populacji, porządek świata zostaje zachwiany. Zapocząt-
kowany w ten sposób tragiczny upadek prowadzi do narodzin kluczowych przeciwieństw: kręgów piekła i nieba. 

As celestial beings descend to Earth vitiating its population, the world’s order unbalances. Initiated by these terms, 
a tragic fall leads to the parturition of crucial opposites: Hell and Heaven’s circles. 
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HOW WE FALL / JAK SPADAMY
Real.: Sophie Clements, Wielka Brytania/UK 2017, 6’55’’

Jak spadamy to obserwacja chwili zmiany: upadają miasta, upadają rządy, upadają ludzie. Jest to zarazem studium 
materiału i światła oraz sugestia melancholijnej refleksji nad naszymi nieprzewidywalnymi losami: wszystko się zmienia. 
Wykorzystując najnowocześniejszą technologię fotografii artystycznej do uchwycenia chwili w 360 stopniach, Jak 
spadamy pokazuje odpadający cement, przekształcony w sugestywne budowle lub pejzaże, przypominające nam 
współczesne, otaczające nas widoki.

How We Fall observes a moment of change: cities fall, governments fall, humans fall. This piece is both a study of material 
and light, and a suggestion of melancholy reflection on our changing fortunes: how things change. Using state of the art 
photographic technology to capture a moment in time in 360 degrees, How We Fall shows falling cement, transformed into 
evocative structures or landscapes, reminiscent of many of the contemporary images that surround us today.

FLESH NEST
Real.: Andrew Thomas Huang, Stany Zjednoczone/USA 2018, 9’24’’

Prix Ars Electronica 2018 / Wyróżnienie

Artysta wideo i wieloletni współpracownik Björk Andrew Thomas Huang tworzy dziewięcioczęściową serię filmów 
science-fiction pokazujących wymyślony postapokaliptyczny cyfrowy wieloświat. 

Prix Ars Electronica 2018 / Honorary Mention

Video artist and long-time Björk collaborator Andrew Thomas Huang creates a nine-part sci-fi video series illustrating 
a post-apocalyptic digital multiverse imagined. 

NEMATODES / NICIENIE
Real.: Peter Burr, Stany Zjednoczone/USA 2018, 2’30’’

Nicienie zostały zrealizowane we współpracy z parazytologiem Alexandrem Grotem w ciągu jednego tygodnia na 
konkurs Symbiozy w ramach festiwalu filmowego Imagine Science. Film nawiązuje do podstawowej dziedziny badań 
Grote’a, jaką są robaki pasożytnicze, i jest rekonstrukcją strumienia świadomości sieci powiązań między ludźmi, robaka-
mi a bakteriami.

Nematodes was created in collaboration with parasitologist Alexander Grote over the course of one week for Imagine 
Science Film Festival’s Symbiosis commission. It engages with Grote’s primary field of research, parasitic worms, through 
a stream-of-consciousness reconstruction of the human-worm-bacteria relationship network.

EDIFICE / GMACH
Real.: Ash Thorp, Stany Zjednoczone/USA 2018, 7’14’’

Celem tego filmu jest pobudzanie umysłu i zmysłów przy jednoczesnym prowokowaniu do dalszych rozmyślań na temat 
przemijania i trwania na tym świecie. Oto niektóre, moim zdaniem, najbardziej ikoniczne sceny i momenty z filmu. 

This purely cinematic film is intended to stimulate your mind and senses, while provoking further thought about our pas-
sage and presence in this world. Here are some of what I consider to be the film’s most iconic scenes and moments.

FEST / śWIĘTO
Real.: Nikita Diakur, Niemcy/Germany 2018, 2’55’’

Kukiełki na sznurkach szaleją, jedzą i latają.

Puppets on strings rave, eat and fly. 

VOLUMES
Real.: Maxim Zhestkov, Rosja/Russia 2018, 3’04’’

Volumes to film artystyczny w formacie 4K Full CG o zestawieniu emocji z prawami natury. Miliardy kolorowych 
cząsteczek tańczą, bawią się i porozumiewają ze sobą w niekończącym się hipnotycznym balecie napędzanym przez 
niewidzialne siły.

Volumes is a 4K Full CG art film exploring the juxtaposition of emotions with the laws of nature. Billions of colourful 
particles dance, play and communicate with each other in an eternal hypnotic ballet governed by the invisible forces. 
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MARK LOTTERMAN – HAPPY / MARK LOTTERMAN – SZCZĘśLIWY
Real.: Alice Saey, Francja/France 2017, 6’35’’

Ludzie powinni być szczęśliwi. Popatrz na tę egipską gęś, która chce rzucić na nas urok swoim uwodzicielskim tańcem. 
Urzekają nas jej wytworne i niezdarne ruchy. Jednak nie tylko ona umie tańczyć. Ten staw okupują trzy stada, każde pro-
wadzone przez swego guru; wszystkie gęsi pragną jednocześnie wyrazić swoją indywidualność, ale i zachować instynkt 
stadny. Woda zaczyna się podnosić. Nieważne. Gęsi będą nadal tańczyć dla nas, aż utoną. 

People should be happy. Even this Egyptian goose, who tries to cast a spell on us with a seductive dance. Its gracious and 
clumsy movements captivate us. But it’s not the only one to master the dance. Three flocks of geese each led by their 
guru goose also share the pond; all of them torn between their desire to express their own individuality and the urge for 
group behavior. Soon the water begins to rise. Never mind. The geese will keep on dancing for us until they drown. 

DEATH VAN / FURGON śMIERCI
Real.: Michael Enzbrunner, Kanada/Canada 2017, 6’07’’

Space-rockowy duet Furgon Śmierci odbywa tourne przez miniaturowy świat, zamieszkały przez surrealistyczne istoty 
nawiedzane przez groźną i złośliwą jednostkę. 

The space-rock duo Death Van tours through a miniature world inhabited by surreal creatures that are haunted by 
a menacing and mischievous entity.
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Film Award or competition 
by the wajda School and 

the Museum of Modern Art 
SyMPhoNy  

oF ThE UrSUS FACTory
dir. Jaśmina wójcik

Nagroda Filmowa, czyli 
konkurs Szkoły wajdy 
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
SyMFoNIA  
FABryKI UrSUS
reż. Jaśmina wójcik

Reż./dir.: Jaśmina Wójcik, scen./sc.: Igor Stokfiszewski, Jaśmina 
Wójcik, zdj./ph.: Kacper Czubak, muz./mus.: Dominik Strychar-
ski, prod.: Wajda Studio, Polska / Poland 2018, 60’

Fabryka Ursus była jednym z największych zakładów produkcji 
ciągników w Europie. Przez niemal cały XX wiek stanowiła chlubę 
polskiego przemysłu. Upadek komunizmu stał się początkiem jej 
końca. Dziś ursuskie hale świecą pustkami lub popadają w ruinę. 
Dziesiątki tysięcy biografii pracujących tu ludzi wyrzucono na śmiet-
nik historii. Symfonia Fabryki Ursus jest dokumentem kreacyjnym 
wprowadzającym do filmu metody sztuki partycypacyjnej i sztuki ze 
społecznością. To również film łączący sztukę wideo z choreografią 
i muzyką eksperymentalną. Przede wszystkim jednak jest to głos za 
upamiętnieniem fabryki Ursus, kultury przemysłowej i robotniczej, 
walczący o godność ludzi pracy i politykę historyczną uwzględnia-
jącą ich biografie.

Film został zrealizowany w ramach wspólnej inicjatywy Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej we współpracy ze Szkołą Wajdy. Nagroda Filmowa dla 
filmu eksperymentalnego powstała w odpowiedzi na aktualne ten-
dencje w kinie światowym, polegające na tworzeniu przez artystów 
z pola sztuk wizualnych filmów skierowanych do kinowego widza. 
Ma na celu promocję kina eksperymentalnego i artystycznego. 
Wspiera innowacyjność formy łączoną z radykalną artystyczną wy-
obraźnią i inteligencją.

The Ursus Factory used to be one of the major tractor production 
plants in Europe. Almost throughout the whole 20th century it was 
the pride of Polish industry. The fall of communism marked the 
beginning of its end. Today the Ursus assembly halls are empty or 
fall into ruin. Tens of thousands of biographies of people working 
there were consigned to the dustbin of history. Symphony of the 
Ursus Factory is a creative documentary introducing some methods 
of participatory art and art with society into film. It is also a film 
combining video art with choreography and experimental music. It 
is, above all, also a voice of support for the idea of commemorat-
ing the Ursus factory, industrial and working class culture and for 
the fight for dignity of working people and the collective memory 
which takes their biographies into account.

The film was produced as part of common initiative of Museum 
of Modern Art in Warsaw and Polish Film Institute in collaboration 
with the Wajda School. The Film Award for experimental film was 
developed in response to current trends in world cinema which con-
sist in creating films for cinema audience by artists working in the 
field of visual arts. The project was developed as part of activities 
promoting experimental and artistic film. It also supports the inno-
vativeness of form combined with radical artistic imagination and 
intelligence. 

SYMFONIA FABRYKI URSUS /  
SYMPHONY OF THE URSUS FACTORY

21 listopada (czwartek), 17.00 • 21st November (Thursday), 5 p.m.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Plac Jana Matejki 13 •  

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow
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Myriam Prongué  
– in memoriam

Myriam Prongué  
– wspomnienie

Z pewnym opóźnieniem dotarła do biura naszej 
fundacji smutna wiadomość, że w dniu 18 kwiet-
nia 2019 r. zmarła w Szwajcarii Myriam Prongué 
– była dyrektor krakowskiej Anteny Fundacji Pro 
Helvetia. Bolesna informacja sprawia, że my-
ślami wracam do początkowych lat organizacji 
naszego festiwalu, do lat 90., gdy projekt przy-
gotowywania imprezy poświęconej edukacji fil-
mowej, w tym zwłaszcza twórczości studentów 
szkół filmowych i artystycznych, spotykał się ze 
zrozumieniem raczej wśród partnerów zagra-
nicznych, niż instytucji i urzędów krajowych. Jedną z osób i zara-
zem przedstawicieli instytucji wspierających już w pierwszych latach 
festiwal Etiuda była właśnie Myriam, która jako przedstawicielka 
Pro Helvetii wdrożyła w naszej części Europy program wymiany 
kulturalnej Wschód – Zachód. Obejmując krakowską Antenę Fun-
dacji, kontynuowała m.in. współpracę z ówczesnym Dyskusyjnym 
Klubem Filmowym UJ „Rotunda” przy organizacji imprez i publikacji 
wydawnictw („Andriej Tarkowski”, „Siergiej Paradżanow”), wspie-
rała raczkujący Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda, wreszcie, 
co było zapewne największym filmowym osiągnięciem, przyczyniła 
się do realizacji pierwszego etapu organizacji w latach 1996 – 1998 
sześciu edycji Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. 

Warsztaty powstałe z inicjatywy trzech osób, prof. Jerzego Kuci 
(ASP w Krakowie), Bogusława Zmudzińskiego (DKF Rotunda) oraz 
właśnie Myriam Prongué, dzięki hojnemu wsparciu Pro Helvetii już 
na samym początku osiągnęły ceniony w środowisku międzynaro-
dowy poziom. Uczestniczyli w nich uznani powszechnie na świecie 
artyści i znakomici pedagodzy. Obok artystów polskich: Mirosława 
Kijowicza, Piotra Kamlera, Witolda Giersza, Daniela Szczechury 
i  Piotra Dumały, na zaproszenie gospodarza warsztatów Jerzego 
Kuci do Krakowa przybywali twórcy zagraniczni: Nag Ansorge, 
Caroline Leaf, Georges Schwizgebel, Andriej Chrzanowski, Oksana 
Czerkasowa, Paul Driessen, Borivoj Dovniković Bordo i Christine 
Panuschka. Ich uczniami w ciągu sześciu 8-dniowych spotkań byli 
młodzi ludzie starannie dobrani spośród setek zgłoszeń z całego 
świata. Po latach wiadomo już, że o poziomie prowadzonych zajęć 
świadczy też kariera ich ówczesnych adeptów, a dzisiaj cenionych 
artystów. W gronie tym można odnaleźć nazwiska Estończyków 
Ülo Pikkova i Priita Tendera, Słowaka Michala Strussa, Szwajcara 
Basila Vogta, Węgra Gezy M. Totha i lauretów Grand Prix konkursu 
ANIMA naszego festiwalu: Rosjanki Svetlany Filippovej i Szwajca-
ra Claudiusa Gentinetty. Myriam przez cały ten czas była bardzo 
zaangażowana w realizację przedsięwzięcia. Mimo że bliższa jej 
sercu była branża teatralna niż filmowa, całkowicie zaangażowa-
ła się w projekt tak bardzo ważny w okresie, gdy polska animacja 
przeżywała kryzys, a zdobywanie środków finansowych na tej 
rangi przedsięwzięcia było po prostu niemożliwe. Postrzegając też 
Kraków jako jedną ze stolic światowej animacji, bardzo obstawała 
przy tym, aby faktycznie międzynarodowe warsztaty nosiły nazwę 
lokalną – Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego. 

Po trzech latach, gdy zakończyła się realizacja programu Wschód – 
Zachód, Myriam opuściła Polskę. Zainicjowane przez nią warsztaty 

It is with great sadness that we inform you that 
on 18 April, 2019, Myriam Prongué, our friend 
and a cultural manager who always had a strong 
bond with Krakow, passed away. The sad news 
about the death of Myriam Prongué, a former 
director of Krakow's office of Pro Helvetia Foun-
dation, that took place on 18 April, 2019 in Swit-
zerland, reached our office with some delay. This 
painful information makes me think of the very 
first years of our festival's existence in the 1990s, 
when the project of an event devoted to film 

education and works of art and film school students was met with 
far greater understanding among the foreign partners than Polish 
cultural institutions and departments. One of the people and repre-
sentatives of the institutions supporting Etiuda festival already dur-
ing the very first years of its activity was Myriam herself, who as Pro 
Helvetia's delegate, implemented in our part of Europe a program of 
cultural exchange called East-West. Having taking over the Krakow-
based office of the Swiss foundation, she continued, among others, 
the collaboration with Rotunda - the Jagiellonian University's Film 
Society of that time, on organization of events and issuing publi-
cations ("Andriej Tarkowski", "Siergiej Paradżanow"), supported 
the fledgling International Film Festival Etiuda and finally, what was 
probably the greatest achievement, helped to make the first six edi-
tions of Krakow Animated Film Workshops in 1996-1998 happen. 

The workshops were the initiative of three persons: prof. Jerzy Kucia 
(Academy of Fine Arts in Krakow), Bogusław Zmudziński (Rotunda 
Film Society), and Myriam Prongué. Thanks to generous support 
of Pro Helvetia, the event reached international level and became 
highly valued by the artistic community already at its start. It hosted 
world-renowned artists and outstanding pedagogues including Pol-
ish filmmakers – Mirosław Kijowicz, Piotr Kamler, Witold Giersz, 
Daniel Szczechura or Piotr Dumała, and foreign artists (invited 
to Krakow by the workshops’ host – Jerzy Kucia) – Nag Ansorge, 
Caroline Leaf, Georges Schwizgebel, Andriej Chrzanowski, Oksana 
Czerkasowa, Paul Driessen, Borivoj Dovniković Bordo and Christine 
Panuschka. Their students during these six 8-day long meetings 
were young people who had been carefully selected from hundreds 
of applicants from all over the world. Today, after many years, it is 
clear how high the level of the workshops was – this is proved by 
the careers of its participants, many of whom are now highly val-
ued artists. Among them there are: Ülo Pikkov and Priit Tender from 
Estonia, Michal Struss from Slovakia, Basil Vogt from Switzerland, 
Geza M. Toth from Hungary, and the laureates of the Grand Prix 
of our festival’s Anima competition: Svetlana Filippova from Russia 
and Claudius Gentinetta from Switzerland. Myriam was throughout 
all that time very involved in the development of this undertaking. 
Even though it was theatre rather than film that she was most pas-
sionate about, she was fully devoted to the project which proved 
to be so important at the time when Polish animation was going 
through a crisis and getting finances for events of such rank was 
simply impossible. Regarding Krakow as one of the capital of the 
world’s animation, she kept on insisting on calling this truly interna-



20
19

IMPREZY towaRZYsZĄcE
accoMPaNYING EvENts

120

jednak przetrwały, tak jak i przetrwał po dziś dzień nasz festiwal, 
oryginalnie sprofilowany na zainteresowanie szkolnictwem filmo-
wym i, co w tym kontekście jest szczególnie znamienne, właśnie 
artystycznym filmem animowanym, co wyraża się od lat w nowej 
nazwie imprezy – Etiuda&Anima. Gdy w 2017 r. po raz ostatni wi-
działem się z Myriam na jubileuszowym spotkaniu z okazji 25. edycji 
Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego powiedziała 
mi szczerze, że w tamtych pionierskich latach nigdy by nie pomyśla-
ła, że inicjatywa ta przetrwa aż po dziś dzień. 

Myriam Prongué – animatorka kultury z prawdziwego zdarzenia, 
wielbicielka Krakowa – na zawsze pozostanie w żywej pamięci jej 
polskich przyjaciół.

Bogusław Zmudziński

tional event with a local name – Krakow Animated Film Workshops. 

Three years after the East-West programme was finished, Myriam 
left Poland. The workshops initiated by her continued to take place, 
however, just as our festival did. This event was from its very begin-
ning focused on promoting film education and, what’s especially 
crucial in that context, artistic animated film, which has been for 
many years now expressed directly in its new name - Etiuda&Anima. 
When I saw Myriam for the last time in 2017 during a jubilee meet-
ing on the occasion of the 25th anniversary of the International Ani-
mated Film Workshops, she told me frankly that in the first years 
of its existence, she had never expected this initiative to continue 
up till today.

Myriam Prongué – a genuine manager of culture and enthusiast of 
Krakow will always be remembered by her Polish friends. 

Bogusław Zmudziński

MyriamMyriam

Jest rok 1996 a może 97. Posiedzenie jakiejś 
niezwykle ważnej rady w Międzynarodowym 
Centrum Kultury. Myriam – nowa dyrektorka 
Pro Helvetii w Krakowie – wfrunęła do sali, lekko 
spóźniona. Z czarującym uśmiechem przeprosiła 
panów, a kiedy szła na swoje miejsce, wszyscy 
mogli przyjrzeć się jej długim nogom w  ażu-
rowych pończochach, bo miała na sobie naj-
krótszą mini w całym mieście. Zabierała głos ze 
swadą, zupełnie nieskrępowana powagą ciała. 
Wtedy po raz pierwszy usłyszałam jej polszczy-
znę, tę niepowtarzalną mieszankę czeskiego i polskiego, doprawio-
ną akcentem francuskojęzycznej Szwajcarki mówiącej również po 
niemiecku. Myriam posługiwała się swoją polszczyzną z nieprze-
partym urokiem i prostotą, z tą samą prostotą i urokiem robiła 
zresztą wszystko. Na przykład proponowała kawę odwiedzającym 
ją w biurze Pro Helvetii. Zbiegała po nią do kawiarni „Mozaika” na 
sąsiednim rogu i wnosiła na tacy po krętych schodach kamienicy 
przy Wiślnej, obowiązkowo na wysokich obcasach.

Wówczas, w drugiej połowie lat 90., Myriam pojawiała się wszędzie 
tam, gdzie działo się coś ciekawego, nowego, nieoczywistego. Była 
muzą i wspomożycielką rodzącej się kultury niezależnej w Polsce, 
sama będąc jedną z najbardziej niezależnych osób, jakie znałam. 
Porządkując biuro Pro Helvetii, natknęłam się na jej korespondencję 
z wybitnym historykiem sztuki, który krytykował przyznanie przez 
Pro Helvetię dotacji pismu studentów warszawskiej ASP „Czereja”. 
Rzeczową, choć pełną cudownych lapsusów językowych odpo-
wiedź Myriam pewnie można jeszcze odnaleźć gdzieś w archiwach 
Konfederacji w Bernie. Artyści związani z „Czereją” zrobili potem 
międzynarodową karierę, co jest jednym z niezliczonych dowodów 
na to, że Myriam miała nosa do sztuki. A jej upodobania i wybo-
ry nie szły w parze z powszechnym uznaniem. Miała własny smak 
i styl, który podziwiałam, podobnie jak jej erudycję, dowcip, urodę 
i niezrównany talent kulinarny.

W jednym z wywiadów Myriam powiedziała, że chciałaby być 
słoniątkiem z dużymi stopami, wielofunkcyjną trąbą, niezmierzo-
ną pamięcią i ze spokojem. Tak właśnie przebiegła przez życie. 

It is year 1996, or maybe 1997. A meeting of 
an  extremely important board at the Interna-
tional Cultural Centre. Myriam – the new direc-
tor of Pro Helvetia in Krakow – flew into the 
room, a bit late. She apologized to the gentle-
men with a charming smile, and when she was 
walking to her seat, everyone could have a look 
at her long legs in open-work stockings as she 
was wearing the shortest mini skirt in town. She 
spoke volubly, not at all self-conscious about her 
body. That was the first time when I heard her 

speak Polish, this unique blend of Czech and Polish, seasoned with 
the accent of a French-speaking Swiss who could also speak Ger-
man. Myriam spoke her Polish with irresistible charm and simplicity, 
the same simplicity and charm she applied to everything she did. 
For example, she offered coffee to her visitors at Pro Helvetia. She 
would pop downstairs to “Mozaika” cafe just on the corner nearby 
to fetch it and she would climb the spiral staircase of the townhouse 
in Wiślana street back with a tray in her hands, wearing high heels 
without fail. 

Back then, in the second half of the 1990s, Myriam used to appear 
wherever something interesting, new or non-obvious was going on. 
She was a muse and supporter of the nascent independent culture 
in Poland, being at the same time one of the most independent 
people I had ever met. When tidying up the Pro Helvetia office, 
I came across her correspondence with a prominent art historian, 
who criticized Pro Helvetia for granting a subsidy to the “Czereja” 
magazine written by students of the Academy of Fine Arts in War-
saw. Her answer, objective, yet full of wonderful linguistic slips, can 
most probably be still found in the Confederacy archives in Bern. 
The artists linked to “Czereja” later made international careers, 
which is one of countless evidence that Myriam had a sharp eye for 
art. However, her likes and choices did not follow common tastes. 
She had her own taste and style, which I admired, just like her erudi-
tion, wit, beauty and unmatched culinary talent. 

In one of her interviews, Myriam said that she would like to be a lit-
tle elephant with big feet, a multifunctional trunk, unlimited mem-
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Nieprzeciętnie inteligentna, piękna buntowniczka, ku zdumieniu 
wszystkich postanowiła zostać pielęgniarką. Po jakimś czasie pod-
jęła jednak studia – slawistykę; polskiego uczyła się w latach 80. na 
KUL-u i była zachwycona. Zaczytywała się wtedy w książkach Mar-
ka Hłaski. Z polską literaturą nie rozstanie się do końca. Jej ostatnia 
lektura, przerwana na 91 stronie, to „Zajeździmy kobyłę historii” Ka-
rola Modzelewskiego, który zresztą odszedł kilka dni po niej.

Z Lublina pojechała niemal wprost do Pragi (na kurs czeskiego), 
gdzie właśnie wybuchała Praska Wiosna. Została tam więc na do-
brych kilka lat, pracując we francuskojęzycznej redakcji Czeskiego 
Radia. Przywiozła stamtąd miłość do literatury czeskiej tak intymną, 
że przekładała ją na francuski.

Nic dziwnego, że kiedy na początku lat 90. Szwajcaria postanowi-
ła otworzyć w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawicielstwa 
kulturalne, powierzono tę misję właśnie jej. Dzięki Myriam biura Pro 
Helvetii przyjęły wyjątkowy sposób działania: nieformalny, elastycz-
ny, niepozorny wręcz, choć przecież dysponowały niebagatelnymi 
funduszami, które niemal w 100% trafiały bezpośrednio do lokal-
nych niezależnych artystów i organizatorów.

Po wielu latach pracy w kulturze słoniątko skierowało swoją ciekaw-
ską trąbę w zupełnie innym kierunku, w stronę Szwajcarskiej Organi-
zacji Pomocy Uchodźcom. Jednak jej największą miłością okazał się 
berneński teatr Schlachthaus, z którego uczyniła jedną z ważniejszych 
szwajcarskich scen. Stanowisko dyrektorki departamentu teatru Pro 
Helvetii w Zurychu, które objęła w 2013 r., miało być ukoronowaniem 
jej zawodowej kariery, ale ona planowała po cichu ucieczkę do jakie-
goś niedużego teatru, a może nawet do Polski…

Ostatni raz widziałam Myriam w lipcu 2018 r. w Awinionie. Spędzi-
łyśmy razem wieczór. Widzę ją szczupłą, a nawet kruchą, w pięknej, 
złocistej sukience, mówi jak zwykle mnóstwo ciekawych rzeczy, słu-
cha i śmieje się, chociaż widać, że jest zmęczona. Myriam.

Urszula Kropiwiec

ory and with peace and quiet. This is how she ran through her life. 
An exceptionally intelligent and beautiful rebel, who to everyone’s 
amazement, decided to become a nurse. After some time, however, 
she decided to do – Slavic studies; she learned Polish in the 1980s at 
the Catholic University of Lublin and she was delighted. She loved 
Marek Hłasko’s books. She did not part with Polish literature until 
the end. Her last book, stopped on page 91, was “We’ll Ride the 
Mare of History to the Ground” by Karol Modzelewski, who passed 
away a few days after Myriam. 

From Lublin she went almost immediately to Prague (to learn 
Czech), where the Prague Spring only just broke out. So she stayed 
there for a couple of years working at the French section of the 
Czech Radio. She brought from there a love of Czech literature so 
intimate, that she used to translate it to French.

No wonder that when in the early 1990s Switzerland decided to 
open its cultural agency in Central and Eastern Europe she was en-
trusted with this mission. Thanks to her, Pro Helvetia offices adopt-
ed a unique mode of operation: informal, flexible, almost incon-
spicuous, yet they had considerable funds at their disposal, which 
were given almost in total directly to local independent artists and 
organizers. 

Having worked in culture for many years, the little elephant moved 
its trunk in a completely different direction, towards the Swiss Refu-
gee Council. But her deepest love proved to be the Bern Schlach-
thaus theatre, which she made one of the most important in Swit-
zerland. The position of the head of Pro Helvetia theatre department 
in Zurich, which she accepted in 2013, was to be the crowning mo-
ment of her professional career, but she secretly planned to escape 
to a some sort of a small theatre, or maybe even to Poland...

I saw Myriam for the last time in July 2018 in Avignon. We spent 
an evening together. I can see her, slim or even frail, wearing a beau-
tiful golden dress, she is as usual saying a lot of interesting things, as 
usual listening and laughing, but it shows that she is tired. Myriam.

Urszula Kropiwiec

NORDOST/PÓŁNOCNY WSCHÓD/NORTHEAST
Reż./dir.: Basil Vogt, scen./sc.: Basil Vogt, prod.: Basil Vogt, Szwajcaria/Switzerland 2001, 7’

Uparty cień bawi się sceną uliczną w Wilnie. Jednak żelazne znaczniki linii gazowych nic z tego nie mają.

A stubborn shadow plays with a street scene in Vilnius. But the iron stalks of the gas-pipe marking aren’t having any of it.

JUTRO/TOMMOROW
Reż./dir.: Katarzyna Agopsowicz, scen./sc.: Katarzyna Agopsowicz, prod.: ASP Kraków, Polska/Poland 2005, 7’

Na ławkach siedzą starsze panie i pijacy, mężczyźni w garniturach, z teczkami w ręku spieszą do pracy, kraczą wrony... 
Autorska refleksja na temat pozornie nieciekawych, zwyczajnych ludzi. Bohaterowie opowieści, na różny sposób zaanga-
żowani w rytm codziennych czynności, ujęci w jeden kadr tworzą obraz przywołujący gorzki smak przemijania. Etiuda 
zrealizowana pod opieką artystyczną prof. Jerzego Kuci. 

Elderly ladies are sitting on some benches, drunkards on some other ones, men in suits with briefcases are rushing to 
work, crows are croaking... An original reflection on seemingly uninteresting, ordinary people. The protagonists, in differ-
ent ways engaged in everyday activities, caught in one frame, create an image evoking the bitter taste of passing time. 
An etude made under the artistic supervision of professor Jerzy Kucia. 

23 listopada (sobota), 15.00 • 23rd November (Saturday), 3 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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CIENIE/SHADOWS
Reż./dir.: Edyta Turczanik, scen./sc.: Edyta Turczanik, prod.: ASP Kraków, Polska/Poland 2000, 7’37’’

Film powstał jako praca dyplomowa na ASP w Krakowie. Obraz ten jest nostalgicznym powrotem do czasów młodości, 
ciepłym wspomnieniem czegoś, co na zawsze przeminęło. 

The film was made as a diploma work at the Academy of Fine Arts in Krakow. The film is a nostalgic return to youth, 
a warm memory of something irreversibly gone. 

BERMUDA
Reż./dir.: Ülo Pikkov, scen./sc.: Ülo Pikkov, prod.: Eesti Joonisfilm, Estonia 1998, 10’54’’

Senny trójkąt miłosny między syreną, żeglarzem z drewnianą nogą i grającym na flecie centaurem, którzy żyją wśród 
piaszczystych pustynnych wydm. Debiutancki film Ülo, rysowany ręcznie, w równym stopniu pełen uroku i humoru, nie 
przestaje zachwycać. 

A dreamy love triangle between a mermaid, a sailor with a wooden leg and a flute-playing centaur, who live among the 
sand dunes of a desert landscape. Ülo’s debut hand-drawn film is full of charm and wit, in equal measures, and never 
fails to delight.

STROJENIE INSTRUMENTÓW/TUNING THE INSTRUMENTS
Reż./dir.: Jerzy Kucia, scen./sc.: Jerzy Kucia, prod.: Telewizja Polska - Agencja Filmowa, Agencja Produkcji Filmowej, Jerzy 
Kucia Produkcja Filmów, Polska/Poland 2000, 15’16”

Film pokazuje względność zdarzeń i faktów, niestałość sytuacji i odczuć. Wyeksponowana jest rola przypadku, będącego 
nie tylko elementem zabawowym, ale przede wszystkim dramatyczną przypadkowością życia. Zdarzenia przedstawione 
są w formie „symfonii obrazowo-dźwiękowej”. 

The film depicts the relativity of events - facts, changeability of situations and sensations. The role of coincidence is 
emphasized, which is not only an entertaining element, but first of all a dramatic contingency of life. The events are 
presented in the form of a “sound and image symphony”.

ISLANDER’S REST/ODPOCZYNEK WYSPIARZA
Reż./dir.: Claudius Gentinetta, Frank Braun, scen./sc.: Claudius Gentinetta, Frank Braun, prod.: Claudius Gentinetta, 
Szwajcaria/Switzerland 2015, 18’

Słodko-gorzka i czuła opowieść o utraconej niewinności, duszonych w sobie pragnieniach i komforcie recyklingu. „Łódź 
wypływa w morze tak często, że wraca pijana” – islandzkie powiedzenie.

A bitter-sweet, affectionate tale of lost innocence, bottled-up desires and the comfort of recycling. “The boat goes out 
so often it comes back drunk from the sea.”– Island saying 

REPLAY
Reż./dir.: Isabelle Favez, scen./sc.: Isabelle Favez, prod.: Zürcher Hochschule der Künste ZHdK Departement Darstellende 
Künste und Film, Szwajcaria/Switzerland 1999, 4’37’’

Krótka historia zalotów, sugerująca, że miłość to tylko projekcja.

A short story of courtship, trying to say that love is only a projection.
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The Adam Mickiewicz Institute 
presents #PoLIShICoNS

Instytut Adama Mickiewicza 
prezentuje #PoLIShICoNS

#POLISHICONS jest serią filmów animowanych, wyprodukowa-
nych przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Producentów Polskiej Animacji. Jednym z założeń 
serii było powierzenie realizacji każdego z odcinków innemu studiu, 
z których każde jest członkiem stowarzyszenia. Dzięki temu projekt 
prezentuje różnorodność stylów oraz możliwości polskich twórców. 

Seria składa się z czterech odcinków, z których każdy opowiada 
o jednej ikonie polskiej kultury: Ignacym Janie Paderewskim – piani-
ście, kompozytorze oraz pierwszym szefie rządu polskiego po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku; Tamarze Łempickiej 
– polskiej, wybitnej i rozpoznawalnej na całym świecie malarce epo-
ki art déco; Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, szerzej znanym jako 
Witkacy – pisarzu, malarzu, filozofie, dramaturgu, teoretyku sztuki 
i fotografie; Lwowskiej Szkole Matematycznej – czyli grupie ma-
tematyków, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
spotykali się i pracowali we Lwowie, a wyniki ich pracy w znaczący 
sposób wpłynęły na kształt współczesnej matematyki i przyczyniły 
się do rozwoju światowej technologii i nauki.

Założeniem narracyjnym serii jest połączenie motywów dokumen-
talnych, nakreślających widzom tło historyczne i główne motywy 
z życia bohaterów z opowieścią fabularną. Wykorzystanie języka 
animacji do opowiedzenia historii poszczególnych postaci jest zna-
czącym i zamierzonym działaniem narracyjnym. Seria skierowana 
jest bowiem do szerokiego odbiorcy zagranicznego, zainteresowa-
nego zarówno treściami o charakterze kulturowo-artystycznym, jak 
również kulturą popularną. Jej zadaniem jest poszerzanie wiedzy na 
temat polskiej historii oraz zachęcenie odbiorców z całego świata 
do poznawania jej poszczególnych wątków.

 Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickie-
wicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, re-
alizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017–2022. Realizacje sfinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wielolet-
niego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

#POLISHICONS is an animated series produced by the Adam Mic- 
kiewicz Institute in cooperation with the Polish Animation Producers 
Association. One of the premises of the series was that a different 
studio, which is a member of the association, should be entrusted 
with the production of each individual episode. Thanks to this the 
project presents the diversity of styles and capabilities of Polish ar- 
tists.

The series comprises four episodes, each revolving around a dif-
ferent icon of Polish culture: Ignacy Jan Paderewski – a pianist, 
composer and the first Polish Prime Minister after Poland regained 
independence in 1918, Tamara Łempicka – an outstanding and 
world-renowned Polish art déco painter, Stanisław Ignacy Witkie-
wicz, commonly known as Witkacy – a writer, painter, philosopher, 
playwright, art theorist, and photographer, the Lviv School of Math-
ematics – a group of mathematicians who met and worked in Lviv in 
the interwar period, and whose works strongly influenced modern 
mathematics and contributed to the development of global tech-
nology and science.

The narrative premise of the series is combining documentary mo-
tifs which outline the historic background and main motifs from the 
protagonists’ lives with a fictional storyline. The use of animation 
language to tell the stories of individual protagonists is an impor-
tant and intentional narrative concept. For the series is addressed 
to mass international audience, interested in both cultural and ar-
tistic content as well as in popular culture. Its task is to broaden the 
knowledge about Polish history and to encourage global audience 
to learn about its individual threads. 

The project is a part of an international cultural program POLAND 
100, coordinated by the Adam Mickiewicz Institute, which is car-
ried out as part of the Multiannual NIEPODLEGŁA Program for 
2017–2022. The realization was financed with the resources of the 
Ministry of Culture and National Heritage as part of the Multiannual 
NIEPODLEGŁA Program for 2017–2022.
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TAMARA ŁEMPICKA – KRÓLOWA ART DECO / TAMARA ŁEMPICKA – QUEEN OF ART DECO
Reż./dir.: Anita Kwiatkowska-Naqvi, scen./sc.: Julita Olszewska, muz./mus.: Ron Komie, prod.: LIKAON, Instytut Adama 
Mickiewicza/Adam Mickiewicz Institute /Culture.pl, SPPA – Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji/ Polish 
Animation Producers Association, Polska / Poland 2019, 2’46”

WITKACY
Reż./dir.: Karol Szczepankiewicz, scen./sc.: Julita Olszewska, muz./mus.: Grupa Strasznego, prod.: Grupa Smacznego, 
Instytut Adama Mickiewicza/Adam Mickiewicz Institute/Culture.pl, SPPA – Stowarzyszenie Producentów Polskiej 
Animacji/Polish Animation Producers Association, Polska / Poland 2019, 2’58”

LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA – UMYSŁY, KTÓRE ZMIENIŁY śWIAT / THE LWÓW SCHOOL OF 
MATHEMATICS – BRAINS THAT CHANGED THE WORLD
Reż./dir.: Marcin Graj, scen./sc.: Julita Olszewska, muz./mus.: Marcin Świderski, prod.: EGoFilm, Instytut Adama Mickie-
wicza/Adam Mickiewicz Institute /Culture.pl, SPPA – Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji/ Polish Animation 
Producers Association, Polska / Poland 2019, 2’20”

IGNACY JAN PADEREWSKI – GWIAZDA MUZYKI KLASYCZNEJ / 
IGNACY JAN PADEREWSKI – ROCKSTAR OF CLASSICAL MUSIC
Reż./dir.: Alicja Błaszczyńska, scen./sc.: Julita Olszewska, muz./mus.: Franciszek Liszt, Ignacy Jan Paderewski, prod.: 
FUMI, Instytut Adama Mickiewicza/Adam Mickiewicz Institute/Culture.pl, SPPA – Stowarzyszenie Producentów Polskiej 
Animacji/Polish Animation Producers Association, Polska / Poland 2019, 3’43”

22 listopada (piątek), 15.00 • 22nd November (Friday), 3 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

IAM presents #PoLIShICoNSIAM prezentuje #PoLIShICoNS
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CEE Animation  
Talents 2019

Talenty Animacji Europy 
Środkowej i wschodniej 2019
CEE Animation Talents 2019

Projekt Talenty Animacji Europy Środkowej i Wschod-
niej (CEE Animation Talents) ma na celu promocję naj-
bardziej utalentowanych młodych twórców animacji 
z naszej części Europy. Prezentuje fachowcom oraz 
szerokiej publiczności najlepsze filmy studentów i de-
biutujących artystów w danym roku. Selekcja filmów 
skupia się na wyszukiwaniu niezwykłych twórców, 
których praca zapowiada sukcesy w dalszej karierze. Projekt zakłada 
projekcje wyselekcjonowanych filmów na wybranych europejskich 
festiwalach filmów animowanych, mając na celu zwrócenie uwagi na 
młodych realizatorów i przedstawienie ich doświadczonym między-
narodowym producentom. 

Mimo że jakość animacji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej z roku 
na rok rośnie, w celach promocyjnych niezbędne jest uzyskanie alterna-
tywnych kanałów prezentacji tych filmów, niezależnych od krajowych in-
stytutów filmowych. Dlatego też CEE Animation przejęła inicjatywę i bę-
dąc pierwszym tego typu projektem na Węgrzech, w Polsce, Czechach, 
na Słowacji, w Chorwacji i Słowenii stawia sobie za cel podniesienie rangi 
naszej animacji również poza granicami naszych krajów.

Grono ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej zbiera się rok-
rocznie, aby wybrać najlepsze filmy wyprodukowane w danym roku 
w regionie. Selekcji filmów dokonywali dyrektorzy artystyczni fes- 
tiwali: Anna Ida Orosz (Primanima), Olga Bobrowska (StopTrik), Pa-
vel Horáček (Anifilm), Maroš Brojo (Fest Anča), Daniel Suljic (Ani-
mafest Zagreb) i Igor Prassel (Animateka).

Projekt Talenty obejmuje wydawanie ulotki z informacjami na temat 
filmów i ich twórców oraz z kontaktami dla producentów czy szkół. 
Celem projektu nie jest sprzedaż, a raczej wspieranie procesów 
rozpowszechniania na rynkach filmowych i wśród dystrybutorów, 
agentów sprzedaży czy dyrektorów programowych festiwali. Wy-
brane filmy będą również pokazywane na różnych festiwalach fil-
mowych na całym świecie, by dotrzeć do mainstreamowej publicz-
ności. CEE Animation będzie również ściśle współpracować przy 
tym projekcie z narodowymi ośrodkami filmowymi, a także lokalny-
mi ekspertami. Naszym głównym celem jest całoroczna promocja 
młodych twórców animacji z Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
udzielanie im pomocy w dalszym rozwoju i dystrybucji ich filmów.

CEE Animation należy do wiodących na rynku platform dostępu do 
animacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. CEE Animation 
obejmuje wiele inicjatyw mających na celu wzmocnienie branży fil-
mów animowanych w tych krajach oraz uczynienie z niej konkuren-
cyjnego partnera dla koproducentów z Europy Zachodniej: 

Forum animacji CEE Animation 
Prezentowanie i reklamowanie rozwojowych projektów animacji 
(filmy krótkometrażowe i seriale / specjalne programy TV). Plat-
forma nawiązywania kontaktów również dla specjalistów spoza 
Europy Środkowej i Wschodniej. 

Warsztaty Animacji CEE Animation 
Spotkania, dyskusje, prezentacje, działania lobbujące oraz wysokiej 
jakości szkolenia dla producentów animacji z Europy Środkowej 
i  Wschodniej. 

Talenty z Europy Środkowej i Wschodniej 
Promocja dobrze zapowiadających się, utalentowanych młodych 
twórców animacji z Europy Środkowej i Wschodniej. 

CEE Animation Talents aims to promote the most 
talented young animation filmmakers from Central 
and Eastern Europe (CEE) region. It presents the best 
films made by students and debuting artists in the 
given year to a professional audience and the gen-
eral public. The film selection focuses on extraordi-
nary talents whose work promises successful future 

careers. The project counts on the presentation of this film compila-
tion at selected European animated film festivals to draw attention 
to new talents and bring them together with experienced interna-
tional producers. 

While the quality of animation from CEE increases yearly, alterna-
tive presentation channels are needed due to the lack of scope for 
animated film promotion through national film institutes. Hence the 
CEE Animation has taken the initiative and, as the first such pro-
ject in the region of Hungary, Poland, the Czech Republic, Slovakia, 
Croatia and Slovenia, we aim to raise the profile of our animation 
even outside the films’ production countries.

An expert board from CEE is annually compiled to select the best 
regional work produced that year. Festival artistic directors Anna Ida 
Orosz (Primanima), Olga Bobrowska (StopTrik), Pavel Horáček (An-
ifilm), Maroš Brojo (Fest Anča), Daniel Suljic (Animafest Zagreb), 
and Igor Prassel (Animateka) participated in the selection.

The Talents project involves launching a leaflet with detailed infor-
mation about the films, their creators, and contacts for the produc-
ers or schools of origin. The project doesn’t aim for sales but rather 
to support dissemination at film markets, and among film distribu-
tors, sales agents and festival programme directors. The selection 
will also be screened at various film festivals around the world to 
reach mainstream audiences. The CEE Animation will also closely 
cooperate on the project with national film centres and regional 
professionals. Our primary ambition is the year-round promotion of 
young CEE artists’ animation and assistance for its further develop-
ment, visibility and distribution.

The CEE Animation is one of the leading market access platforms 
for animated film in Central and Eastern Europe Region. CEE in-
cludes a number of initiatives aimed at strengthening the animation 
industry in these countries, and becoming a competitive partner for 
Western European co-productions: 

CEE Animation Forum
Presenting and pitching of developmental animated projects (short 
films and series / TV specials). Networking platform also for profes-
sionals outside CEE.

CEE Animation Workshop
Meetings, discussions, pitching, lobbying efforts and high quality, 
high-end training for CEE animated film producers

CEE Talents
Promotion of promising talented young CEE animation artists. 
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TAKE ME, PLEASE/WEź MNIE, PROSZĘ
Reż./dir.: Olivér Hegyi, dźwięk/sound: Péter Benjámin Lukács, prod.: József Fülöp, MOME Anim / Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Węgry/Hungary 2017, 13’51’’

Film o zerwaniu i wszystkim, co dzieje się później: chłopak się waha, dziewczynę to nudzi, chłopak poznaje nowego 
partnera byłej dziewczyny, co okazuje się nieco bardziej szokujące, niż można było się spodziewać, chłopak chce uciec, 
wierzy, że jego życie się skończyło, a potem spotykają się znowu i ponownie w sobie zakochują, a jednak na końcu 
muszą przyznać, że to nie działa. 

The movie is a presentation of a breakup, and everything after that: the boy is hesitant, the girl gets bored with it, 
the boy meets the girl’s new boyfriend, which is a bit more shocking than it was expected, the boy wants to escape, 
he believes his life is over, then they meet again, and fall in love again, but in the end they have to admit, that it really 
doesn’t work.

SPOLU SAMI/OSOBNO/APART
Reż./dir.: Diana Cam Van Nguyen, muz./mus.: Viera Marinová, prod.: Karolína Davidová, FAMU, Czechy/Czech Republic 
2018, 9’52’’

To skurcz całego ciała. Ten krótkometrażowy film porusza trudny temat straty ukochanej osoby, wykorzystując 
techniki zarówno filmu aktorskiego, jak i animacji. Prawdziwe przeżycia narratorów zostają połączone z animowanymi 
sekwencjami odtwarzającymi bolesne wydarzenia, analizującymi myśli trójki młodych ludzi przedwcześnie zderzających 
się ze śmiercią.

It‘s a cramp of your whole body. This short film about life after the loss of a loved one deals with a difficult topic, 
using techniques of both live-action and animated film. Real experiences of the narrators are combined with animated 
sequences reconstructing painful situations, looking into the thoughts of three young people untimely exposed to death.

POD MRAKEM/ZACHMURZONE/CLOUDY
Reż./dir.: Zuzana Čupová, Filip Diviak, muz./mus.: Filip Diviak, Noemi Valentíny, prod.: Lukáš Gregor, Tomas Bata 
University, Zlín, Czechy/Czech Republic 2018, 5’

Pan Gnome opala się w ogrodzie, gdy nagle mała chmura zasłania słońce. Pan Gnome bardzo się denerwuje, ale na 
szczęście dobrze wie, co należy z takimi chmurami zrobić.

Mr Gnome is sunbathing in his garden when suddenly little cloud hides the sun. Mr Gnome is pretty annoyed but 
fortunately,  he knows precisely what to do with such clouds . 

TWO FOR TWO/DWA NA DWA
Reż./dir.: Jelena Oroz, muz./mus.: Dinko Klobučar, David Lovrić, prod.: Vanja Andrijević, Bonobostudio Chorwacja/
Croatia 2018, 8’ 

Nasz dom to delikatny kwiat. Mleko i miód. Kakao i piekło. Każdy głaszcze swojego króliczka. To wspaniałe uczucie. 
Ciasto waniliowe... Ponury obraz chwili, w której przestajemy kochać innych i zakochujemy się w naszych fantazjach. 
Jeśli my nie potrafimy się zrozumieć, może nasze avatary znajdą wspólny język? Jednak cokolwiek leży pod powierzchnią, 
powinno tam pozostać. Wszystko gra. Nasze życie to mleko i miód. Każdy głaszcze swojego króliczka.

Our home is a fragile flower. Milk and honey. Cocoa and hell. Everyone pets their own bunny. The feeling is lovely. 
Vanilla cake... A moody portrayal of the moment we stop loving others and fall in love with our fantasies. If we cannot 
understand each other, maybe our avatars can find a common language? But whatever lies below the surface should 
stay that way. We are fine. Our lives are milk and honey. Everyone pets their own bunny.

PLES LJUBEZNI/MIŁOSNY TANIEC/DANCE OF LOVE
Reż./dir.: Leo Černic, muz./mus.: Boštjan Gombač, prod.: Nina Robnik, UL AGRFT, Słowenia/Slovenia 2018, 5’38’’

Dulo zakochuje się w olbrzymim zielonym oku. 

Dulo falls in love with giant green eye.

22 listopada (piątek), 18.00 • 22nd November (Friday), 6 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Mała sala • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
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ZűRöS KöRNYéK/NIEBEZPIECZNA ZIEMIA/ UNSAFE LAND
Reż./dir.: Marcell Szénási, dźwięk/sound: Lukács Péter Benjamin, prod.: József Fülöp, MOME Anim/ Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Węgry/Hungary 2017, 9’07’’

Pewien chłopiec wychodzi z domu, idzie przez miasto i staje się częścią drażniącej atmosfery ulicy i ludzi. Bezsensowna 
śmierć i jałowe wydarzenia, z którymi się styka, mogą być zaskoczeniem dla widza, ale nie dla tego dzieciaka, który bez 
trudu przechodzi nad tymi wydarzeniami do porządku dziennego. Film przywołuje pewne wrażenie, a wszystkie sytuacje 
mają ten cel wspomagać. Wszystko dzieje się chaotycznie, jak we śnie, w którym oddalamy się od rzeczywistości. 

A boy is leaving home, going through the city and becoming a part of the annoying atmosphere what is all around 
the street and the people. Nonsense death cases and pointless situations come in his way, they can be surprising for 
the spectator but not for the kid because he easily gets over these general happenings, and goes on. The film recalls 
an impression, and all the acts are trying to force this effect. Everything happens inconsistently like in a dream while we 
are going away from reality.

POETIKA ANIMA
Reż./dir.: Kriss Sagan, muz./mus.: Frederic Robinson, prod.: Diana Švihlová, FTF VSMU, Słowacja/Slovakia 2018, 5’14’’

Poetika Anima to beznarracyjny film animowany na podstawie wiersza powstałego ze streszczenia notatek z pamiętnika 
reżysera. Niezliczone symbole i wizualne metafory wraz z nastrojową muzyką Frederica Robinsona tworzą pozwalającą 
się różnie interpretować historię o kobiecie, która przemienia swoje przygnębienie w zmiennej czasoprzestrzeni

Poetika Anima is a non-narrative animated film based on a lyrical poem created by the synthesis of director’s diary notes. 
Countless symbols and visual metaphors, along with the original atmospheric music by Frederic Robinson, create a story 
rich with interpretations about a woman who transforms her disheartenment within a fluid spacetime.

JA SA NEHRÁM/ NIE BAWIĘ SIĘ JUŻ / I AM NOT PLAYING ANYMORE
Reż./dir.: Matej Babic, muz./mus.: Gábor Tokár, prod.: Adam Schwarz, FTF VSMU, Słowacja/Slovakia 2018, 6’27’’

Krótkometrażowy film animowany Nie bawię się już opowiada o pragnieniu zwycięstwa i o wrodzonej agresji kryjącej się 
w ludziach. 

A short animated film I am not playing anymore reflects the desire to win and the congenital aggression hidden in 
people.

NA ZDROWIE!/BLESS YOU!
Reż./dir.: Paulina Ziółkowska, muz./mus.: Max Litvinov, prod.: Polish National Film School in Lodz, Polska/Poland 2018, 5’

Wszyscy mają wszystkich dosyć. Ale naprawdę źle się dzieje, gdy zaczynasz mieć dosyć samego siebie.

Everyone gets sick of everyone. But things become really bad when you get sick of yourself.
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Finale of two projects:  
Animating books!  

and Cooking on the screen

Finał projektów:  
Ożywiamy książki!  
oraz Gotowanie na ekranie

Projekt „Ożywiamy książki!” to wydarzenie literacko-filmowe zorga-
nizowane przez Fundację Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej 
i Audiowizualnej Etiuda&Anima w Krakowie (maj – listopad 2019 r.). 
Zaprosiliśmy do udziału pięć bibliotek z Małopolski (Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie, Publiczna Biblioteka w Zatorze im. 
Pawła z Zatora,  Wadowicka Biblioteka Publiczna w Wadowicach, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach, 
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach), 
a także wydawnictwa książkowe oraz dzieci w wieku 7-10 lat.

Dzieci zgłaszające się do projektu otrzymały w prezencie książkę 
(jeden  tytuł w każdej z bibliotek), wybraną spośród tych, które 
przeniesione zostały na ekran w formie animacji. Były to: Pan Ma-
luśkiewicz Juliana Tuwima, To pewna wiadomość Hansa Christiana 
Andersena, O dwunastu miesiącach, Szewczyk Dratewka Janiny 
Porazińskiej oraz zbiór legend Bazyliszek.

Po przeczytaniu książki w wyznaczonym terminie dzieci spotkały się 
w bibliotece z bibliotekarzem i profesjonalnymi twórcami animacji 
(Joanną Jasińską-Koronkiewicz, Agnieszką oraz Kamilem Kuchar-
skimi, Darią Rzepielą, Martą oraz Cezarym Skrockimi, Szymonem 
Adamskim). Pierwsza część zajęć polegała na rozmowie o prze-
czytanej książce i zachęcaniu do korzystania z biblioteki. Następnie 
dzieci tworzyły scenariusz i wykonywały, na kilkugodzinnych warsz-
tatach pod kamerą, krótki film animowany w wybranej technice fil-
mowej (materiałów sypkich, animacji przedmiotowej, rysunkowej, 
wycinanki, kolażu i plasteliny), zainspirowany danym tytułem. Na 
koniec spotkania biblioteka zamieniała się w kino i dzieci oglądały 
ekranizację wybranego tekstu w wykonaniu profesjonalnego ani-
matora, a także inne cenione i nagradzane na festiwalach filmy 
animowane.

Drugim projektem edukacyjnym zrealizowanym przez fundację 
w tym roku było „Gotowanie na ekranie – Kraków Europejską Stolicą 
Kultury Gastronomicznej 2019” (maj – listopad 2019 r.). Europejska 
Akademia Gastronomiczna ogłosiła Kraków Europejską Stolicą Kul-
tury Gastronomicznej 2019. W związku z tym zaprosiliśmy młodzież 
w wieku 9-16 lat na warsztaty kulinarno-filmowe, podczas których 
uczestnicy przygotowywali dania kuchni dworskiej i mieszczańskiej 
pod okiem profesjonalnych kucharzy w krakowskiej restauracji „Na 
pole”. Drugiego dnia młodzi ludzie tworzyli animowany przepis 
kulinarny (pod okiem animatorek Moniki Kuczynieckiej oraz Marty 
Skrockiej). Oglądali również cenione filmy animowane i przykłady 
malarstwa m.in. włoskiego malarza Giuseppe Arcimboldiego. Po-
nadto przebieg warsztatów stał się tematem filmu dokumental-
nego o kulinarnym Krakowie w reżyserii Adama Lewandowskiego. 

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy młodych ludzi, którzy lubią go-
tować, wykazują się zamiłowaniem do kuchni, a jednocześnie mają 
zainteresowania artystyczne (plastyczne, fotograficzne, filmowe). 
W trakcie projektu dzieci wykazywały się zręcznością w kuchni, 
jak i na planie realizowanej animacji. Zaprosiliśmy także ekspertki, 
Magdalenę Kasprzyk-Chevriaux, autorkę książki Kapłony i szczeżu-

The project “Animating Books!” is a literature and film event organ-
ized by the Etiuda&Anima Foundation for the Promotion of Artistic, 
Film and Audiovisual Culture in Krakow (May – November 2019). 
We invited five libraries from Małopolska Province (the Provincial 
Public Library in w Krakow, Paweł of Zotor Public Library in Za-
tor, Public Library in Wadowice, Józefa Bergelówna Municipal Public 
Library in Dobczyce, Tadeusz Biernat Public Library in Niepołomice) 
as well as publishing houses and children between 7-10 years of age. 

Children participating in the project got a complimentary book 
(one title in each of the libraries) selected from among those adapt-
ed to the screen as animations. They included Mr Maluśkiewicz by 
Julian Tuwim, It's Perfectly True by H. Ch. Andersen, About Twelve 
Months and Dratewka the Shoemaker by Janina Porazińska as well 
as a from a selection of legends Basilisk.

Having read one book in designated time, twelve children visited 
a library where they met a librarian and professional animators 
(Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Agnieszka and Kamil Kucharski, 
Daria Rzepiela, Marta and Cezary Skrocki, Szymon Adamski). After 
discussion about the read books and encouragement to use librar-
ies, the children created a script and during workshops which took 
a few hours, made in front of a camera a short animated film in 
a selected film technique (loose materials, object, hand-drawn, col-
lage, clay or cutout animation) inspired by a given title. At the end 
of the meeting the library changed into a cinema and the children 
watched a film based on the selected text made by a professional 
animator, and also other highly-regarded and prize-winning anima-
tions. 

The second educational project carried out by the Foundation this 
year was “Cooking on the Screen – Krakow the European Capital of 
Gastronomic Culture 2019” (May – November 2019). The European 
Academy of Gastronomy selected Krakow as the European Capital 
of Gastronomic Culture 2019. In connection with this fact we invited 
children aged 9-16 to take part in culinary and film workshops dur-
ing which they had a chance to make a few courtly and bourgeois 
dishes under the supervision of professional cooks in a  Krakow 
restaurant “Na pole”. On the second day the young people learned 
how to make an animated film by creating an animated cooking 
recipe (animators running the workshop were Monika Kuczyniecka 
and Marta Skrocka). They also watched highly-regarded anima-
tions and examples of paintings by, among others, the Italian art-
ist Giuseppe Arcimboldi. What is more, the workshop became the 
topic of a documentary about Krakow’s cuisine directed by Adam 
Lewandowski. 

The young people we invited to participate in the project like pre-
paring food and show interest in cooking and art (visual art, pho-
tography, film). During the project the children exhibited their skills 
in both cooking and making animations. We also invited experts 
who helped us to gain insight into the old cuisine. Those experts 
were Magdalena Kasprzyk-Chevriaux (author of, among others, 

23 listopada (sobota), 11.00 • 23rd November (Saturday), 11 a.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room
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je. Opowieści o zapomnianej kuchni polskiej, oraz etnograf Krysty-
nę Reinfuss-Janusz, które pomogły nam zgłębić tajemnice dawnej 
kuchni. Podczas warsztatów dzieci ugotowały rosół z bażanta, 
zupę cebulową, przygotowały kaczkę, gęś, modrą kapustę, ziem-
niaki, a także desery i kompot. 

Nagrodą za udział w obu projektach jest uczestnictwo w 26. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda&Anima oraz obejrze-
nie wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi zmontowanych już 
filmów warsztatowych na dużym kinowym ekranie. Na „deser” 
młodzi ludzie zobaczą wartościowy, nieznany w Polsce długome-
trażowy film animowany Away Gintsa Zilbalodisa, bardzo dobrze 
przyjęty na festiwalach filmowych na całym świecie.

Projekt „Gotowanie na ekranie” był współfinansowany ze środków 
Miasta Krakowa. Patronat honorowy objęła nad nim Europejska 
Akademia Gastronomiczna. Partnerami projektu były restauracje 
„Na pole” i „Szara”, a także Muzeum Narodowe. Patroni medialni 
to TVP 3 Kraków, Radio Kraków oraz portal Czas Dzieci.pl. Z kolei 
projekt „Ożywiamy książki!” został zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objął portal Czas Dzieci.pl. Za projekt ten Fundacja 
Etiuda&Anima w październiku br. otrzymała w plebiscycie Słonecz-
niki (plebiscyt na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci i mło-
dzieży) statuetkę Złotego Słonecznika w kategorii język, a także 
nominację w kategorii sztuki wizualne. 

Marta Chwałek i Katarzyna Surmacz

an interesting book Capons and Duck Mussels. A tale about the 
forgotten Polish cuisine) and an ethnographer Krystyna Reinfuss-
Janusz. During the workshops the children cooked a pheasant soup, 
an onion soup, a duck, a goose, red cabbage, potatoes, desserts and 
compote. 

The prize for taking part in both projects is participation in the 26th 
International Film Festival Etiuda&Anima and watching, together 
with their invited guests, the assembled workshop films on a big 
cinema screen. Additionally, the young people will watch a valuable 
animated feature film unknown in Poland called Away by Gints Zil-
balodis, very well received at film festivals all over the world. 

The project “Cooking on the Screen” was co-financed by the City 
of Krakow. The European Academy of Gastronomy took honor-
ary patronage of the event. Project partners were restaurants 
– Na pole, Szara, and also the National Museum. Media partners 
were TVP 3 Kraków, Radio Krakow and the portal Czas Dzieci.pl. 
The project „Animating Books!”, on the other hand, was organ-
ized thanks to the funds provided by the Ministry of Culture and 
National Heritage from the Culture Promotion Fund, and with the 
financial support of the Małopolskie Province. Portal Czas Dzieci.
pl took media patronage of the event. For this project, in October 
2019, the Etiuda&Anima Foundation received the Golden Sunflower 
Award for language in the Sunflowers plebiscite (plebiscite for the 
best developmental initiative for children and young adults), and 
a nomination to this award for visual art. 

Marta Chwałek and Katarzyna Surmacz
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Conference of rectors and 
representatives of European Film 

and Artistic Schools 
”Promotion and distribution of 
student etudes and graduation 

films outside film school system 
and community”

Konferencja rektorów 
i reprezentantów europejskich 
szkół filmowych i artystycznych 
„Promocja i dystrybucja etiud 
studenckich i filmów dyplomowych 
poza systemem i środowiskiem 
szkolnictwa filmowego”

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda (dzisiaj Etiuda&Anima) 
powstał w 1994 r. jako niezależna impreza filmowa, poświęcona 
twórczości filmowej studentów kształcących się w zawodach fil-
mowych w uczelniach na całym świecie. Na początku lat 90., gdy 
narodził się projekt festiwalu, ciągle dominował pogląd, że szkolne 
prace studentów są raczej filmowymi wprawkami, często realizo-
wanymi na zadany temat, nie zaś autonomicznymi wypowiedzia-
mi filmowymi, stanowiącymi pierwszą artystyczną próbę młodych 
adeptów sztuki filmowej. Etiudy i prace dyplomowe nie były za-
tem udostępniane szerszej publiczności. Pokazywane zazwyczaj 
wewnątrz murów szkolnych, rzadko dopuszczane na festiwale, 
w opinii części środowiska dydaktycznego wręcz nie powinny były 
funkcjonować poza środowiskiem szkolnictwa filmowego. Działo 
się tak, mimo że wielu wybitnych i znanych na świecie twórców 
już w okresie studiów realizowało niezwykle udane małe formy fil-
mowe. Warto przypomnieć niektórych z nich: Romana Polańskiego 
(Dwaj ludzie z szafą), Emira Kusturicę (Guernica), Istvana Szabo 
(Koncert), Nikitę Michałkowa (Spokojny dzień w końcu wojny), 
Andrieja Michałkowa-Konczałowskiego (Chłopiec i gołąb), Larsa 
von Triera (Nocturn), Floriana Gallenbergera (Tango Berlin, autora 
później nagrodzonego Oscarem dyplomowego filmu Quiero Ser). 

Ideą, która legła u podstaw oryginalnego projektu festiwalu filmo-
wego, było stworzenie stałej płaszczyzny prezentacji etiud szero-
kiej publiczności poza systemem szkolnictwa filmowego i, oprócz 
przyznawania własnych nagród, oddziaływanie przynajmniej na 
środowisko festiwali filmowych, aby etiudy mogły na pełnych pra-
wach rywalizować z filmami profesjonalnymi w walce o nagrody 
na największych imprezach – co, jak liczyliśmy, mogło mieć decy-
dujący wpływ na początek kariery artystycznej młodych filmow-
ców. Po ćwierćwieczu można powiedzieć, że festiwal Etiuda&Ani-
ma w znacznym stopniu przyczynił się do zmiany nastawienia do 
twórczości studenckiej, odgrywając istotną rolę w jej promocji. Jest 
ona powszechnie już dzisiaj uznawana za pełnoprawnego rywala 
w walce o festiwalowe nagrody w świecie profesjonalnych festiwali 
filmowych. 

Mimo upływu lat i niemałych osiągnięć w dziedzinie popularyzacji 
twórczości studenckiej i osiągnięć szkolnictwa filmowego ciągle nie 
do końca rozwiązany jest problem kontaktu szerokiej, pozafesti-
walowej publiczności z filmami studenckimi. W moim przekonaniu 
ciągle w sposób niedostateczny wykorzystywany jest zwłaszcza 
na rynku filmowym dystrybucyjny potencjał twórczości studenc-
kiej. Mówiąc inaczej: kwalifikowana widownia filmowa, związana 
z  ruchem kin studyjnych, arthousowych, klubów filmowych, nie 
ma dostatecznego dostępu do filmów studenckich poza festiwa-

The International Film Festival Etiuda (Etiuda&Anima, as it is called 
today) was founded in 1994 as an independent film event devoted 
to the promotion of films made by students studying filmmaking at 
schools and universities all over the world. In the early 1990s, when 
the idea of the festival took its shape, the prevailing opinion was that 
school films made by students were mere film exercises on a given 
subject rather than truly autonomous statements of the young film 
art practitioners making their first artistic attempts. What’s more, 
etudes and graduation films had limited audience exposure. Pre-
dominantly shown within school walls only and hardly ever selected 
by festivals, according to some film pedagogues they should not 
have even functioned outside of the film community. It happened 
so, even though many outstanding and worldwide known film- 
makers had made some short films of unusually high-quality already 
during their studies. It is worth mentioning at least some of them 
here, namely: Roman Polański (Two Men and a Wardrobe), Emir 
Kusturica (Guernica), Istvan Szabo (Concert), Nikita Mikhalkov 
(A Quiet Day at War’s End), Andrei Mikhalkov Konchalovsky (The 
Boy and the Dove), Lars von Trier (Nocturn), Florian Gallenberger 
(Tango Berlin, who was later awarded with Oscar for his graduate 
film entitled Quiero Ser). 

The idea behind the original concept for the film festival was to es-
tablish a lasting platform for presentation of school etudes to the 
general audience outside of the film school system, and, apart from 
granting its own awards, also influence the film festival community 
in such a way that the etudes could compete on equal terms with 
professional films during the world’s most important festivals. This, 
as we had presumed, could have had a decisive impact on the start 
of the artistic career of young filmmakers. After 25 years we can 
claim that Etiuda&Anima festival has contributed to a change in the 
approach towards student films and has played a crucial role in their 
promotion. Nowadays, these films are widely recognized as fully-
fledged rivals in competition for awards of various professional film 
festivals. 

Despite many years that have passed and considerable successes 
in popularization of student films and achievements of film schools 
that we have gained, the problem with reaching wide non-festival 
audience has not yet been fully solved. In my opinion, the potential 
of the student creative work is still insufficiently exploited, especially 
on the film market. To put it differently: the targeted audience, usu-
ally associated with art house cinemas and film societies, has not 
got enough opportunities to watch student films outside film fes-
tivals, not to mention the fact that they are not normally available 
in regular cinema repertoire. This is yet another problem waiting to 
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lami filmowymi, nie mówiąc o tym, że nie są one także ujmowane 
w  normalnym repertuarze filmowym. To kolejny problem wyma-
gający rozwiązania, zwłaszcza obecnie, w dobie rozległej komu-
nikacji w  obszarze kultury audiowizualnej, która obejmuje m.in. 
możliwości stwarzane przez Internet. Być może zresztą jest on 
lokalnie w niektórych krajach do pewnego stopnia rozwiązywany, 
co mogłoby się stać wzorcowym przykładem np. dla szkolnictwa 
wschodnioeuropejskiego. 

W związku z tą sytuacją zorganizowaliśmy podczas tegorocznego 
festiwalu Etiuda&Anima 2019 konferencję rektorów i reprezentan-
tów wybranych szkół filmowych i artystycznych, z którymi od lat 
utrzymujemy kontakty festiwalowe, aby wymienić się wiedzą i do-
świadczeniami w zakresie wskazanych problemów. W szczególno-
ści interesują nas odpowiedzi na kilka z poniższych pytań:

I.

–  jaki model producencki przyjęty jest w poszczególnych 
szkołach, w tym skąd pochodzą środki finansowe na realizację 
etiud i filmów dyplomowych? 

–  czy kooprodukowane są one przez partnerów zewnętrznych?

–  czy w umowach zawarte są klauzule obejmujące zagadnienia 
potencjalnych form i pól dystrybucyjnych?

II. 

–  jaki model promocji twórczości studenckiej przyjmuje szkoła?

–  czy szkoła ma zorganizowaną komórkę odpowiedzialną za 
promocję tej twórczości na festiwalach filmowych, innych 
imprezach oraz w mediach? 

–  jaką rolę odgrywają w procesie promocyjnym sami studenci 
jako autorzy filmów, w szczególności w jakim stopniu studenci 
mogą występować w tym zakresie z samodzielnymi inicjaty-
wami?

III.

–  czy uczestnicy konferencji uważają, że korzystne dla rozwoju 
szkolnictwa filmowego i artystycznego byłoby szerokie „uryn-
kowienie” twórczości studenckiej, uczynienie z niej przedmiotu 
dystrybucji kinowej i medialnej? 

–  czy „urynkowienie” nie stanowiłoby istotnego zagrożenia dla 
swobody twórczej w obszarze otwartej i kreatywnej edukacji 
filmowej?

IV.

–  jaki model dystrybucji etiud i filmów dyplomowych byłby 
zdaniem uczestników konferencji najbardziej adekwatny do 
warunków panujących w różnych krajach, a także na rynku 
międzynarodowym? 

–  jaką rolę w tym zakresie powinny odegrać programy Unii 
Europejskiej, wspierające rozwój kultury filmowej? 

–  czy jednym ze sposobów rozwiązania wskazanych problemów 
mogłaby być organizacja w Europie Środkowo-Wschodniej 
targów etiud studenckich, filmów dyplomowych oraz szkół 
filmowych i artystycznych?

Gorąco dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przez niektóre szkoły 
filmowe i artystyczne. Liczymy, że wymiana wiedzy i doświadczeń 
w tym zakresie będzie bardzo interesująca i inspirująca dla uczestni-

be solved, especially now, at the time of widespread communica-
tion in field of audiovisual culture encompassing, among others, the 
possibilities provided by the Internet. This issue may be to a certain 
degree already dealt with in some of the countries at the local level, 
which could serve as an example for the Polish or whole East Euro-
pean film education system. 

In relation to the above, we are planning to organize at this year’s 
edition of Etiuda&Anima 2019 a conference of rectors and repre-
sentatives of selected film and artistic schools with whom we have 
been in contact for many years now, in order to exchange our 
knowledge and experience regarding the indicated areas and issues. 
Below are just a few of the questions we are going to be particularly 
interested in:

I.

–  what model of production is employed in each school and 
where does the money for making etudes and graduate films 
come from? 

– are the films co-produced by outside partners?

– do the contracts contain any provisions on potential forms 
and fields of distribution?

II. 

–  what model of promotion of students’ creative work is em-
ployed in each school?

–  does the school have a separate unit responsible for promot-
ing student films at film festivals, other events and media? 

–  what is the role of the students themselves, as the films’ 
authors, in the promotion processes? 

–  and in particular – to what extent can students become 
involved and take the initiative in that process? 

III.

– are the conference participants of the opinion that making 
student films operate on market-like principles and distributing 
it widely in the cinemas and media would be beneficial for the 
development of film and artistic education? 

–  wouldn’t this introduction to the market impose a considerable 
threat to artistic freedom in the field of creative and open film 
education? 

IV.

–  what model of distribution of etudes and graduate films 
would be, according to the conference participants, the most 
appropriate for the conditions prevailing in various countries as 
well as the international market?

–  what should be the role of the EU programs supporting the 
development of film culture in that domain?

–  could the organization of the Central and East European film 
fair devoted to student etudes, graduate films as well as film 
and artistic schools provide a solution to some of the above 
mentioned problems? 

We give heartfelt thanks to the film and artistic schools that have 
accepted our invitation. We hope that the opportunity to exchange 
knowledge and experience in that field can be very interesting and 
inspiring to all the conference participants representing various EU 
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ków reprezentujących różne kraje Unii Europejskiej. Bierzemy rów-
nież pod uwagę, że podjęta problematyka będzie kontynuowana na 
kolejnej konferencji w roku następnym.

Bogusław Zmudziński 

Do udziału w konferencji zostały zaproszone następujące szkoły 
filmowe:

Łódzka Szkoła Filmowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi), Polska

Filmuniversity Babelsberg Konrad Wolf – Poczdam, Niemcy

Szinház-es Filmművészeti Egyetem Budapeszt, Węgry

Vysoká Škola Múzických Umeni, Filmová a televizna fakulta VŠMU 
– Bratysława, Słowacja

La Fémis – Paryż, Francja

countries. We also remain open to the possibility of continuing the 
discussion on the subject matter at another conference next year.

Bogusław Zmudziński 

This year’s conference will be attended by:

Łódzka Szkoła Filmowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna in Lodz), Poland

Filmuniversity Babelsberg Konrad Wolf – Potsdam, Germany

Szinház-es Filmművészeti Egyetem Budapest, Hungary

Vysoká Škola Múzických Umeni, Filmová a televizna fakulta VŠMU 
– Bratislava, Slovakia

La Fémis – Paris, France

https://www.facebook.com/Filmov%C3%A1-a-telev%C3%ADzna-fakulta-V%C5%A0MU-538665612821770/posts
https://www.facebook.com/Filmov%C3%A1-a-telev%C3%ADzna-fakulta-V%C5%A0MU-538665612821770/posts
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Body, organism, mechanism  
– animation workshops for adults

Led by: Izabela Plucińska

Animation workshops for children
Led by: Lucija Mrzljak

Ciało, organizm, mechanizm  
– warsztaty animacji dla dorosłych
Prowadzenie: Izabela Plucińska

warsztaty animacji dla dzieci
Prowadzenie: Lucija Mrzljak

23 listopada (sobota), 15.00 – 19.00 • 23rd November (Saturday), 3 p.m. – 7 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki • Małopolska Garden of Art

Body, organism, mechanism – the title of the stop-motion anima-
tion workshops led by Izabela Plucińska, a director, scriptwriter and 
animated film producer. The workshops are for adults who wish 
to learn a perfect technique of working with plasticine from a real 
master. Each participant will have an opportunity to create his/her 
own animation. 

Flip Books are one of the simplest, oldest, and best-loved ways to 
create an animated film. In this workshop participants will explore 
the wonders of optical illusions. Using basic drawing skills and a few 
tricks, participants will create their own paper movie!

Izabela	Plucińska	

Born in Koszalin in Poland on 1974. She graduated 
from Lodz National Fine Arts Conservatory, Natio-
nal Polish Film School in Lodz and National German 
Film School “Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg. In 
2004, her graduate film project Jam Session was 
selected for the short film competition at the Berlin 
Film festival 2005, when she has been awarded with 
Silver Bear. Jam Session has been presented on over 
60 international festivals and won a number of in-
ternational prizes. In 2006, Izabela founded her own 
production company Clay Traces in Berlin. 

Ciało, organizm, mechanizm – tytuł warsztatów animacji poklatko-
wej, które poprowadzi Izabela Plucińska, reżyserka, scenarzystka 
i twórca filmów animowanych. Warsztaty skierowane są do osób 
dorosłych, które chcą nauczyć się tworzenia w plastelinie od mi-
strzyni tej techniki. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł stwo-
rzyć swoją animację.

Flip Book to jeden z najprostszych, najstarszych i najbardziej lu-
bianych sposobów tworzenia filmu animowanego. Podczas tych 
warsztatów uczestnicy będą badać cuda złudzeń optycznych. Ko-
rzystając z podstawowych umiejętności rysowania i kilku sztuczek, 
uczestnicy stworzą własny papierowy film!

Izabela	Plucińska

Urodziła się w 1974 roku w Koszalinie. Studiowała 
animację w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej 
i  Teatralnej w Łodzi oraz grafikę i  design na tam-
tejszej ASP, a także w poczdamskiej The Film & Te-
levision Academy (HFF) „Konrad Wolf”. Spośród 
licznych plastelinowych animacji największe sukcesy 
przyniósł jej film Jam Session (2005), uhonorowany 
licznymi nagrodami, w  tym Srebrnym Niedźwie-
dziem dla krótkiego metrażu na festiwalu w Berlinie. 
Obecnie mieszka w Berlinie, gdzie prowadzi własną 
firmę produkcyjną Clay Traces. 

23 listopada (sobota), 10.00 – 12.15 (5 – 7 lat), 13.00 – 16.00 (8 – 10 lat) 
23rd November (Saturday), 10 a.m. – 12.15 p.m. (5 – 7 years old), 1 p.m. – 4 p.m. (8 – 10 years old)

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Plac Szczepański 9 
The Feliks Jasieński Szołayski House – a branch of the National Museum in Krakow, Plac Szczepański 9

Lucija	Mrzljak	

(born in 1990 in Zagreb) Croatian animation film director and il-
lustrator, based in Estonia. She started to draw her first animated 
flipbooks as a child and as a teenager joined a film laboratory where 

Lucija	Mrzljak	

(ur. w Zagrzebiu w 1990 r.) chorwacka reżyserka filmów animo-
wanych i rysowniczka, na stale pracująca i mieszkająca w Estonii. 
Już jako dziecko rysowała swoje pierwsze książeczkowe animacje, 
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she made her first experimental films on 8 mm and 
16 mm analog film. She studied animation at the 
Academies of Fine Arts in Zagreb, Krakow, Prague 
and Tallinn. After completing her MA of Anima-
tion in Estonia as a student of Priit and Olga Parn, 
she decided to stay in Tallinn and since then works 
in Joonisfilm Studio. Her student films Shuma and 
Kut were screened at numerous film festivals around 
the world. During 2016 Etiuda&Anima festival those 
films brought her the Great Underestimated prize 
granted by the artistic director of the festival. In 
2018, she won the Golden Jabberwocky for the film 

A Demonstration of Brilliance in Four Acts, which she made with 
Morten Tšinakov. Besides animation, she works as a freelance il-
lustrator for children books and international political magazines.

a  jako nastolatka dołączyła do laboratorium filmo-
wego, gdzie zrealizowała swój pierwszy ekspery-
mentalny film na taśmie filmowej 8 mm i 16 mm. 
Mrzljak studiowała animację na akademiach sztuk 
pięknych w Zagrzebiu, Krakowie, Pradze i Talinie. Po 
ukończeniu studiów magisterskich na wydziale ani-
macji w Estonii pod kierunkiem Priita i Olgi Parnów 
zdecydowała się zostać w Talinie, gdzie do dziś pra-
cuje w Joonisfilm Studio. Jej studenckie filmy pt. Szu-
ma oraz Kąt były pokazywane na wielu festiwalach 
na całym świecie. Podczas Etiuda&Anima 2016 filmy 
te przyniosły autorce nagrodę Dyrektora Artystycz-
nego festiwalu – Wielkiego Niedocenionego. W 2018 roku zdobyła 
Złotego Jabberwocky’ego za film A Demonstration of Brilliance in 
Four Acts, który zrealizowała z Mortenem Tšinakovem. Poza re-
alizacją filmów animowanych artystka rysuje również ilustracje do 
książek dla dzieci oraz międzynarodowych czasopism politycznych.

Can a commercial be a film etude?  
or how to tell a story with  
a brand in the background

Papaya young Directors 2019
Led by: Marta Frączek

Czy reklama może być etiudą filmową? 
Czyli jak opowiadać historię  
z marką w tle
Papaya young Directors 2019
Prowadzenie: Marta Frączek

We invite you to meet the representatives of the com-
petition for young filmmakers Papaya Young Directors. 
We will be discussing advertising you don't know – 
corageous, film-like, unstereotypical. The type required 
from young artists full of ideas. The meeting will be led 
by Marta Frączek – a member of the board and the 
jury of the competition, and she will say how to get 
through to the world of advertising. 

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami kon-
kursu dla młodych twórców filmowych Papaya Young 
Directors. Porozmawiamy o reklamie, jakiej nie znacie 
– odważnej, filmowej, niestereotypowej. Takiej, jakiej 
wymaga się od młodych, pełnych pomysłów twórców. 
Spotkanie poprowadzi Marta Frączek – członkini ka-
pituły i jurorka konkursu. Opowie o najbardziej filmo-
wych przykładach reklamy ze świata oraz przedstawi 
kulisy pracy w konkursie i odpowie na pytanie, jak 
przebić się do świata reklamy.

22 listopada (piątek), 12.00 • 22nd November (Friday), 12 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

Marta	Frączek 	

She has been working in advertising industry since 
2008, and in Saatchi&Saatchi IS company for the 
past 6 years. She has received awards at numer-
ous competitions including KTR, Effie, Innovation 
Ad, Mixx Awards, YC Cannes. She won YC and JC  
Eurobest three times in a row. She has been the only 
Polish so far to take part in a prestigious See It Be It 
program in Cannes, which aims at promoting young 
and creative females all over the world. After hours, 
she writes scripts for short film forms and works as 

a ghostwriter. In 2016, she received Fryderyk, the Polish Phonographic 
Academy Award for the best videoclip, and was nominated for the 
same category in the following years. She graduated from Polish 
studies and chose writing briefs instead of PhD thesis in literature.

Marta	Frączek 

w branży reklamowej pracuje od 2008 roku, od 
6 lat w Saatchi&Saatchi IS. Ma na swoim koncie 
nagrody w konkursach KTR, Effie, Innovation Ad, 
Mixx Awards, YC Cannes. Trzy razy z rzędu wygrała 
YC i JC Eurobest. Jako jedyna Polka wzięła udział 
w prestiżowym programie See It Be It w Cannes, 
którego zadaniem jest promowanie młodych, 
kreatywnych kobiet na świecie. Po godzinach pisze 
scenariusze do krótkich form filmowych i jest ghost-
writerem. W 2016 roku wygrała nagrodę Polskiej 
Akademii Fonograficznej Fryderyk za teledysk roku, w kolejnym 
zdobyła nominację.  Z wykształcenia jest polonistką, która porzuciła 
doktorat z literatury dla briefów. 
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Do you have a project?  
Present it with a smile 

workshops led by Anna B. Szczerbińska

Masz projekt?  
Zaprezentuj go z uśmiechem
warsztaty Anny B. Szczerbińskiej

22 listopada (piątek), 10.00 (1 część) • 22nd November (Friday), 10 a.m. (1st part)
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room
23 listopada (sobota), 9.00 (2 część) • 23rd November (Saturday), 9 a.m. (2nd part)

Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża • Małopolska Garden of Art – Large Screening Room

Practical, 2-day long workshops preparing for pitching of film pro-
jects. Working on form and content. Preparing body and speech. 
The workshops will analyse specific cases and projects delivered by 
its participants. Those enrolling for the workshops are asked to send 
their projects and defining problems they encounter while preparing 
presentations. 

Anna	B.	Szczerbińska

A graduate of the Acting Department of the Thea-
tre Academy in Warsaw and School of Pantomime 
and Dance in Katowice, as well as the post-graduate 
studies at the Reportage and Documentary School at 
Collegium Civitas, post-graduate Faculty of Film and 
TV Production in Warsaw Film School and Coaching 
Study at Lazarski University. She talks a lot in general 
– at present also as a PR & Communication Man-
ager in Heliograf company, she often talks about the 
manner of talking, but above all, she listens.

Since 2012 along with her acting and PR activities, she 
has also been working as a coach and trainer – she 

teaches mostly how to work with one’s voice and body, interpre-
tation techniques, motivational methods and public speaking. She 
deals with interpersonal communication, self-presentation, public 
appearances, working with stress, relaxation techniques, motivat-
ing oneself and others, creativity, time management, customer ser-
vice, dress code, savoir-vivre and business etiquette. She develops 
her own training programs on public appearances, interpersonal 
communication and motivation. She delivers training and coaching 
courses for leaders and managers on how to reinforce the message 
conveyed during public appearances and trainings in communica-
tion, rhetoric and voice techniques. 

At the moment she delivers the following training courses:

”Training your voice and speech – practical training”, ”Preparing 
oneself for public appearances”, ”Stress management and relaxa-
tion techniques”, ”Bamboo effect – working on your personal de-
velopment”, ”Wake up your confidence and achieve your targets”, 
”BUSINESS & PRESTIGE for Public Administration”. 

Praktyczne, dwudniowe warsztaty przygotowujące do pitchingu 
projektów filmowych. Praca nad formą i treścią. Przygotowanie 
mowy i ciała. Praca na warsztatach odbywać się będzie już na kon-
kretnych przypadkach, projektach nadesłanych przez uczestników 
warsztatów. Zgłaszających się na warsztaty prosimy o przysłanie 
swoich projektów oraz nakreślenie problemów, jakie napotykają 
podczas przygotowania prezentacji.

Anna	B.	Szczerbińska

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Te-
atralnej w Warszawie oraz Szkoły Pantomimy i Tańca 
w Katowicach, a także podyplomowej Szkoły Repor-
tażu i Dokumentu przy Collegium Civitas, podyplo-
mowego Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Studium Coa- 
chingu na Uczelni Łazarskiego. Dużo mówi – obec-
nie także jako PR & Communication Manager w fir-
mie Heliograf, często mówi o mówieniu, ale przede 
wszystkim słucha. Od 2012 roku równolegle z pracą 
aktorską & PR-ową realizuje się jako trener i coach – 
uczy przede wszystkim pracy nad głosem i ciałem, 
technik interpretacyjnych, metod motywacyjnych oraz public speak- 
ing. Zajmuje się komunikacją interpersonalną, autoprezentacją, 
wystąpieniami publicznymi, pracą ze stresem, technikami relak-
sacyjnymi, motywowaniem siebie i innych, kreatywnością, zarzą-
dzaniem sobą w czasie, obsługą klienta, przybliża dress code oraz 
savoir-vivre i etykietę w biznesie. 

Tworzy autorskie programy szkoleniowe w obszarze wystąpień 
publicznych, komunikacji interpersonalnej oraz motywacji. Prowa-
dzi szkolenia oraz coachingi dla liderów i menedżerów w zakresie 
technik wzmacniania przekazu w wystąpieniach publicznych oraz 
treningi z zakresu komunikacji, retoryki oraz pracy nad głosem. 

Obecnie prowadzi następujące szkolenia: 

„Szkolenie głosu i mowy – trening”, „Przygotowanie do wystąpień 
publicznych”, „Zarządzanie stresem & techniki relaksacji”, „Efekt 
bambusa – praca nad rozwojem osobistym”, „Obudź w sobie pew-
ność siebie i osiągaj zamierzone cele”, „BUSINESS & PRESTIGE dla 
Administracji Publicznej”. 
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you too can become a youtuber  
how to make your video  

on youTube channel
Led by: rafał Kosecki, AMA

 Interactivity at Aardman
Led by: Neil Pymer

I ty możesz zostać youtuberem 
Jak nakręcić swój film  
na kanał youTube
Prowadzenie: rafał Kosecki, AMA

Interaktywność u Aardmana 
Prowadzenie: Neil Pymer

23 listopada (sobota), 10.00 – 14.00 • 23rd November (Saturday), 10 a.m. – 2 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki • Małopolska Garden of Art

23 listopada (sobota), 17.00 • 23rd November (Saturday), 5 p.m.
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

rafał	Kosecki

aktor filmowy i telewizyjny, reżyser TV. Znany z obsa-
dy polskich seriali, takich jak: Kasia i Tomek, Tygrysy 
Europy, Dziki, Szkoła. Realizował seriale W11. Wydział 
śledczy i Detektywi dla telewizji TVN. Wykładowca na 
AMA Film Academy w Krakowie.

rafał	Kosecki	

a film and TV actor, TV director. Well-known from 
such Polish TV series as Kasia and Tomek, Tigers of 
Europe, Wild One, School. He produced TV series W11. 
Investigation Department and Detectives for TVN. He 
is a lecturer at AMA Film Academy in Krakow. 

Warsztaty	dla	młodzieży	w	wieku	10	–	13	lat

Zapraszamy wszystkich młodych entuzjastów 
kręcenia filmów telefonem komórkowym na 
warsztaty z Rafałem Koseckim, wykładowcą 
AMA Film Academy. Podczas warsztatów uczest-
nicy poznają zasady kadrowania, plany filmowe 
oraz możliwości i zasady działania sprzętu mul-
timedialnego przyniesionego przez uczestników. Każdy z uczestni-
ków będzie miał szansę poznać wszystkie etapy tworzenia krótkich 
opowieści filmowych: od inspiracji poprzez pomysł na historię, sce-
nariusz, kadrowanie, storyboard, wykonanie/montaż.

Workshops	for	young	people	aged	10	–	13	

We invite all young enthusiasts of making films 
with smartphones to workshops with Rafał Ko-
secki, a lecturer of FAMA Film Academy. During 
these workshops its participants will get to know 
the rules of framing, kinds of film sets and ways 
of working of the multimedia equipment brought 

by the participants. Each of the participants will have an opportu-
nity to familiarize him/herself with all the stages of making short 
film stories: starting with inspiration, through idea for a story, script, 
framing, storyboards, shooting/editing.

Studio Aardman, z siedzibą w Bristolu w Wielkiej 
Brytanii, założone w 1976 roku przez Petera Lor-
da i Davida Sproxtona, jest niezależnym studiem 
mającym na koncie wiele nagród. Produkuje filmy 
fabularne, seriale, reklamy, gry oraz interaktywną 
rozrywkę, na przykład „zachwycającą wizualnie” 
(„The Guardian”), nominowaną do nagrody BAFTA grę na konso-
lę 11-11: Memories Retold czy aplikację StorySign oraz innowacyj-
ne atrakcje na rynek zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, na 
przykład nową atrakcję kinową 4D w parku rozrywki Efteling w Ho-
landii. Produkcje studia podobają się na całym świecie, są nowa-
torskie, interesujące, pełne uroku i mają doskonale zarysowanych 
bohaterów, co odzwierciedla wyjątkowy talent, energię i osobiste 
zaangażowanie zespołu studia Aardman. Praca studia – wliczając 
kochanych bohaterów, takich jak Wallace i Gromit, baranek Shaun 
czy Morph – jest często imitowana, a jednak studiu udaje się być 

Aardman, based in Bristol (UK) and co-founded 
in 1976 by Peter Lord and David Sproxton, is 
an  independent and multi-award-winning stu-
dio. It produces feature films, series, advertising, 
games and interactive entertainment – such as 
the ‘visually astonishing’ (The Guardian), BAFTA 

nominated console game, 11-11: Memories Retold, and StorySign 
app – and innovative attractions for both the domestic and inter-
national market, including a new 4D theatre attraction at Efteling 
in the Netherlands. Its productions are global in appeal, novel, en-
tertaining, brilliantly characterised and full of charm reflecting the 
unique talent, energy and personal commitment of the Aardman 
team. The studio’s work – which includes the creation of much-
loved characters including Wallace & Gromit, Shaun the Sheep and 
Morph – is often imitated, and yet the company continues to lead 
the field producing a rare brand of visually stunning content for 
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watch and buy me!  
Animated series and toy industry  

– lecture by Konrad Sierzputowski

oglądaj i kup mnie! Seriale animowane 
a przemysł zabawkarski 
– wykład Konrada Sierzputowskiego

21 listopada (czwartek), 14.00 • 21st November (Thursday), 2 p.m. 
Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała • Małopolska Garden of Art – Small Screening Room

Animated protagonists move to reality beyond the film almost since 
the onset of the art of moving images. From the naughty cat Felix to 
dwellers of Disney's universum to Japanese adult animations. Eve-
rywhere where the adventures of animated protagonists fire view-
ers' imagination, the market also finds a place to make animation 
real through toys. New totemic trophies in the form of figurines, 
full production design or even magical objects flood the market and 
generate multimillion profits. Even though this strategy is as old as 
the first animated films, it has not changed much throughout the 
years. The only thing worth noting is the intensification since the 
1980s of strategies aiming to develop franchises. It was a particu-
larly interesting time in the history of animated film and the time 
when series became multi-episode promotions of toys and gadgets 
available in every shop or department store across America. It was 
this period that provided the young viewers with complete scenar-
ios to play with plastic figurines from the worlds of He-Man and 
My Little Pony, guaranteed the parents gaps in their home budg-
ets and initiated modern forms of animation promotion. Thanks to 
those special animations and to the digital revolution, the story was 

Neil	Pymer

is a creative director who primarily works in the won-
derfully diverse and innovative interactive department 
at Aardman. He specialises in projects that are difficult 
to achieve, probably haven’t been attempted before, 
that educate, bring about change and have strong 
narratives at their heart... ideally all of the above! Neil 
has  recently  directed  an animated music video for 
Ferris & Sylvester, BBC iReporter, which teaches young 
adults to navigate the murky waters of fake news 
and StorySign, which recently won a  Graphite D&AD 

award, four Gold Cannes Lions and a BAFTA nomination. Neil also 
talks at festivals and runs workshops for students and profession-
als alike at Aardman Academy, D&AD, BFI, NME Lifehacks and the 
Princes Trust by inspiring them to fail fast, think like children and to 
get their hands dirty.

cinema, broadcasters, digital platforms and live experiences around 
the world. In November 2018 it became an Employee Owned Or-
ganisation, to ensure Aardman remains independent and to secure 
the creative legacy and culture of the company for many decades 
to come. 

www.aardman.com  

Animowani bohaterowie przenoszą się do rzeczywistości poza-
filmowej od niemal początków sztuki ruchomych obrazów. Od 
niesfornego kota Felixa, przez mieszkańców uniwersum Disneya, 
aż do japońskich animacji dla dorosłych. Wszędzie tam, gdzie wy-
obraźnię widzów rozpalają przygody animowanych bohaterów, 
rynek znajduje również miejsce do urzeczywistniania animacji 
w  postaci zabawek. Kolejne totemiczne trofea w postaci figurek, 
pełnych scenografii, a nawet magicznych przedmiotów zalewają 
rynek, generując wielomilionowe zyski. Choć jest to strategia sta-
ra jak pierwsze animowane filmy, to jednak nie zmienia się ona 
szczególnie na przestrzeni lat. Jedyne, co możemy odnotować, to 
wzmożoną intensyfikację strategii budowania franczyzy od lat 80. 
To moment szczególnie interesujący w historii filmu animowanego 
i czas powstawania seriali będących wieloodcinkową promocją za-
bawek i gadżetów dostępnych we wszystkich sklepach i centrach 
handlowych Ameryki. To właśnie ten okres zapewnił małoletnim 
widzom całe scenariusze zabawy plastikowymi lalkami ze światów 
He-Mana i My Little Pony, a rodzicom gwarantował sukcesywne 
braki w domowym budżecie oraz zapoczątkował nowoczesne 

Neil	Pymer

jest dyrektorem kreatywnym, pracującym głównie 
we wspaniale różnorodnym i innowacyjnym dziale 
interaktywnym w studiu Aardman. Specjalizuje się 
w projektach trudnych do realizacji, których wykona-
nia prawdopodobnie nikt wcześniej się nie podjął, ale 
które uczą, przynoszą zmianę i przywiązują wagę do 
mocnych narracji... Najlepiej wszystkiego tego razem! 
Ostatnie prace Neila to: animowany wideoklip dla 
grupy Ferris & Sylvester, gra BBC iReporter, która uczy 
młodych ludzi, jak poruszać się wśród fake newsów, 
oraz aplikacja StorySign, która niedawno zdobyła nagrodę Graphite 
D&AD, cztery Złote Lwy w Cannes oraz była nominowana do na-
grody BAFTA. Neil zabiera głos również na festiwalach i prowadzi 
warsztaty dla studentów i profesjonalnych twórców w  Akademii 
Aardman, D&AD, BFI, NME Lifehacks oraz Princes Trust, inspirując 
do stosowania strategii „fail fast”, myślenia jak dzieci i  brudzenia 
sobie rąk. 

liderem w branży, dzięki tworzeniu wyjątkowej marki olśniewają-
cych wizualnie prac dla kina, nadawców, platform cyfrowych czy 
doświadczeń na żywo na całym świecie. W listopadzie 2018 roku 
studio stało się Firmą Będącą Własnością Pracowników, aby za-
pewnić jego niezależność i zabezpieczyć twórczą spuściznę i kulturę 
firmy na wiele lat.  

www.aardman.com  

http://www.aardman.com/
http://www.aardman.com/
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Presentation of SENSTEr by Edward 
Ihnatowicz – Anna olszewska

Prezentacja SENSTErA Edwarda 
Ihnatowicza – Anna olszewska

We present one of the classic works of media art. SENSTER was 
made in the late 1960s by Edward Ihnatowicz – an artist of Pol-
ish origin working in London. It was shown for the first time in the 
Evoluon exhibition pavilion in Eindhoven. The creation of the sculp-
ture was supported by Philips. 

This piece, even though important, ceased to function in the mid-
1970s. Until recently it was considered gone missing. In April 2017 
the sculpture was discovered and brought back to Poland thanks to 
the efforts of an interdisciplinary team of scientists and designers. 
Currently, the sculpture is owned by the AGH University of Technol-

Prezentujemy jedno z klasycznych dzieł sztuki mediów. SENSTER 
został stworzony pod koniec lat 60. przez Edwarda Ihnatowicza – 
artystę polskiego pochodzenia pracującego w Londynie. Pierwotnie 
zaprezentowano go w pawilonie wystawowym Evoluon w Eindho-
ven. Powstanie pracy wsparł koncern Philipsa. 

Praca, choć ważna, przestała funkcjonować w połowie lat 70. Do 
niedawna uznawana była za zaginioną. W kwietniu 2017 roku rzeź-
ba została odnaleziona i sprowadzona do Polski dzięki staraniom 
interdyscyplinarnego zespołu uczonych i projektantów. Obecnie 
praca pozostaje własnością Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

20 listopada (środa), 12.00 • 20th November (Wednesday), 12.00 p.m.
Akademia Górniczo-Hutnicza – Hala przemysłowa WO, ul. Reymonta 23 s. 19

formy promocji animacji. Dzięki tym szczególnym animacjom i re-
wolucji cyfrowej możliwa była opowieść o ożywionych zabaw-
kach, które prosto z filmu Toy Story trafiają do sklepów i rąk dzieci 
na całym świecie i kto wie, może gdy nikt nie patrzy, przeżywają 
przygody podobne do tych widzianych na ekranie. W końcu motyw 
ożywiania zabawek był jedną z pierwszych problematyzowanych 
technik animacji lalkowej. Od czasów rewolucji cyfrowej i sukcesu 
Toy Story ruch przeniesiony z porządku fikcji do porządku rzeczy-
wistości, wraz z przenikaniem się zabawkowych obiektów między 
nimi, jest szczególnie interesujący. Mimo istotnych zmian w prawie 
medialnym oraz rozpoznania chwytów marketingowych, przemysł 
zabawkarski nadal pełnymi garściami czerpie z możliwości filmu 
animowanego w celu rozbudzania pragnienia posiadania symbo-
licznego fragmentu fikcyjnego świata. Plastikowe, drewniane i me-
talowe figurki znanych postaci zamieszkują nasze mieszkania wśród 
innych przedmiotów, lecz są rzeczami podobnymi do wszystkich 
innych. Czym wyróżniają się na tle innych zabawek? W czasie wy-
kładu chciałbym prześledzić historię zabawek powstałych z inspi-
racji filmami i serialami animowanymi oraz zastanowić się nad ich 
wyjątkowością w czasach późnego kapitalizmu.

possible about animated toys which went directly from the film Toy 
Story to the hands of children all over the world; and who knows, 
maybe when nobody is watching, they experience adventures simi-
lar to those seen on the screen. After all, the issue of animating 
toys was one of the first problematized techniques of puppet ani-
mation. Since the times of the digital revolution and the success of 
Toy Story, movement taken from fiction to reality together with the 
interplay between toy objects is particularly interesting. Despite key 
changes in media law and the identification of marketing tricks, toy 
industry takes full advantage of the possibilities of animated film to 
arouse the desires to possess a symbolic piece of the fictional world. 
Plastic, wooden or metal figurines depicting famous protagonists 
live in our apartments among other objects, but are similar to all 
other things. How are they different from other toys? During my 
lecture, I would like to review the history of toys inspired by ani-
mated films and series and to think about their uniqueness in times 
of late capitalism. 

Konrad	Sierzputowski

A culture and music expert, PhD student at the De-
partment of Anthropology of Literature and Cultural 
Studies at the Faculty of Polish Philology, Jagiellon-
ian University. He has published, among others, in 
“Przegląd Kulturoznawczy” and “Kultura Popularna”. 
In 2017 he conducted research in the Columbia Uni-
versity Department of Music in New York. Initiator 
and organizer of the all-Poland Conference Popular 
Music Studies “MUTE”. He specializes in somaes-
thetics of music events, the issue of embodiment in 
popular music as well as collects music curiosities of 
the 20th and 21st centuries.

Konrad	Sierzputowski

kulturoznawca i muzykoznawca, doktorant w Kate-
drze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na 
Wydziale Polonistyki UJ. Publikował między innymi 
w „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Kulturze Popu-
larnej”. W 2017 roku prowadził badania na Columbia 
University Department of Music w Nowym Jorku. Po-
mysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji 
Popular Music Studies „MUTE”. Zajmuje się somato-
estetyką wydarzeń muzycznych i zjawiskiem uciele-
śnienia w muzyce popularnej oraz kolekcjonowaniem 
muzycznych kuriozów XX i XXI wieku.
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wie. Projekt renowacji SENSTERA został zainicjo-
wany na Wydziale Humanistycznym Akademii. 
Prace na AGH realizowano przy współpracy 
z  krakowską ASP oraz lokalnymi warsztatami 
zewnętrznymi. 

SENSTER jest rzeźbą kinetyczną. Mierzący po-
nad pięć metrów masyw został wykonany ze 
stali. Kształtem przypominał niezidentyfiko-
wane bliżej zwierzę, poruszał się zwinnie dzięki 
zsynchronizowanej pracy ośmiu siłowników. 
Zmianą położenia sterował program komputerowy. Rzeźba reago-
wała na dźwięki i  ruch w  otoczeniu,  odczytując sygnały przesła-
ne z  mikrofonów i czujników dopplerowskich. W aktualnej wersji 
odpowiada wyłącznie na sygnały dźwiękowe. Sekwencja interakcji 
była kiedyś kontrolowana przez program napisany w asemblerze 
i zakodowany w prototypowym komputerze P9201. Odnowiona 
praca działa z nowoczesnym sterownikiem programowalnym.

Tworząc SENSTERA, Ihnatowicz nawiązywał do doświadczeń ów-
czesnej robotyki oraz eksperymentów w dziedzinie AI. SENSTER był 
trzecim z dzieł sztuki mediów, jakie zrealizowano pod patronatem 
holenderskiego koncernu technologicznego Philips. Praca konty-
nuowała serię rozpoczętą przez CYSP 1 Nicolasa Schöffera (1956) 
oraz „Poème électronique” autorstwa Le Corbusier, Iannisa Xenaki-
sa i Edgarda Varèse (1958).

www.senster.agh.edu.pl

ogy in Krakow. The project to restore SENSTER 
was initiated by the Department of Humanities 
at AGH. The work at AGH was made in coopera-
tion with the Academy of Fine Arts in Krakow 
and with local external workshops. 

SENSTER is a kinetic sculpture. The 5-meter tall 
structure was made of steel. Its shape resembled 
an unidentified animal and the sculpture was 
able to move smoothly thanks to synchronised 
activity of eight actuators. The changes of its 

position were computer-controlled. The sculpture reacted to sounds 
and movement around it by reading the signals sent from micro-
phones and Doppler sensors. In the current version it responds ex-
clusively to sound effects. The sequence of interactions used to be 
controlled by a program written in an assembler and coded in the 
prototype computer P9201. The restored piece works with a mod-
ern programmable driver.

Creating SENSTER, Ihnatowicz was referring to the contemporary 
robotics and AI experiments. SENSTER was the third work of media 
art made with the patronage of the Dutch technological concern 
Philips. The piece was the continuation of a series started by Nicolas 
Schöffer's CYSP 1 (1956) and ”Poème électronique” created by Le 
Corbusier, Iannis Xenakis and Edgar Varèse (1958).

www.senster.agh.edu.pl

http://www.senster.agh.edu.pl/
http://www.senster.agh.edu.pl/
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Collaborative projects 
of IFF Etiuda&Anima 

and Synestezje 
festival

wspólne projekty 
festiwali 
MFF Etiuda&Anima  
i Synestezje 

A new program and organizational concept at Etiuda&Anima festi-
val prepared in collaboration with Academia Foundation – an exper-
imental meeting of students of Animated Film Studio of the Acad-
emy of Fine Arts in Krakow with an experienced musician Tymon 
Tymański who will provide music stores to etudes developed as part 
of a didactic process under guidance of prof. Robert Sowa.

Nowym doświadczeniem programowym i organizacyjnym festi-
walu Etiuda&Anima jest przygotowanie wspólnie z Fundacją Aca-
demica eksperymentalnego spotkania studentów Pracowni Filmu 
Animowanego ASP w Krakowie z  doświadczonym muzykiem Ty-
monem Tymańskim, który oprawi muzycznie etiudy powstałe w re-
zultacie procesu dydaktycznego, odbywającego się pod kierunkiem 
prof. Roberta Sowy.

21 listopada (czwartek), 18.00 • 21st November (Thursday), 6 p.m.
Klub Studio, • ul. Witolda Budryka 4 

Animowane etiudy studentów ASP  
w Krakowie i jazzowe wariacje  
Tymona Tymańskiego

Animated etudes by students of Academy  
of Fine Arts in Krakow and jazz improvisations  

by Tymon Tymański

AKWARIUM / AQUARIUM
Reż./dir.: Jagoda Czarnowska, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 5’55”

Krótki, surrealistyczny film skąpany w niepokojącej atmosferze oraz brudnej wodzie akwarium. Animacja o błędnym kole 
codzienności, zaraźliwym transie, matce, ojcu, dziecku... i może o czymś jeszcze.

A short surreal film bathed in disturbing atmosphere and in dirty aquarium waters. Animation about the vicious circle of 
everyday life, an infectious trans, a mother, a father, a child... and maybe about something else.

SKORUPKI 125 / SHELLS 125
Reż./dir.: Ewelina Galla, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 2’23”

Bohaterka filmu po latach powraca do swojego pierwszego, rodzinnego domu, miejsca, które zna bardzo dobrze, 
a zarazem odkrywa je na nowo w onirycznej atmosferze przepełnionej lękiem. 

The protagonist returns to her first family home, to the place she knows very well, but at the same time discovers it again 
in an oneiric atmosphere filled with fear. 

PARÓWCZANY
Reż./dir.: Grzegorz Bugaj, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 5’36”

Strach padł na królestwo Parowczanów - wredny Bożek był bardzo wredny i obrócił wszystko do góry nogami. Czy 
Parówczany mają wpływ na otaczającą rzeczywistość? A może też są tylko w jakimś ekranie?

Fear fell upon the kingdom of Parówczany – a malicious God was very mean and turned everything upside down. Do the 
Parówczany have any influence on the surrounding reality? Or maybe they are just in some sort of a screen?

KAPRYSIA
Reż./dir.: Betina Bożek, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 8’07”

Kaprysia, główna bohaterka filmu, to wymyślona przez reżyserkę planeta. Animacja jest obrazem krainy rządzącej się 
kaprysem. Wszystko, co istnieje na Kaprysi jest nieoczywiste, chaotyczne, zmienia swoje kształty i właściwości.

Kaprysia, the main character, is a planet invented by the director. The animation is the image of a land ruled by whims. All 
that exists on Kaprysia is non-obvious, chaotic, changes its shapes and properties. 
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This time Tymański returns to string bass and intimate jazz, his 
fascination from the time of his iconic group Miłość/Love. In his 
instrumental, sensorial explorations he is accomapnied by the Tri-
city jazz scene musicians: pianist Michał Wandzilak, drummer Jacek 
Prościński, guitarist Marcin Gałązka and as a guest the saxophonist 
Marcin Ślusarczyk.

W tej odsłonie Tymański wraca do kontrabasu oraz kameralnego 
jazzu, swojej fascynacji z okresu istnienia kultowej grupy Miłość. 
W  instrumentalnych, sonorystycznych eksploracjach towarzyszą 
mu znani muzycy trójmiejskiej sceny okołojazzowej: pianista Michał 
Wandzilak, perkusista Jacek Prościński, gitarzysta Marcin Gałązka 
oraz gościnnie saksofonista Marcin Ślusarczyk. 

Tymon Tymański yasstet Tymon Tymański yasstet

GDZIEś TO JUŻ SŁYSZAŁEM / I’VE ALREADY HEARD IT BEFORE
Reż./dir.: Mikołaj Czyżowski, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 4’53”

Gdzieś to już słyszałem to audiowizualna opowieść personifikująca muzykę i sferę audio, przez co widz może w pewnym 
sensie zobaczyć dźwięk jako żywą formę. Melodia i rytm niczym wirus rozprzestrzeniają się, wprowadzając chaos 
i zamęt. Przeżywamy tu coś, co każdy z nas nazywa „melodią w swojej głowie”, czyli pewną frazą, która usłyszana raz 
nie daje nam spokoju.

I’ve heard it somewhere before is an audio-visual tale personifying music and the audio sphere thanks to which 
the viewer can, in a sense, see the music as a living form. Tune and rhythm, like a virus, spread and bring chaos and 
confusion. We experience here something that everyone of as calls “a tune in his head” meaning a certain phrase which 
heard once, won’t leave us alone.

MÓJ SYN / MY SON
Reż./dir.: Olga Synyshyn, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 2’40”

Animacja o problemie relacji między rodzicami i dziećmi.

An animation about relations between parents and their children. 

OśCI / BONES
Reż./dir.: Małgorzata Wowczak, ASP Kraków, Polska/Poland 2019, 4’35”

Film opowiada historię mężczyzny, który bardzo chce, aby jego wspomnienia nie były prawdziwe. Obsesyjnie próbuje 
zmienić przeszłość, przez co zaczyna popadać w coraz większy obłęd.

The film tells a story about a man who desperately wants his memories to be untrue. He obsessively tries to change the 
past, which makes him sink even more into madness. 

21 listopada (czwartek), 19.00 • 21st November (Thursday), 7 p.m.
Klub Studio, • ul. Witolda Budryka 4 

JESTEś BOGIEM / YOU ARE GOD
Reż./dir.: Leszek Dawid, scen./sc.: Maciej Pisuk, zdj./ph.: Radosław Ładczuk, wyst./cast: Marcin Kowalczyk, Tomasz 
Schuchardt, Dawid Ogrodnik, Arkadiusz Jakubik, prod. Studio Filmowe KADR, Polska/Poland 2012, 124’

Oparty na faktach film poświęcony zespołowi Paktofonika – obsypany wyróżnieniami na festiwalach w Gdyni i Cottbus, 
nagrodzony Złotymi Kaczkami zarówno dla reżysera, scenarzysty, jak i aktorów: Dawida Ogrodnika, Tomasza Schu-
chardta i Marcina Kowalczyka. Górny Śląsk, druga połowa lat 90. XX w. Piotr Łuszcz „Magik” opuszcza formację Kaliber 
44 z powodu różnic artystycznych. Wraz z Wojciechem „Fokusem” Alszerem i Sebastianem „Rahimem” Salbertem 
tworzy nowy zespół o nazwie Paktofonika. Film Jesteś bogiem, który odniósł duży sukces komercyjny, został wyreży-
serowany przez Leszka Dawida – laureata Grand Prix Złotego Dinozaura za etiudę studencką Moje miejsce na festiwalu 
Etiuda&Anima 2005. 

Awarded at film festivals in Gdynia and Cottbus and laureate of Złota Kaczka awards for the best director, scriptwriter 
and actors: Dawid Ogrodnik, Tomasz Schuchardt and Marcin Kowalczyk, this is a film based on true events telling a story 
of Paktofonika collective. Upper Silesia, the late 1990s. Piotr Łuszcz ”Magik” leaves Kaliber 44 band due to artistic diffe-
rences. Together with Wojciech „Fokus” Alszer and Sebastian „Rahim” Salbert they form a new band called Paktofonika. 
You are God, which turned out to be a big commercial success, was directed by Leszek Dawid, a laureate of Golden 
Dinosaur Grand Prix for his student etude My Place at Etiuda&Anima 2005.
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Broad Peak is Leszek Dawid’s latest project based on the script of 
Łukasz Ludkowski and made together with Łukasz Gutt, a camera-
man, and actors: Ireneusz Czop, Maja Ostaszewska, Dawid Ogrod-
nik and Łukasz Simlat. It is a story of Maciej Berbeka, a Himalayan 
mountaineer who died in 2013 during his descent from 8,000 m 
high Broad Peak in Karakorum soon after his first winter ascent on 
this mountain. The film, to be premiered in 2021, is being made in 
extremely harsh conditions, among others at the height of 5,000 
m above the sea level in Karakorum. The meeting will provide with 
an opportunity to discuss the film, its protagonists and conditions in 
which is is being filmed with Leszek Dawid, the director, and Łukasz 
Gutt, the cameraman. 

Broad Peak to najnowszy projekt Leszka Dawida. Powstał w oparciu 
o scenariusz Łukasza Ludkowskiego, z udziałem operatora Łukasza 
Gutta, z kreacjami aktorskimi: Ireneusza Czopa, Mai Ostaszewskiej, 
Dawida Ogrodnika i Łukasza Simlata. Historia życia himalaisty Ma-
cieja Berbeki, który zginął w 2013 r. podczas zejścia po zdobyciu po 
raz pierwszy w warunkach zimowych ośmiotysięcznika Broad Peak 
w Karakorum. Film, którego premierę zapowiedziano na 2021 rok, 
realizowany jest w skrajnie trudnych warunkach, m.in. na wysoko-
ści ponad 5.000 m n.p.m. w Karakorum. O filmie, jego bohaterach 
i warunkach realizacji będzie można porozmawiać podczas spotkania 
z reżyserem Leszkiem Dawidem i operatorem Łukaszem Guttem. 

Po filmie spotkanie z Leszkiem Dawidem 
i łukaszem Guttem: rozmowa o realizacji 
Broad Peak – o tym jak się kręci film na 
wysokości 5600 m n.p.m.

Meeting with Leszek Dawid and łukasz Gutt 
after screening of a film – discussion about 

the making of Broad Peak – what is it like to 
make a movie at 5600 m above the sea level.

21 listopada (czwartek), 21.15 • 21st November (Thursday), 9.15 p.m.
Klub Studio, • ul. Witolda Budryka 4 
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Verdicts  
of 21st-25th International  

Film Festival  
Etiuda&Anima
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21. – 25. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego  
Etiuda&Anima 
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	wybitnego	artysty	
i pedagoga /	Special	Golden	Dinosaur	for	the	outstanding	
artist	and	pedagogue

Grzegorz Królikiewicz

KONKURS ETIUDA / ETIUDA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Wiesław Godzic – p.o. przewodniczącego Jury / acting chairman 

Jury, Viera Čakányová, Elmar Imanow, Piotr Lenar

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur	/	Golden	Dinosaur
FRAGMENTY / FRAGMENTS, reż/ dir.: Agnieszka Woszczyńska, 

Szkoła Filmowa w Łodzi, Polska / Poland

Srebrny	Dinozaur	/	Silver	Dinosaur
LIEVITO MADRE / ZAKWAS CHLEBOWY / SOURDOUGH,  

reż./dir.: Fulvio Risuleo, Centro Sperimentale di Cinematografia, 
Włochy / Italia

Brązowy	Dinozaur	/	Bronze	Dinosaur
BEACH BOY, reż./dir.: Emil Langballe, London Film School, Wielka 

Brytania / United Kingdom

21. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima 2014
21st International Film Festival 
Etiuda&Anima 2014

21 – 27 listopada 2014 r. 
21st – 27th November 2014
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	najlepszej	szkoły	filmowej	
festiwalu	/	Special	Golden	Dinosaur	Award	for	the	best	film	
school	of	the	festival

Netherlandse Filmacademie (Holandia)

Wyróżnienia	Honorowe	/	Honourable	Mentions
IK / JA / I, reż./dir.: Jona Honer, Nederlandse Filmacademie, 

Holandia / the Netherlands

JOHANNA LEARNS TO SWIM / JOHANNA UCZY SIĘ PŁYWAĆ, 
reż./dir.: Yael Dotan, Beit Berl Collage Faculty of Arts – Film 
Dept., Izrael / Israel

ABECÉ / ABC, reż./dir.: Dina Montero, EICTV – Escuela 
Internacional de Cine y Tv, Kuba / Cuba

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Bogusława Zmudzińskiego / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński 

THE AFTERMATH OF THE INAUGURATION OF THE PUBLIC 
TOILET AT KILOMETER 375 / NASTĘPSTWA OTWARCIA 
PUBLICZNEJ TOLAETY NA 375 KILOMETRZE, reż./dir.: Omar El 
Zohairy, High Cinema Institute, Egipt / Egypt 

Don	Kichot	-	Nagroda	FICC	/	FICC	Award
ELLA, reż./dir.: Ronen Ishai, Beit Berl Collage Faculty of Arts – 

Film Dept., Izrael / Israel

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
RWETES / HURLY-BURLY, reż./dir.: Kuba Czekaj, WRiTV UŚ, 

Polska / Poland

Nagroda	publiczności
TO BYŁOBY COŚ PIĘKNEGO / IT WOULD BE BEAUTIFUL,  

reż./dir.: Anna Morawiec, Łódzka Szkoła Filmowa, 
Polska / Poland

KONKURS ANIMA / ANIMA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Gil Alkabetz – przewodniczący Jury/ head of the Jury, Ivan 

Bogdanow, Marcin Giżycki, Regina Pessoa, Grzegorz Sztwiertnia

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	/	Golden	Jabberwocky
BRUT / BRUTUS, reż./dir.: Svetlana Filippova, Rosja / Russia

 
Srebrny	Jabberwocky	/	Silver	Jabberwocky
FUGA NA WIOLONCZELĘ, TRąBKĘ I PEJZAŻ / FUGUE FOR 

CELLO, TRUMPET AND LANDSCAPE, reż./dir.: Jerzy Kucia, Polska 
/ Poland

Brązowy	Jabberwocky	/	Bronze	Jabberwocky
PÓŁMOKRY / HALF WET, reż./dir.: Sophie Koko Gate, Wielka 

Brytania / United Kingdom

Specjalny	Złoty	Jabberwocky	dla	najlepszej	animowanej	
etiudy	studenckiej	festiwalu	/	Special	Golden	Jabberwocky	
for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

CUP NO NAA NO KOUSHI / KROWA W MOIM KUBKU DO 
MLEKA, reż./dir.: Yantong Zhu, Tokyo University of Arts, Koji 
Yamamura, Japonia / Japan

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions
HIPOPOTAMY / HIPPOS, reż./dir.: Piotr Dumała, Polska / 

Poland 

VIRTUOS VIRTUELL / WIRTUALNY WIRTUOZ / VIRTUOSO 
VIRTUAL, reż./dir.: Thomas Stellmach & Maja Oschmann, 
Niemcy / Germany

TEMPÊTE SUR ANORAK / SZTORM UDERZA W KURTKĘ / 
STORM HITS JACKET, reż./dir.: Paul Cabon, Francja / France

THE BIGGER PICTURE / SZERSZA PERSPEKTYWA,  
reż./dir.: Daisy Jacobs, Wielka Brytania / United Kingdom

HIGH WOOL, reż./dir.: Nikolai Maderthoner, Moritz Mugler, 
Niemcy / Germany 

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Bogusława Zmudzińskiego 
– Dyrektora Artystycznego Festiwalu / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

1000 PLATEAUS / 1000 PLANÓW, reż./dir.: Steven Woloshen, 
Kanada / Canada

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
NIEPRAWDOPODOBNIE ELASTYCZNY CZŁOWIEK / 

AN INCREDIBLY ELASTIC MAN, reż./dir.: Karolina Specht, 
Polska / Poland

Nagroda	publiczności	
MYTHOPOLIS, reż./dir.: Alexandra Hetmerová, Czechy / Czech 

Republic
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	wybitnego	artysty	i	pedagoga	
/	Special	Golden	Dinosaur	for	the	outstanding	artist	and	
pedagogue

Mirosław Dembiński, Maciej J. Drygas (ex aequo)

KONKURS ETIUDA / ETIUDA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Stanislava Přádná – przewodnicząca Jury / head of the Jury, 

Mátyás Prikler, Henryk Sawka

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur	/	Golden	Dinosaur
400 MALETAS / 400 TOREB / 400 BAGS,  

reż./dir.: Fernanada Valadez, Centro de Capacitación 
Cinematográfica, Meksyk / Mexico

Srebrny	Dinozaur	/	Silver	Dinosaur
HISTÒRIA D’UN OBJECTE / HISTORIA PRZEDMIOTU / STORY 

OF AN OBJECT, reż./dir.: Carlota Castells Puig, Screen Academy 
Scotland, Wielka Brytania / United Kingdom

Brązowy	Dinozaur	/	Bronze	Dinosaur
SOUS LES SOUTANES / POD SUTANNAMI / UNDER THE ROBES, 

reż./dir.: Michel Zarazir, Academie Libanese Des Beaux – Arts, 
Liban / Lebanon

22. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima 2015
22nd International Film Festival 
Etiuda&Anima 2015

23 – 28 listopada 2015 r. 
23rd – 28th November 2015
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	najlepszej	szkoły	filmowej	
festiwalu	/	
Special	Golden	Dinosaur	Award	for	the	best	film	school	 

of	the	festival
Centro de Capacitación Cinematográfica, Meksyk / Mexico

Wyróżnienia	Honorowe	/	Honourable	Mentions
DEATH AND THE MAIDEN / ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA,  

reż./dir.: Yael Lotem, Tel Aviv University / Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin, Izrael, Niemcy / Israel, Germany

ŚLIMAKI / SNAILS, reż./dir.: Grzegorz Szczepaniak, Wajda 
School, Polska / Poland

SCHNEE IN RIO / TAK UMIERASZ / THE WAY YOU DIE,  
reż./dir.: Manuel Vogel, Macromedia Hochschule für Medien 
und Kommunikation, Niemcy / Germany

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Bogusława Zmudzińskiego / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

DRUGIE ŻYCIE / SECOND LIFE, reż./dir.: Eugeniusz Pankow, 
Łódzka Szkoła Filmowa, Polska / Poland

Don	Kichot	–	Nagroda	FICC	
ALLT VI DELAR / TO, CO DZIELIMY / ALL WE SHARE,  

reż./dir.: Jerry Carlsson, Akademin Valand, Göteborgs 
Universitet, Szwecja / Sweden 

FICC	Special	Mention	/	Nagroda	Specjalna	FICC	
DEATH AND THE MAIDEN / ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA,  

reż./dir.: Yael Lotem, Tel Aviv University / Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin, Izrael, Niemcy / Israel, Germany

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
ONNO DE ONWETENDE / ONNO NIEŚWIADOMY / ONNO 

THE OBLIVIOUS, reż./dir.: Viktor van der Valk, Nederlandse 
Filmacademie, Holandia / the Netherlands

Nagroda	publiczności
DEBIUT MIŁOŚĆ / DEBUT LOVE, reż./dir.: Sylwia Rosak, WRiTv 

UŚ, Polska / Poland

KONKURS ANIMA / ANIMA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Thomas Renoldner – przewodniczący Jury/ head of the Jury, 

Svietlana Filippova, Teresa Glad, Cecilia Translaviña

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	/	Golden	Jabberwocky
ERLKÖNIG / KRÓL OLCH / ERLKING, reż./dir.: Georges 

Schwizgebel, Szwajcaria / Switzerland 

Srebrny	Jabberwocky	/	Silver	Jabberwocky
NIEBIESKI POKÓJ / BLUE ROOM, reż./dir.: Tomasz Śliwiński, 

Polska / Poland

Brązowy	Jabberwocky	/	Bronze	Jabberwocky
BOKUS MANG, reż./dir.: Sasha Svirsky, Rosja / Russia

Specjalny	Złoty	Jabberwocky	dla	najlepszej	animowanej	
etiudy	studenckiej	festiwalu	/	Special	Golden	Jabberwocky	
for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

FISH IS WHAT I DESIRE / CHCĘ RYBĘ, reż./dir.: Yao Xiang, Royal 
College of Art, Wielka Brytania / United Kingdom

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions	
4 MIN 15 AU RÉVÉLATEUR / 4 MIN 15 W WYWOŁYWACZU / 

4 MIN 15 IN THE DEVELOPER, reż./dir.: Moïa Jobin-Paré, Kanada 
/ Canada

FULIGEM / SADZA /SOOT, reż./dir.: David Doutel & Vasco Sá, 
Portugalia / Portugal

ELU HERMAN H. ROTT’IGA / ŻYCIE Z HERMANEM H. ROTTEM 
/ LIFE WITH HERMAN H. ROTT, reż./dir.: Chintis Lundgren, 
Estonia

SONAMBULO / LUNATYK /THE SLEEPWALKER,  
reż./dir.: Theodore Ushev, Kanada / Canada

THE DEAL / UMOWA, reż./dir.: Ewa Smyk, Wielka Brytania / 
United Kingdom

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Bogusława Zmudzińskiego 
– Dyrektora Artystycznego Festiwalu / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

RELIGATIO, reż./dir.: Jaime Giraldo, Kanada / Canada

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
DOKUMENT / A DOCUMENTARY FILM, reż./dir.: Marcin 

Podolec, Polska / Poland

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
ELU HERMAN H. ROTT’IGA / ŻYCIE Z HERMANEM H. ROTTEM 

/ LIFE WITH HERMAN H. ROTT, reż./dir.: Chintis Lundgren, 
Estonia
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	wybitnego	artysty	i	pedagoga	
/	Special	Golden	Dinosaur	for	the	outstanding	artist	and	
pedagogue

Andreas Hykade

KONKURS ETIUDA / ETIUDA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Maciej J. Drygas – przewodniczący Jury/ head of the Jury, 

Ryszard Jaźwiński, Yoav Kosh, Martin Štoll, Fernanda Valdez

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur	/	Golden	Dinosaur
NAUKA / EDUCATION, reż./dir.: Emi Buchwald, Łódzka Szkoła 

Filmowa, Polska / Poland

Srebrny	Dinozaur	/	Silver	Dinosaur
DIE STILLE / SPOKÓJ / STILL, reż./dir.: Lily Erlinger, Filmakademie 

Baden-Württemberg, Niemcy / Germany

Brązowy	Dinozaur	/	Bronze	Dinosaur
NABELSCHNUR / PĘPOWINA / UMBILICAL CORD,  

reż./dir.: Eliza Petkova, German Film and Television Academy Berlin 
(dffb), Niemcy / Germany 

23. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima 2016 
23rd International Film Festival 
Etiuda&Anima 2016

22 – 27 listopada 2016 r. 
22nd – 27th November 2016
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	najlepszej	szkoły	filmowej	
festiwalu	/	Special	Golden	Dinosaur	Award	for	the	best	film	
school	of	the	festival

Łódzka Szkoła Filmowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Teatralna i Telewizyjna, Łódź) 

Wyróżnienia	Honorowe	/	Honourable	Mentions
SAMIRA, reż. Charlotte A. Rolfes, Hamburg Media School , 

Niemcy / Germany

LOKATORKI / TENANTS, reż./dir.: Klara Kochańska, Łódzka 
Szkoła Filmowa, Polska / Poland

BENEATH THE WHEEL / POD KOŁEM, reż./dir.: KWAK Eun-mi, 
KAFA – Korean Academy of Film Arts, Korea Południowa / South 
Korea

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Bogusława Zmudzińskiego / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński 

GEMELOS / BLIŹNIĘTA / TWINS, reż./dir.: Pablo Radice, 
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Arquitectura Diseno 
y Urbanismo, Argentyna / Argentina

Nagroda	FICC	/	FICC	Award
NABELSCHNUR / PĘPOWINA / UMBILICAL CORD,  

reż./dir.: Eliza Petkova, German Film and Television Academy 
Berlin (dffb), Niemcy / Germany 

Nagroda	pozaregulaminowa	firmy	Heliograf,	przyznana	
przez	jury	za	najlepsze	zdjęcia	dla	studenta	szkoły	
filmowej	z	Krajów	Wyszehradzkich	/	Award	for	the	best	
cinematography	for	students	from	the	Visegrad	Group	
countries	funded	by	Heliograf	company

SZCZĘKOŚCISK / LOCKJAW, reż./dir.: Kordian Kądziela, WRiTV 
UŚ, Polska / Poland

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
NABELSCHNUR / PĘPOWINA / UMBILICAL CORD,  

reż./dir.: Eliza Petkova, German Film and Television Academy 
Berlin (dffb), Niemcy / Germany 

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
SZCZĘKOŚCISK / LOCKJAW, reż./dir.: Kordian Kądziela, WRiTV 

UŚ, Polska / Poland

KONKURS ANIMA / ANIMA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Georges Schwizgebel – przewodniczący Jury / head of the Jury, 

Andreas Hykade, Andrzej Klimowski, Anita Killi, Nancy Denney-
Phelps

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	/	Golden	Jabberwocky
BEFORE LOVE / PRZED MIŁOŚCIą, reż./dir.: Igor Kovalyov, 

Rosja / Russia

Srebrny	Jabberwocky	/	Silver	Jabberwocky
NOČNA PTICA / NOCNY JASTRZąB / NIGHTHAWK,  

reż./dir.: Špela Čadež, Słowenia, Chorwacja / Slovenia, Croatia

Brązowy	Jabberwocky	/	Bronze	Jabberwocky
CAFÉ FROID / MROŻONA KAWA / COLD COFFEE,  

reż./dir.: Stephanie Lansaque, Francois Leroy, Francja / France

Specjalny	Złoty	Jabberwocky	dla	najlepszej	animowanej	
etiudy	studenckiej	festiwalu	/	Special	Golden	Jabberwocky	
for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

CIAŁO OBCE / FOREIGN BODY, reż./dir.: Marta Magnuska, 
Łódzka Szkoła Filmowa, Polska / Poland

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions	
TICK TACK / TIK TAK, reż./dir.: Űlo Pikkov, Estonia

AU REVOIR BALTHAZAR / DO WIDZENIA BALTAZARZE,  
reż./dir.: Rafael Sommerhalder, Szwajcaria / Switzerland

NIEMOŻLIWE FIGURY I INNE HISTORIE II/ IMPOSSIBLE 
FIGURES AND OTHER STORIES II, reż./dir.: Marta Pajek,  
Polska / Poland

CHEZ MOI / MÓJ DOM / MY HOME, reż./dir.: Mai Nguyen, 
Francja / France

KOMPOZICIJA / KOMPOZYCJA / COMPOSITION,  
reż./dir.: Mitja Manček, Słowenia / Slovenia

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Bogusława Zmudzińskiego 
– Dyrektora Artystycznego Festiwalu / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

ŠUMA / SUMA / SHUMA, reż./dir.: Lucija Mrzljak, Estonia

KUT / KąT / CORNER, reż./dir.: Lucija Mrzljak, Estonia

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
PENELOPE / PENELOPA, reż./dir.: Heta Jäälinoja, Estonia

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
CHEZ MOI / MÓJ DOM / MY HOME, reż./dir.: Mai Nguyen, 

Francja / France

FEARS / LĘKI, reż./dir.: Nata Metlukh, Kanada / Canada (ex 
aequo)
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	wybitnego	artysty	
i pedagoga /	Special	Golden	Dinosaur	for	the	outstanding	
artist	and	pedagogue

Sławomir Idziak

KONKURS ETIUDA / ETIUDA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Maria Zmarz – Koczanowicz – przewodnicząca Jury/ head 

of the Jury, Bodo Kox, Emi Buchwald, Tayfun Dalkiliç, Štepán 
Altrichter

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur	/	Golden	Dinosaur
FUSY / DREGS, reż./dir.: Konrad Kądziela, WRiTV UŚ,  

Polska / Poland

Srebrny	Dinozaur	/	Silver	Dinosaur
SZÉP ALAK / PIĘKNA POSTAĆ / BEATIFUL FIGURE,  

reż./dir.: Hajmi Kis, Színhaz-és Filmművészeti Egyetem – 
Budapest, Węgry / Hungary

Brązowy	Dinozaur	/	Bronze	Dinosaur
ATTAK, reż./dir.: Ruben Meier, Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF, Niemcy / Germany

Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	najlepszej	szkoły	filmowej	
festiwalu	/	Special	Golden	Dinosaur	Award	for	the	best	film	
school	of	the	festival

Nederlandse Filmacademie

Wyróżnienia	Honorowe	/	Honourable	Mentions
EIGEN / NASZE WŁASNE / OUR OWN, reż./dir.: Malu Janssen, 

Nederlandse Filmacademie, Holandia / the Netherlands
IN LOVE WITH CINEMA / Z MIŁOŚCI DO KINA, reż./dir.: Ascar 

Nurakunuulu, Kirgizistan –Türkiye Manas Űniversitesi,  
Kirgistan / Kyrgyzstan

MY MEMORIAL DAY / MÓJ DZIEŃ PAMIĘCI, reż./dir.: Daniella 
Meroz, Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem,  
Izrael / Israel 

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Bogusława Zmudzińskiego / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński 

SYMBIOFONIA /SYMBIOPHONY, reż./dir.: Eugieniusz Pankow, 
Łódzka Szkoła Filmowa, Polska / Poland

Don	Kichote	-	Nagroda	FICC	/	FICC	Award
MILLIMETERLE, reż./dir.: Pascal Reinmann, Zürcher Hochschulle 

der Künste, Szwajcaria / Switzerland

Wyróżnienie	FICC
FUSY / DREGS, reż./dir.: Konrad Kądziela, WRiTV UŚ,  

Polska / Poland

24. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima 2017
24th International Film Festival 
Etiuda&Anima 2017

21 – 26 listopada 2017 r. 
21st – 26th November 2017
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Nagroda	pozaregulaminowa	firmy	Heliograf,	przyznana	
przez	jury	za	najlepsze	zdjęcia	dla	studenta	szkoły	
filmowej	z	Krajów	Wyszehradzkich	/	Award	for	the	best	
cinematography	for	students	from	the	Visegrad	Group	
countries	funded	by	Heliograf	company

SZÉP ALAK / PIĘKNA POSTAĆ / BEATIFUL FIGURE,  
reż./dir.: Hajmi Kis, Színhaz-és Filmművészeti Egyetem – 
Budapest, Węgry / Hungary

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
ATTAK, reż./dir.: Ruben Meier, Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF, Niemcy / Germany

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
DOGMEAT / MIĘSO Z PSA, reż./dir.: Ksenia Tischenko, VGIK 

Moskwa, Rosja / Russia

KONKURS ANIMA / ANIMA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Piotr Dumała – przewodniczący Jury/ head of the Jury, 

Theodore Ushev, Lucija Mrzljak, Gunnar Strøm, Andrea 
Martignoni

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	/	Golden	Jabberwocky
O MATKO / OH, MOTHER, reż./dir.: Paulina Ziółkowska,  

Polska / Poland

Srebrny	Jabberwocky	/	Silver	Jabberwocky
JEŽEVA KUĆA / DOM JEŻA / HEDGEHOG’S HOME,  

reż./dir.: Eva Cvijanovic, Chorwacja, Kanada / Croatia, Canada

Brązowy	Jabberwocky	/	Bronze	Jabberwocky
A PHOTO OF ME / MOJE ZDJĘCIE, reż./dir.: Dennis Tupicoff, 

Australia

Specjalny	Złoty	Jabberwocky	dla	najlepszej	animowanej	
etiudy	studenckiej	festiwalu	/	Special	Golden	Jabberwocky	
for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

A LOVE LETTER TO THE ONE I MADE UP / LIST MIŁOSNY DO 
ZMYŚLONEGO, reż./dir.: Rachel Gutgarts, Bezalel Academy of 
Arts & Design, Izrael / Israel

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions	
THE JUNCTION – CHILLY GONZALES & PEACHES / 

POŁąCZENIE – CHILLY GONZALES & PEACHES, reż./dir.: Patrick 
Doyon, Kanada / Canada

NOTES ON MONSTROPEDIA / NOTES ON MONSTROPEDII, 
reż./dir.: Koji Yamamura, Japonia / Japan

RABBIT’S BLOOD / KREW KRÓLIKA, reż./dir.: Sarina Nihei, 
Wielka Brytania / United Kingdom

SOG, reż./dir.: Jonathan Schwenk, Niemcy / Germany
9 WAYS TO DRAW A PERSON / 9 SPOSOBÓW NA NARYSOWANIE 

CZŁOWIEKA, reż./dir.: Sasha Svirsky, Rosja / Russia 

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Bogusława Zmudzińskiego 
– Dyrektora Artystycznego Festiwalu / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

NOTHING HAPPENS / NIC SIĘ NIE DZIEJE, reż./dir.: Michelle & 
Uri Kranot, Dania, Francja / Denmark, France

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
NEGATIVE SPACE / PRZESTRZEŃ NEGATYWNA, reż./dir.: Max 

Porter, Ru Kuwahata, Francja / France

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
DELICATESSEN / DELIKATESY, reż./dir.: Fenglin Chen, USA

KONKURS ANIMA.PL
Skład	Jury	/	Jury
Jerzy Kucia – przewodniczący Jury/ head of the Jury, Andrzej 

Orzechowski, Piotr Młodożeniec, Bernard Genin, Hubert Sielecki

Grand	Prix	–	Złoty	Żmij	/	Golden	Żmij
FIGURY NIEMOŻLIWE I INNE HISTORIE II / IMPOSSIBLE 

FIGURES AND THE OTHER STORIES II, reż./dir.: Marta Pajek

Srebrny	Żmij	/	Silver	Żmij
DZIWNY PRZYPADEK / STRANGE CASE, reż./dir.: Zbigniew Czapla

Brązowy	Żmij	/	Bronze	Żmij
PAN MALUŚKIEWICZ I WIELORYB / MR MINISCULE AND THE 

WHALE, reż./dir.: Andrzej Gosieniecki

Specjalny	Złoty	Żmij	dla	najlepszej	animowanej	etiudy	
studenckiej	polskiego	konkursu	festiwalu	/	Special	Golden	
Żmij	for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

PIES SCHROEDINGERA / SCHROEDINGER’S DOG,  
reż./dir.: Natalia Krawczuk, Łódzka Szkoła Filmowa

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions
FORSAKEN FOREST, reż./dir.: Anna Beata Barańska
SUPER RZECZ / SUPER FILM, reż./dir.: Piotr Kabat 
WIECZÓR / EVENING, reż./dir.: Izabela Plucińska

Wielki	(Nie)Doceniony	–	Nagroda Bogusława Zmudzińskiego 
– Dyrektora Artystycznego Festiwalu / Great	(Un)Appreciated 
– the Award of the Artistic Director of the Festival Bogusław 
Zmudziński

Z JAK ZAGADKA / Z AS IN PUZZLE, reż./dir.: Michał Socha

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
SUPER RZECZ / SUPER FILM, reż./dir.: Piotr Kabat 

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
O JEZU / OH GOD, reż./dir.: Betina Bożek

Nagroda	ASIFA	Poland	/	ASIFA	Poland	Award
SUPER RZECZ / SUPER FILM, reż./dir.: Piotr Kabat 
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Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	wybitnego	artysty	
i pedagoga	/	Special	Golden	Dinosaur	for	the	outstanding	
artist	and	pedagogue

Ewa Braun

KONKURS ETIUDA / ETIUDA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Michael Havas – p.o. przewodniczącego Jury / in replacement of 

the head of the Jury, Kordian Kądziela, Eliza Petkova, Kaja Renkas 

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Dinozaur	/	Golden	Dinosaur
BONOBO, reż./dir.: Zoel Aeschbacher, Ecole cantonale d’art de 

Lausanne, Szwajcaria / Switzerland

Srebrny	Dinozaur	/	Silver	Dinosaur
OM EN MÅNED / ZA MIESIąC / IN A MOTH, reż./dir.: Jonas 

Kaerup, Der Danske Filmskole, Dania / Denmark

Brązowy	Dinozaur	/	Bronze	Dinosaur
FREIBADSINFONIE / NIEBIESKA LETNIA SYMFONIA / BLUE 

SUMMER SYMPHONY, reż./dir.: Sinje Köhler, Filmakademie 
Baden-Württemberg, Niemcy / Germany

Specjalny	Złoty	Dinozaur	dla	najlepszej	szkoły	filmowej	
festiwalu	/	Special	Golden	Dinosaur	Award	for	the	best	film	
school	of	the	festival

Színhaz-és Filmművészeti Egyetem – Budapest, Węgry / Hungary

Wyróżnienia	Honorowe	/	Honourable	Mentions
CZARNOBÓG / THE BLACKGOD, reż./dir.: Grzegorz Paprzycki, 

Wydział Radia i Telewizji UŚ (Katowice), Polska / Poland 

ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM 
UND MEINE FREUNDIN / PRZEPRASZAM, SZUKAM STOŁU 
DO PINGPONGA I MOJEJ DZIEWCZYNY / EXCUSE ME, I’M 
LOOKING FOR THE PING-PONG ROOM AND MY GIRLFRIEND, 
reż./dir.: Bernhard Wenger, Filmacademie Wien, Austria 

DESVELO / BESENNOŚĆ / SLEEPLESS, reż./dir.: Juan Pablo 
Polanco Carranza, Escuela de Cinematografia y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madrid, Hiszpania / Spain

Nagroda	pozaregulaminowa	firmy	Heliograf,	przyznana	
przez	jury	za	najlepsze	zdjęcia	dla	studenta	szkoły	
filmowej	z	Krajów	Wyszehradzkich	/	Award	for	the	best	
cinematography	for	students	from	the	Visegrad	Group	
countries	funded	by	Heliograf	company

Tomasz Gajewski za film HEIMAT, reż./dir.: Emi Buchwald, 
Łódzka Szkoła filmowa, Polska / Poland

25. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima 2018
25th International Film Festival 
Etiuda&Anima 2018 

20 – 25 listopada 2018 r. 
20th – 25th November 2018
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Don	Kichot	–	Nagroda	Jury	FICC	/	FICC	Jury	Award
SKOLSTARTSSORG / SZKOLNY BLUES / SCHOOLYARD 

BLUES, reż./dir.: Maria Eriksson Hecht, Stockholms Dramatiska 
Högskola, Szwecja / Sweden

Nagroda	Specjalna	Jury	FICC	/	FICC	Special	Jury	Award
OM EN MÅNED / ZA MIESIąC / IN A MOTH, reż./dir.: Jonas 

Kaerup, Der Danske Filmskole, Dania / Denmark 

TAMA/ THE DAM, reż./dir.: Natalia Koniarz, Wydział Radia 
i Telewizji UŚ (Katowice), Polska / Poland

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM 

UND MEINE FREUNDIN / PRZEPRASZAM, SZUKAM STOŁU 
DO PINGPONGA I MOJEJ DZIEWCZYNY / EXCUSE ME, I’M 
LOOKING FOR THE PING-PONG ROOM AND MY GIRLFRIEND, 
reż./dir.: Bernhard Wenger, Filmacademie Wien, Austria 

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
STAŚ, reż/dir.: Jeremi Dobrzański, AMA Film Academy, 

Polska / Poland

KONKURS ANIMA / ANIMA COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Paul Driessen – przewodniczący Jury / head of the Jury, Rachel 

Gutgarts, Aurel Klimt, Steven Woloshen

Werdykt	/	Awards
Grand	Prix	–	Złoty	Jabberwocky	/	Golden	Jabberwocky
BRILJANTSUSE DEMONSTRATSIOON NELJAS VAATUSES/ 

MANIFESTACJA GENIUSZU W CZTERECH AKTACH / 
A DEMONSTRATION OF BRILLIANCE IN FOUR ACTS,  
reż./dir.: Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak, Estonia

Srebrny	Jabberwocky	/	Silver	Jabberwocky
KWADRATURA KOŁA / SQUARING THE CIRCLE,  

reż./dir.: Karolina Specht, Polska / Poland

Brązowy	Jabberwocky	/	Bronze	Jabberwocky
MUTEUM, reż./dir.: Äggie Pak Yee Lee, Estonia

Specjalny	Złoty	Jabberwocky	dla	najlepszej	animowanej	
etiudy	studenckiej	międzynarodowego	konkursu	
festiwalu /	Special	Golden	Dinosaur	for	the	best	film	school	
of	the	festival

AUGENBLICKE / MGNIENIE OKA/ A BLINK OF AN EYE,  
reż./dir.: Kiana Naghshineh, Filmakademie Baden – 
Württemberg, Niemcy / Germany 

Wyróżnienia	honorowe	/	Honourable	Mentions
MITINA LIUBOW/ MIŁOŚĆ MITII/ MITYA’S LOVE,  

reż./dir.: Swietłana Filippowa, Rosja / Russia 

ENOUGH / DOŚĆ, reż./dir.: Anna Mantzaris, Wielka Brytania / 
United Kingdom

 

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
MITINA LIUBOW / MIŁOŚĆ MITII/ MITYA’S LOVE,  

reż./dir.: Swietłana Filippowa, Rosja / Russia

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
ANIMAL BEHAVIOR / ZWIERZĘCE ZACHOWANIE,  

reż./dir.: Alison Snowden, David Fine, Kanada / Canada

KONKURS ANIMA.PL / ANIMA.PL COMPETITION
Skład	Jury	/	Jury
Hieronim Neumann – przewodniczący Jury / head of the Jury, 

Alicja Jodko, Ülo Pikkov, Sasha Svirsky

Grand	Prix	–	Złoty	Żmij	/	Golden	Żmij
III, reż./dir.: Marta Pajek

Srebrny	Żmij	/	Silver	Żmij
ROK / THE YEAR, reż./dir.: Małgorzata Bosek-Serafińska

Brązowy	Żmij	/	Bronze	Żmij
SIĘ ZJADA/ EATSELF, reż./dir.: Edyta Adamczyk

Specjalny	Złoty	Żmij	dla	najlepszej	animowanej	etiudy	
studenckiej	polskiego	konkursu	festiwalu	/	Special	Golden	
Żmij	for	the	best	animated	student	etude	of	the	festival

NIE MASZ DYSTANSU / YOU ARE OVERREACTING,  
reż./dir.: Karolina Paciorkowska, PWSFTviT (Łódź)

Wyróżnienie	honorowe	/	Honourable	Mention
ROOM, reż./dir.: Michał Socha

Nagroda	Jury	Studenckiego	/	Student	Jury	Award
COLAHOLIC, reż./dir.: Marcin Podolec

Nagroda	publiczności	/	Audience	Award
COLAHOLIC, reż./dir.: Marcin Podolec

Nagroda	ASIFA	Poland	/	ASIFA	Poland	Award
GDZIE RODZI SNU / WHERE THE SLEEPE IS BORN,  

reż. /dir.: Grzegorz Bugaj
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oRGanIZaToRZY  
26. Mff ETIUDa&anIMa

26th Iff ETIUDa&anIMa 
oRGanISERS

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU |  
ARTISTIC DIRECTOR OF THE FESTIVAL 
Bogusław Zmudziński

DYREKTOR ORGANIZACYJNY FESTIWALU, PRODUCENT |  
FESTIVAL ORGANIZATION DIRECTOR, PRODUCER 
Katarzyna Surmacz

BIURO PROGRAMOWE | PROGRAMMING OFFICE 
Marta Chwałek – koordynator konkursu ETIUDA | ETIUDA competition 
coordinator, Agnieszka Zając – koordynator konkursu ANIMA oraz imprez towa-
rzyszących | ANIMA competition and accompanying events’ coordinator

BIURO ORGANIZACYJNE | ORGANIZATION OFFICE 
Marta Chwałek, Dorota Drozdowska, Konrad Głąbek, Anna Kurda, Mateusz 
Miszczyk, Katarzyna Popiel, Piotr Szczekała, Agnieszka Szewczyk-Ładanowska, 
Agnieszka Zając

PR MANAGER 
Kamila Kołacz

KURATOR KONKURSÓW ETIUDA I ANIMA |  
CURATOR OF THE ETIUDA AND ANIMA COMPETITIONS 
Bogusław Zmudziński

SELEKCJA FILMÓW KONKURSOWYCH – ETIUDA |  
SELECTION OF THE COMPETITION FILMS – ETUDE 
Konrad Głąbek, Anna Kubinka, Marcin Markiewicz

SELEKCJA FILMÓW KONKURSOWYCH – ANIMA |  
SELECTION OF THE COMPETITION FILMS – ANIMA 
Anna Askaldowicz, Michał Bobrowski, Ryszard Haja, Edyta Turczanik

SEKRETARZ JURY KONKURSU ETIUDA/ 
THE SECRETARY OF THE ETUDE COMPETITION JURY 
MIchał Lesiak

SEKRETARZ JURY KONKURSU ANIMA/ 
THE SECRETARY OF THE ANIMA COMPETITION JURY 
Jakub Szatko

KOORDYNATOR TŁUMACZEń LIST DIALOGOWYCH I NAPISÓW |  
COORDINATOR OF SUBTITLES AND DIALOGUE LISTS TRANSLATION 
Katarzyna Tomaszewska, Studio Kropka

REDAKCJA KATALOGU | CATALOGUE EDITORIAL STAFF 
Marta Chwałek, Bogusław Zmudziński

AUTORZY TEKSTÓW DO KATALOGU |  
AUTHORS OF THE CATALOGUE TEXTS 
Marta Chwałek, Marcin Markiewicz, Hieronim Neumann, Jayne Pilling, 
Katarzyna Surmacz, Amelia Wichowicz, Agnieszka Zając, Bogusław Zmudziński

ORGANIZACJA KONFERENCJI | CONFERENCE ORGANIZATION 
Agnieszka Zając, Bogusław Zmudziński

OPRAWA GRAFICZNA | GRAPHIC DESIGN 
Paweł Gąsienica-Marcinowski

ADJUSTACJA | EDITING AND PROOFREADING 
Joanna Sygut-Wierzbicka

KOREKTA KATALOGU | CATALOGUE PROOFREADING 
Marta Chwałek, Joanna Sygut-Wierzbicka

TŁUMACZENIE KATALOGU | CATALOGUE TRANSLATION 
Marek Mieleszko, Agata Urbanowicz, Aleksandra Więckowska, Agnieszka Zając

TŁUMACZENIA | TRANSLATIONS 
Agnieszka Szewczyk-Ładanowska

STRONA INTERNETOWA | FESTIVAL’S WEBSITE 
Adam Surmacz

KRONIKA FESTIWALU | FESTIVAL’S CHRONICLE 
AMA Film Academy

FOTOGRAF FESTIWALU | FESTIVAL’S PHOTOGRAPHER 
Basia Budniak, Maciej Zygmunt

AUTORZY CZOŁÓWEK FESTIWALU |  
AUTHORS OF THE FESTIVAL’S OPENING CREDIT CLIPS 
1) Wiesław Grzegorczyk 
2) Magda Kapela 
3) Maria Görlich 
4) Tomasz Ducki 
5) Ewa Frączek (Studio Animacji i Ilustracji Dardanele) 
6) Iwona Pomianowska i Kaja Renkas

Czołówki 1 – 3 wykonano w Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Kuci | The credits were made 
at the Animated Film Studio at the Academy of Fine Arts in Krakow under the 
guidance of professor Jerzy Kucia

AUTORZY śCIEŻKI DźWIĘKOWEJ | AUTHORS OF THE SOUNDTRACK 
1) Adam Korzeniowski, Krzysztof Szwajgier 
2) Mateusz Moczulski, Dj Dopuro, Hq Koval, Komponenci, Mc Gypsyman, Fontem 
3) Paweł Dobrowolski 
4) Jean Marc Petsas 
5) Sara Moonen

AUTOR PLAKATU FESTIWALU ETIUDA&ANIMA 2019 |  
AUTHOR OF THE ETIUDA&ANIMA 2019 FESTIVAL POSTER 
Andrzej Pągowski

AUTOR PLAKATU FESTIWALU ETIUDA&ANIMA 2020 |  
AUTHOR OF THE ETIUDA&ANIMA 2020 FESTIVAL POSTER 
Lucija Mrzljak

AUTOR LOGA FESTIWALU | AUTHOR OF THE FESTIVAL LOGO 
Grażyna Smalej, Paweł Gąsienica-Marcinowski (www.quadro.com.pl)

AUTOR STATUETKI DINOZAURA | AUTHOR OF THE DINOSAUR STATUETTE 
Arkadiusz Kudła

AUTOR STATUETKI JABBERWOCKY’EGO |  
AUTHOR OF THE JABBERWOCKY STATUETTE 
Barbara Zgoda

Statuetki zaprojektowano w Pracowni Odlewnictwa w Brązie Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Nitscha | The statuettes 
were designed under the guidance of profesor Krzysztof Nitsch at the Bronze 
Foundry Studio at the Academy of Fine Arts in Krakow 

Etiuda&Anima 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy | International Film Festiwal 
ul. Morawskiego 5 / 220c, 30-102 Kraków, Poland
tel.|ph.: + 48 507 062 615
e-mail: biuro@etiudaandanima.pl
www.et iudaandan ima.p l

http://www.quadro.com.pl/
http://www.etiudaandanima.pl/
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19 LISTOPADA (WTOREK)
19th NOVEMBER (TUESDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

18.00	|	6	p.m.	
10	najlepszych	brytyjskich	krótkich	filmów	animowanych	nowego	
wieku	w	wyborze	Jayne	Pilling	|	10	best	British	short	animated	films	
of	the	new	century	selected	by	Jayne	Pilling (76’)

20.00	|	8	p.m.
oficjalne	rozpoczęcie	Festiwalu	|	official	opening	of	the	Festival

Buñuel	en	el	laberinto	de	las	tortugas	/	Buñuel	w	labiryncie	żółwi	/	
Buñuel	in	the	Labyrinth	of	the	Turtles, reż./dir.: Salvador Simó Busom, 
scen./sc.: Eligio Montero, Salvador Simó Busom, dźwięk/sound: Juan Ferro, 
prod.: Manuel Cristóbal, José M. Fdez. de Vega, Bruno Félix, Fenme Wolt-
ing, Alex Cervantes, ES/NL/DE 2018, 80’ 

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

17.00	|	5	p.m.
Prezentacja	laureata	Specjalnego	Złotego	Dinozaura	dla	najlepszej	
szkoły	filmowej	MFF	Etiuda&Anima	2018	–	Szinház-es	Filmművészeti	
Egyetem	(Węgry)	|	Screening	of	films	by	a laureate	of	the	Special	
Golden	Dinosaur	for	the	best	film	school	of	IFF	Etiuda&Anima	2018	–	
Szinház-es	Filmművészeti	Egyetem	(Hungary), (84’)

20 LISTOPADA (ŚRODA)
20TH NOVEMBER (WEDNESDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

10.00	|	10	a.m.
IV	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	4th	Screening	of	ANIMA	
Competition	– repetition (89’)

12.00	|	12	p.m.	
V	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	5th	Screening	of	ANIMA	
Competition	– repetition (89’)

14.00	|	2	p.m.	
Europa	w	animacji	|	Europe	in	animation	(I)	
Dania,	Festiwal	VoID	prezentuje	|	Denmark,	VoID	Festival	presents	(67’)

16.00	|	4	p.m.	
I	projekcja	konkursu	ANIMA	|	1st	Screening	of	ANIMA	Competition (86’)

18.00	|	6	p.m.
Wręczenie	Nagrody	Specjalnego	Złotego	Dinozaura	dla	Prof.	Hie- 
ronima	Neumanna	|	Presentation	of	the	award	of	the	Special	Golden	
Dinosaur	to	prof.	Hieronim	Neumann	(64’)

20.15	|	8.15	p.m.	
II	projekcja	konkursu	ANIMA	|	2nd	Screening	of	ANIMA	Competition (94’)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

10.00	|	10	a.m.
V	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	5th	Screening	of	ETIUDA	
Competition – repetition (105’)

12.00	|	12	p.m.	
VI	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	6th Screening	of	ETIUDA	
Competition – repetition (99’)

14.00	|	2	p.m.	
VI	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	6th Screening	of	ANIMA	
Competition – repetition (95’)

15.30	|	3.30	p.m.	
I	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	1st	Screening	of	ETIUDA	Competition (95’)

17.45	|	5.45	p.m.
II	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	2nd	Screening	of	ETIUDA	Competition (104’)

20.00	|	8	p.m.
Projekcja	etiud	studentów	laureata	Specjalnego	Złotego	Dinozaura	prof.	
Hieronima	Neumanna	|	Screening	of	etudes	by	the	students	of	prof.	
Hieronim	Neumann,	winner	of	the	Special	Golden	Dinosaur (71’)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Jan Matejko 
Academy of Fine Arts in Krakow • Plac Jana Matejki 13

17.00	|	5.	p.m.
Między	mediami	|	Between	the	media	(I)	
Festiwal	Animacji	Ars	Electronica	2018	–	rozszerzona	Animacja	|	Ars	
Electronica	Animation	Festival	2018	–	Expanded	Animation (49’)

18.30	|	6.30.	p.m.
Między	mediami	|	Between	the	media	(II)	
Festiwal	Animacji	Ars	Electronica	2018	–	Eksperymentalnie	|	Ars	
Electronica	Animation	Festival	2018	–	Experimental (65’)

21 LISTOPADA (CZWARTEK)
21ST NOVEMBER (THURSDAY) 

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

10.00	|	10	a.m.
Lotte	ja	kadunud	lohed	/	Lotte	i	zagubione	smoki	/	Lotte	and	the	Lost	
Dragons, reż./dir.: Janno Põldma, Heiki Ernits, muz./mus.: Sven Grünberg,  
prod.: Eesti Joonisfilm, Rija Films, EE/LV 2019, 78’ (Film familijny/Family film, 5+)

12.00	|	12	p.m.
Away, reż./dir.: Gints Zilbalodis, muz./mus.: prod.: Bilibaba, LV 2019, 75’ 

14.00	|	2	p.m.	
Europa	w	animacji	|	Europe	in	animation	(II)
Portugalia	–	Cinanima	International	Animated	Film	Festival	w	Es-
pinho	prezentuje	|	Portugal	–	Cinanima	International	Animated	Film	
Festival	in	Espinho	presents	(63’)
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16.00	|	4	p.m.	
III	projekcja	konkursu	ANIMA	|	3rd	Screening	of	ANIMA	Competition (103’)

18.30	|	6.30	p.m.
Autoportrety	twórców	animacji	|	Self-Portraits	of	Animation	Authors	
(I)	–	Igor	Kovalyov (63’)

20.30	|	8.30	p.m.	
IV	projekcja	konkursu	ANIMA	|	4th	Screening	of	ANIMA	Competition (89’)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

10.00	|	10	a.m.
I	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	1st	Screening	of	ETIUDA	
Competition – repetition (95’)

12.00	|	12	p.m.	
II	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	2nd Screening	of	ETIUDA	
Competition	–	repetition (104’)

14.00	|	2	p.m.	
oglądaj	i	kup	mnie!	Seriale	animowane	a	przemysł	zabawkarski	|	 
Watch	and	buy	me!	Animated	film	series	and	toy	industry
Prowadzenie | Led by: Konrad Sierzputowski

15.30	|	3.30	p.m.	
III	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	3rd	Screening	of	ETIUDA	Competition (103’)

17.45	|	5.45	p.m.
Pożegnania	|	Farewells
Varda	według	Agnès	/	Varda	by	Agnès	/	Varda	par	Agnès, reż./dir.: 
Agnès Varda, wyst./cast: Agnès Varda, Sandrine Bonnaire, Hervé Chandès, 
prod.: Ciné Tamaris, Arte France, FR 2018 / 115’

20.00	|	8	p.m.	
IV	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	4th	Screening	of	ETIUDA	Competition	(105’)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Jan Matejko 
Academy of Fine Arts in Krakow • Plac Jana Matejki 13

17.00	|	5.	p.m.
Między	mediami	|	Between	the	media	(III)	
Nagroda	Filmowa,	czyli	konkurs	Szkoły	Wajdy	i	Muzeum	Sztuki	
Nowoczesnej	|	Film	Award	or	competition	by	the	Wajda	School	and	
the	Museum	of	Modern	Art	
Symfonia	Fabryki	Ursus	/	Symphony	of	the	Ursus	Factory, reż./dir.: Jaśmina 
Wójcik, muz./mus.: Dominik Strycharski, prod.: Wajda Studio, PL 2018, 60’

Klub Studio | Studio Club • ul. Witolda Budryka 4 

18.00	|	6.	p.m.
Animowane	etiudy	studentów	ASP	w	Krakowie	i	jazzowe	wariacje	
Tymona	Tymańskiego	|	Animated	etudes	by	students	of	the	Academy	
of	Fine	Arts	in	Krakow	and	jazz	variations	by	Tymon	Tymański (45’)

19.00	|	7	p.m.
Jesteś	Bogiem	/	you	Are	God, reż./dir.: Leszek Dawid, scen./sc.: Maciej 
Pisuk, zdj./ph.: Radosław Ładczuk, wyst./cast: Marcin Kowalczyk, Tomasz 
Schuchardt, Dawid Ogrodnik, Arkadiusz Jakubik, prod. Studio Filmowe 
KADR, PL 2012, 124’

21.15	|	9.15	p.m.
Po filmie spotkanie	z	Leszkiem	Dawidem	i	Łukaszem	Guttem – roz-
mowa o realizacji „Broad Peak” – o tym jak się kręci film na wysokości 5600 
m n.p.m. | After the screening meeting with Leszek Dawid and Łukasz Gutt 
– conversation about the making of “Broad Peak” – how it is to make a film 
at the altitude of 5600 meters above sea level. 

22 LISTOPADA (PIąTEK)
22ND NOVEMBER (FRIDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

10.00	|	10	a.m.
Lotte	ja	kadunud	lohed	/	Lotte	i	zagubione	smoki	/	Lotte	and	the	Lost	
Dragons, reż./dir.: Janno Põldma, Heiki Ernits, muz./mus.: Sven Grünberg,  
prod.: Eesti Joonisfilm, Rija Films, EE/LV 2019, 78’ (Film familijny/Family film, 5+)

12.00	|	12	p.m.
Away, reż./dir.: Gints Zilbalodis, prod.: Bilibaba, LV 2019, 75’ 

14.00	|	2	p.m.	
Europa	w	animacji	|	Europe	in	animation	(III)	
Estonia	–	Eesti	Joonisfilm	prezentuje	|	Estonia	–	Eesti	Joonisfilm	presents (66’)

16.00	|	4	p.m.	
V	projekcja	konkursu	ANIMA	|	5th	Screening	of	ANIMA	Competition (89’)

18.30	|	6.30	p.m.
Autoportrety	twórców	animacji	|	Self-Portraits	of	Animation	Authors	(II)	–	
Izabela	Plucińska (57’)

20.30	|	8.30	p.m.	
VI	projekcja	konkursu	ANIMA	|	6th	Screening	of	ANIMA	Competition (89’)

22.30	|	10.30	p.m.	
ruben	Brandt,	a	gyűjtő	/	ruben	Brandt,	kolekcjoner	/	ruben	Brandt,	
Collector, reż./dir.: Milorad Krstić, scen./sc.: Milorad Krstić, Radmila Rocz-
kov, muz./mus.: Tibor Cári, prod.: Ruben Brandt Production Llc., HU 2018, 94’

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

10.00	|	10	a.m.	
Masz	projekt?	Zaprezentuj	go	z	uśmiechem	/	Do	you	have	a	project?	
Present	it	with	a	smile (1 część/ 1st part)
Prowadzenie | Led by: Anna Szczerbińska

12.00	|	12	p.m.	
Czy	reklama	może	być	etiudą	filmową? Czyli	jak	opowiadać	historię	
z	marką	w	tle |	Can	a	commercial	be	a	film	etude?	or	how	to	tell	
a story	with	a	brand	in	the	background
Warsztaty	Papaya	young	Directors	2019	|	Papaya	young	Directors	
Workshops	2019
Prowadzenie | Led by: Marta Frączek

15.00	|	3	p.m.	
IAM	prezentuje	#POLISHICONS	|	IAM	presents	#POLISHICONS
Prowadzenie | Led by: Grzegorz Skorupski

16.00	|	4	p.m.	
V	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	5th	Screening	of	ETIUDA	Competition (105’)

18.00	|	6	p.m.
CEE	Animation	Talents	2019 (69’)

19.30	|	7.30	p.m.
VI	projekcja	konkursu	ETIUDA	|	6th	Screening	of	ETIUDA	Competition (99’)

21.30	|	9.30	p.m.	
Mirosław	Kijowicz	–	dwie	rocznice:	1929-1999	|	Mirosław	Kijowicz	–	
two	anniversaries:	1929-1999 (68’)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • PAUZA

15.00	|	3	p.m.	
Więcej	światła?	/	More	light?	
Spotkanie	z	Heliografem	|	Meeting	with	Heliograf

23 LISTOPADA (SOBOTA)
23RDNOVEMBER (SATURDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

9.00	|	9	a.m.	
Masz	projekt?	Zaprezentuj	go	z	uśmiechem	|	Do	you	have	a	project?	
Present	it	with	a	smile (2 część/ 2nd part)



20
19

PROGRAM FESTIWALU
FESTIVAL PROGRAMME

161

11.00	|	11	a.m.
Away, reż./dir.: Gints Zilbalodis, prod.: Bilibaba, LV 2019, 75’ 

Finał	projektów:	ożywiamy	książki!	oraz	Gotowanie	na	ekranie	|	 
Final	of	two	projects:	Animating	books!	and	Cooking	on	the	screen

13.30	|	1.30	p.m.	
Europa	w	animacji	|	Europe	in	animation	(IV)
Chorwacja	–	Bonobostudio	prezentuje	|	Croatia	–	Bonobostudio	presents	(76’)

15.30	|	3.30	p.m.	
Les	hirondelles	de	Kaboul	/	Jaskółki	z	Kabulu	/	The	Swallows	
of	Kabul, reż./dir.: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, scen./sc.: 
Sébastien Tavel, Patricia Mortagne, Zabou Breitman, dźwięk/sound: Alexis 
Rault, prod.: Reginald de Guillebon, Stephan Roelants, Michel Merkt, Joëlle 
Bertossa, FR 2019, 81’

17.30	|	5.30	p.m.	
Pożegnania	|	Farewells
Cinecittà	–	I	mestieri	del	cinema	/	Bernardo	Bertolucci:	To	nie	koniec	
podróży	/	Bernardo	Bertolucci:	No	End	Travelling, reż./dir.: Mario Sesti, 
scen./sc.: Mario Sesti, zdj./ph.: Emanuele Princi, dźwięk/sound: Federico 
Badaloni, prod.: Massimiliano De Carolis, IT 2019, 55’ 

20.00	|	8	p.m.
Gala	zakończenia	festiwalu	|	The	closing	ceremony	of	the	festival

Wręczenie	nagród	w	konkursach	ETIUDA,	ANIMA	oraz	prezentacja	
nagrodzonych	filmów	|	
Presentation	of	the	awards	and	screening	of	films	awarded	in	
ETIUDA,	ANIMA	competitions

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

10.00	|	10	a.m.
I	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	1st	Screening	of	ANIMA	
Competition – repetition (86’)

11.30	|	11.30	a.m.	
II	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	2nd Screening	of	ANIMA	
Competition – repetition (94’)

13.10	|	1.10	p.m.	
III	projekcja	konkursu	ANIMA	–	powtórka	|	3rd	Screening	of	ANIMA	
Competition – repetition (103’)

15.00	|	3	p.m.	
Myriam	Prongué	–	wspomnienie	|	Myriam	Prongué	–	in	memoriam (72’)

17.00	|	5	p.m.
Interactivity	at Aardman	|	Interaktywność	u	Aardmana	

19.00	|	7	p.m.	
Pożegnania	|	Farewells	(III)
Franco	Zeffirelli	–	reżyserując	z	życia	/	Franco	Zeffirelli	–	Directing	
from	Life, reż./dir.: Chris Hunt, zdj./ph.: Marco Benedetti, Stephen J Brand, 
Simon Cox, Ant Leake, Daniele Nannuzzi, dźwięk/sound.: David Bekkevold, 
Kevin Meredith, Lorenzo Ramerini, prod.: Chris Hunt, UK 2019, 58’

24 LISTOPADA (NIEDZIELA)
24TH NOVEMBER (SUNDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

9.00	|	9	a.m.
III	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	3rd	Screening	of	ETIUDA	
Competition – repetition (103’)

11.00	|	11.00	a.m.	
IV	projekcja	konkursu	ETIUDA	–	powtórka	|	4th Screening	of	ETIUDA	
Competition – repetition (105’)

13.00	|	1	p.m.	
Ternet	Ninja	/	Ninja	w	kratkę	/	A	Checkered	Ninja, reż./dir.: Thorbjørn 
Christoffersen, Anders Matthesen, scen./sc.: Anders Matthesen, dźwięk/
sound: Oskar Skriver, Bo Asdal Andersen, prod.: A Film Production, Trine 
Heidegaard, Anders Mastrup, DE 2018, 80’, 9+

15.00	|	3	p.m.
Buñuel	en	el	laberinto	de	las	tortugas /	Buñuel	w	labiryncie	żółwi	/	
Buñuel	in	the	Labyrinth	of	the	Turtles, reż./dir.: Salvador Simó Busom, 
scen./sc.: Eligio Montero, Salvador Simó Busom, dźwięk/sound: Juan Ferro, 
prod.: Manuel Cristóbal, José M. Fdez. de Vega, Bruno Félix, Fenme Wolt-
ing, Alex Cervantes, ES/NL/DE 2018, 80’ 

17.00	|	5	p.m.
Laureaci	Konkursu	Etiuda	2019	|	Etiuda	Competition	Winners	2019

20.00	|	8	p.m.
Laureaci	Konkursu	Anima	2019	|	Anima	Competition	Winners	2019

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

11.00	|	11	a.m.
Konferencja	rektorów	i	reprezentantów	europejskich	szkół	filmo-
wych	i	artystycznych	„Promocja	i	dystrybucja	etiud	studenckich	
i filmów	dyplomowych	poza	systemem	i środowiskiem	szkolnictwa	
filmowego”	|	Conference	of	rectors	and	representatives	of	European	
film	and	art	schools	”Promotion	and	distribution	of	student	etudes	
and	graduation	films	outside	film	schools	and	community”

WYDARZENIA BRANŻOWE | INDUSTRY EVENTS

20 LISTOPADA (ŚRODA)
20TH NOVEMBER (WEDNESDAY) 

Akademia Górniczo-Hutnicza • Hala przemysłowa WO, ul. Reymonta 23 s. 19

12.00	|	12.00	p.m.
Prezentacja	Senstera	/	Presentation	of	Senster
Prowadzenie | Led by: Anna Olszewska

21 LISTOPADA (CZWARTEK)
21ST NOVEMBER (THURSDAY) 

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

14.00	|	2	p.m.	
oglądaj	i	kup	mnie!	Seriale	animowane	a	przemysł	zabawkarski	|	
Watch	and	buy	me!	Animated	film	series	and	toy	industry
Prowadzenie | Led by: Konrad Sierzputowski

22 LISTOPADA (PIąTEK)
22ND NOVEMBER (FRIDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

10.00	|	10	a.m.
Masz	projekt?	Zaprezentuj	go	z	uśmiechem	/	Do	you	have	a	project?	
Present	it	with	a	smile (1 część/ 1st part)
Prowadzenie | Led by: Anna Szczerbińska

Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny – Sala u Samurajów |
National Museum in Krakow, Main Building – the Samurai Room • Al. 3 Maja 1
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11.00	|	11	a.m.
Forum	Sekcji	Filmu	Animowanego	SFP	|	SFP	Animated	Film	Forum
relacja	reżyser	–	producent	a	jakość	filmu	animowanego	|	Director	–	
producer	relationship	and	the	quality	of	animated	film

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

12.00	|	12	p.m.	
Czy	reklama	może	być	etiudą	filmową?	Czyli	jak	opowiadać	historię	
z	marką	w	tle	|	Can	a	commercial	be	a	film	etude?	or	how	to	tell	
a story	with	a	brand	in	the	background
Warsztaty	Papaya	young	Directors	2019	|	Papaya	young	Directors	
Workshops	2019
Prowadzenie | Led by: Marta Frączek

15.00	|	3	p.m.	
IAM	prezentuje	#POLISHICONS	|	IAM	presents	#POLISHICONS 
Prowadzenie | Led by: Grzegorz Skorupski

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • PAUZA

15.00	|	3	p.m.	
Więcej	światła?	/	More	light?	Spotkanie	z	Heliografem	|	Meeting	
with	Heliograf 

23 LISTOPADA (SOBOTA)
23RD NOVEMBER (SATURDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala duża 
| Large Screening Room

9.00	|	9	a.m.
Masz	projekt?	Zaprezentuj	go	z	uśmiechem	/	Do	you	have	a	project?	
Present	it	with	a	smile	(2 część/ 2nd part)
Prowadzenie | Led by: Anna Szczerbińska

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

17.00	|	5	p.m.
Interactivity	at Aardman	|	Interaktywność	u	Aardmana	
Prowadzenie | Led by: Neil Pymer

24 LISTOPADA (NIEDZIELA)
24TH NOVEMBER (SUNDAY)

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 • Sala mała 
| Small Screening Room

11.00	|	11	a.m.
Konferencja	rektorów	i	reprezentantów	europejskich	szkół	filmowych	
i artystycznych:	Promocja	i	dystrybucja	etiud	studenckich	i	filmów	dyplo-
mowych	poza	system	i	środowiskiem	szkolnictwa	filmowego	|	 
Conference	of	rectors	and	representatives	of	European	film	and	art	
schools:	Promotion	and	distribution	of	students’	etudes	and	graduation	
films	outside	film	schools	and	community

WA R S Z TAT Y  |  W O R K S H O P S

23 LISTOPADA (SOBOTA)
23RD NOVEMBER (SATURDAY)

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodo-
wego w Krakowie | The Feliks Jasieński Szołayski House – a branch of the 
National Museum in Krakow
Plac Szczepański 9 

10.00	–	12.15	|	10	a.m.	–	12.15	p.m.
Warsztaty	animacji	dla	dzieci	(5-7	lat)	|	
Animation	workshops	for	children	(5-7	years	old)
Prowadzenie | Led by: Lucija Mrzljak

13.00	–	16.00|	1	p.m.	–	4	p.m.
Warsztaty	animacji	dla	dzieci	(8-10	lat)	| 
Animation	workshops	for	children	(8-10	years	old)
Prowadzenie | Led by: Lucija Mrzljak

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 

10.00	–	14.00	|	10	a.m.	–	2	p.m.
I	ty	możesz	zostać	youtuberem	|	you	too	can	become	a	youtuber	
Jak	nakręcić	swój	film	na	kanał	youTube	|	How	to	make	your	video	on	
youTube	channel	
Prowadzenie | Led by: Rafał Kosecki, AMA

Warsztaty dla młodzieży w wieku 10 – 13 lat |  
Workshops for young people aged 10 – 13 

Małopolski Ogród Sztuki | Małopolska Garden of Art • Rajska 12 

15.00	–	19.00	|	3	p.m.	–	7	p.m.
Ciało, organizm, mechanizm – warsztaty	animacji	dla	dorosłych	|	
Body, organism, mechanism – animation	workshops	for	adults
Prowadzenie | Led by: Izabela Plucińska
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Szénási Marcell 127

T
Teelahti Tuuli 29
Teeuwisse Wiep 51
Tender Priit 103
Thorp Ash 115
Tischenko Ksenia 155
Toczek Michał 26
Torres Ezequiel 62
Tóth Géza M. 56
Triantafyllidis Theo 113
Tšinakov Morten 157
Tupicoff Dennis 40, 155
Turczanik Edyta 122

U
Ushev Theodore 39, 151

V
Valadez Fernanada 150
Valk Viktor van der 151
Varda Agnès 107
Vogel Manuel 151
Vogt Basil 121
Voitova Iulia 49

W
Wagenaar Marc 29
Wapniewska Joanna 58
Wenger Bernhard 156, 157
Wenger Patricia 49
Wiel Rutger van de 60
Wilkoszewska Natalia 71
Wójcik Jaśmina 117
Wojtkowiak Małgorzata 71
Woloshen Steven 149
Woszczyńska Agnieszka 148
Wowczak Małgorzata 144
Wrake Run 79
Wunderle Lorenz 47

X
Xiang Yao 151

Y
Yamamura Koji 155
Yungsung Song 42
Yu Yan Jiajie 22

Z
Zagórski Daniel 62
Zarazir Michel 150

Zhestkov Maxim 115
Zhu Yantong 149
Zilbalodis Gints 94
Ziółkowska Paulina 127, 155
Zlonoga Petra 58, 105
Zohairy Omar El 149
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1000 PLATEAUS 149
4 ESTADOS DA MATÉRIA 101
4 MIN 15 AU RÉVÉLATEUR 151
400 MALETAS 150
5/4 70
7 MORE MIUNUTES 88
9 WAYS TO DRAW A PERSON 155
300 G/M2 54
III 157

A
A – B 83
ABECÉ 149
ABEND 88
AFTERMATH OF THE INAUGURATION 

OF THE PUBLIC TOILET AT KILOMETER 
375, THE 149

AFTERNOON 88
AGOURO 101
ÁGUA MOLE 101
AKWARIUM 143
ALATEADVUSE MAJA 103
ALLT VI DELAR 151
ALMOST THERE 49
AMELIA & SATURNIN 62
AM HIMMEL 26
ANIMAL BEHAVIOR 157
ATTAK 154, 155
AU REVOIR BALTHAZAR 153
AUGENBLICKE 157
AWAY 94

B
BAJNOK 76
BEACH BOY 148
BEFORE LOVE 86, 153
BENEATH THE WHEEL 153
BERMUDA 122
BIGGER PICTURE, THE 149
BLACK HOLE 60
BLOK 70
BLOWING IN THE WIND 25

BOKUS MANG 151
BONOBO 156
BRILJANTSUSE DEMONSTRATSIOON 

NELJAS VAATUSES 157
BRUT 149
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 

TORTUGAS 65
BUS, A 56

C
CAFÉ FROID 153
CASTLE 48
CHATOUILLEUSE D’OREILLES, LA 21
CHEZ MOI 153
CHOPIN – MAZUREK H-DUR 72
CHUTE, LA 114
CIAŁO OBCE 153
CIENIE 122
CINECITTÀ – I MESTIERI DEL 

CINEMA 108
COLAHOLIC 157
CORTèGE, LE 63
CO SIĘ DZIEJE, GDY DZIECI NIE CHCą 

JEŚĆ ZUPY 72
COYOTE 47
CREATIVE EVOLUTION 42
CUP NO NAA NO KOUSHI 149
CZARNOBÓG 156

D
DAD’S DEAD 79
DANCE MACABRE 72
DANTE VS MOHAMMED ALI 29
DARLING 88
DAS GAVETAS NASCEM OS SONS 101
DAS MENSCH 28
DEAL, THE 151
DEATH AND THE MAIDEN 151
DEATH VAN 116
DEBIUT 73
DEBIUT MIŁOŚĆ 151
DEPART 112
DESCENT 114
DESVELO 156
DESYAT ETYUOV V CHERNOM 52
DESZCZ 48
DEVSTVENNIY VETER 42
DIS:PLAY(BIAS) 112
DOGMEAT 155
DOKUMENT 151
DONT KNOW WHAT 43

DOTA 105
DROGA 83
DRUGIE ŻYCIE 151
DŹWIĘK 73
DZIWNY PRZYPADEK 155

E
EAGLEMAN STAG, THE 78
EDIFICE 115
EIGEN 154
ELÄMÄ KUOLEMASTA 29
ELLA 149
EL REFLEJO DEL MAMÍFERO 22
ELU HERMAN H. ROTT’IGA 151
ELU24 61
ELYTRE 114
EMBRACES & THE TOUCH OF SKIN 98
ENOUGH 157
ENTRE SOMBRAS 52, 101
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN 

TISCHTENNISRAUM UND MEINE 
FREUNDIN 156, 157

ERLKÖNIG 151
ESTERHAZY 89

F
FAMILLE DYSFONCTIONNELLE, 

UNE 54
FASCINATRIX 28
FEARS 153
FEST 115
FIGA 70
FIGHT CLUB BUT WITH TENNIS 50
FIGURY NIEMOŻLIWE  

I INNE HISTORIE II 155
FISH IS WHAT I DESIRE 151
FISH NEVER SLEEP 80
FISSO 46
FLESH NEST 115
FLYING NANSEN 86
FORGLEMMEGEI 99
FORSAKEN FOREST 155
FRAGMENTY 148
FRANCO ZEFIRELLI – DIRECTING FROM 

LIFE 109
FREIBADSINFONIE 156
FUENF 57
FUGA NA WIOLONCZELĘ, TRąBKĘ 

I PEJZAŻ 149
FULIGEM 151
FUSY 154
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G
GALERIA 71
GDZIE RODZI SNU 157
GDZIEŚ TO JUŻ SŁYSZAŁEM 144
GEMELOS 153
GOOD INTENTIONS 53
GORGAM-O-GALE MIBARAM 45
GRAVITY AND THE GRAND PIANO 72
GUY 101 79

H
HAŁAS 73
HÄNEN PÄÄNSÄ 55
HEIMAT 156
HET ZAAD VAN KARBAAT 28
HIGH WOOL 149
HIPOPOTAMY 149
HIRONDELLES DE KABOUL, LES 91
HISTORIA 44
HISTÒRIA D’UN OBJECTE 150
HOW WE FALL 115
HUKULE MÄÄRATUD 103

I
I AM TOM MOODY 80
IGNACY JAN PADEREWSKI – GWIAZDA 

MUZYKI KLASYCZNEJ 124
I HAVE PROBLEMS 45
IK 149
IN LOVE WITH CINEMA 154
INGLITROMPET 63
INSIDE THE SOUND 112
INTERMISSION EXPEDITION 51
ISLANDER’S REST 122

J
JA SA NEHRÁM 127
JASKINIA ŻÓŁWI 20
JEAN PIERRE 113
JEDAN OD MNOGIH 58
JEGO ŻENA KURICA 86
JESTEŚ BOGIEM 144
JEZEVA KUCA 105
JIM ZIPPER 41
JM 40
JOHANNA LEARNS TO SWIM 149
JR 24
JUNCTION – CHILLY GONZALES & 

PEACHES, THE 155
JUTRO 121

K
KAPRYSIA 143
KAUGUMMIBLASE 26
KLATKI 82
KOHANNIA 59
KÕHKLEJA 52
KOMPOZICIJA 153
KRASIWO ŻYT 22
KRZYŻÓWKA 21
KTO SIĘ ŻENI... 71
KÜHE KÖNNEN NICHT 

SCHWIMMEN 24
KWADRATURA KOŁA 157

L
LACHFALTEN 49
LACUNA SHIFTS, THE 112
LLORONA, LA 27
LASKA 72
LAST CALL 24
LATERNA MAGICA 82
LENDURID KODUTEEL 103
LEVERS, THE 57
LEVITACIJA 105
LEVJATAN 104
LIEVITO MADRE 148
LIFT 70
LILY’S PAIN STORE 30
LOKATORKI 153
LOLA ZHIVAYA KARTOSHKA 51
LOLO 30
LONELY ORBIT, THE 53
LOTTE JA KADUNUD LOHED 93
LOVE LETTER TO THE ONE  

I MADE UP, A 155
LOVE STORY, A 79
LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA 

– UMYSŁY, KTÓRE ZMIENIŁY 
ŚWIAT 124

M
MACHINE GUN MAMA 39
MAMOON 80
MARK LOTTERMAN – HAPPY 116
MATCHES 56
MEDIUM RARE 61
MEMORIE DI ALBA 42
MESSENGER, THE 98
MIAM MIAM 40
MILCH 86
MILLIMETERLE 154

MITINA LIUBOW 157
MŁYN 83
MÓJ SYN 144
MORNING STROLL, A 79
MOVEMENTS 54
MR FEAAR 62
MUEDRA 44
MUKA 71
MUTEUM 157
MUST STSENAARIUM 102
MY MEMORIAL DAY 154
MYTHOPOLIS 149

N
NABELSCHNUR 152, 153
NACHTHEXEN 99
NAUKA 152
NA ZDROWIE! 127
NEGATIVE SPACE 155
NEMATODES 115
NEM TÖRTÉNT SEMMI 76
NIE MASZ DYSTANSU 157
NIEBIESKA KULA 82
NIEBIESKI POKÓJ 151
NIEMOŻLIWE FIGURY  

I INNE HISTORIE II 153
NIEPRAWDOPODOBNIE ELASTYCZNY 

CZŁOWIEK 149
NOČNA PTICA 105, 153
NORDOST 121
NORMAN 113
NOTES ON MONSTROPEDIA 155
NOTHING HAPPENS 155
NOT TODAY 57

O
O MATKO 155
O JEZU 155
OM EN MÅNED 156, 157
ONA KOJA MJERI 105
ONNO DE ONWETENDE 151
OŚCI 144
OSTATNIA WIECZERZA 55
OSTROM 20

P
PAMIĘĆ 72
PAN MALUŚKIEWICZ I WIELORYB 155
PARÓWCZANY 143
PARTENZE 31
PASSAGE 41
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PEARCE SISTERS, THE 78
PENELOPE 153
PHOTO OF ME, A 155
PIANO 103
PIECE OF TAIL IN THE MOUTH  

OF THE SNAKE THAT BITES  
ITS OWN TAIL, THE 46

PIES SCHROEDINGERA 155
PLAC 104
PLES LJUBEZNI 126
PLONGEUSE, LA 49
POD MRAKEM 126
POETIKA ANIMA 127
PÕHJATÄHT 103
PÓŁMOKRY 149
POROZMAWIAJ Z NIM 71
PORQUE ESTE É O MEU OFÍCIO 100
PORTRET SUZANNE 56
PRELAZAK 61
PUPA 41

R
RABBIT 79
RABBIT’S BLOOD 155
REFUGE 20
RĘKA 83
RELIGATIO 151
REPLAY 122
REVERIE 99
RHYTHM OF BEING 111
ROBOTYPE 3 112
ROK 157
RONDO 82
ROOM 157
ROUGHHOUSE 44
ROZGONYINÉ 75
RUBEN BRANDT, A GYŰJTŐ 92
RWETES 149

S
SAIGON SUR MARNE 62
SAMIRA 153
SCHNEE IN RIO 151
SCHOVKA 53
SEAMLESS 113
SEXY LAUNDRY 88
SIĘ ZJADA 157
SIKKA INGENTIUM 112
SILENCE 50
SIMULACRA 105
SISTER 45

SKOLSTARTSSORG 157
SKORUPKI 125 143
ŚLIMAKI 151
SOG 155
SONAMBULO 151
SOUS LES SOUTANES 150
SPOLU SAMI 126
STAŚ 157
STILL ALIVE 40
STILLE, DIE 152
STRAWBERRY BOYS 26
STROJENIE INSTRUMENTÓW 122
SUGGESTION OF LEAST 

RESISTANCE 60
ŠUMA 153
SUPER RZECZ 155
SURPRESA 101
SWEET SWEAT 58
SYMBIOFONIA 154
SYMFONIA FABRYKI URSUS 117
SZCZĘKOŚCISK 153
SZÉP ALAK 76, 154, 155
SZTANDAR 82

T
TAKE ME PLEASE 126
TAMA 157
TAMARA ŁEMPICKA – KRÓLOWA ART 

DECO 124
“TEMPLE OF TIME” 360 EXPERIENCE OF 

GIRARD-PERREGAUX 113
TEMPEST 111
TEMPÊTE SUR ANORAK 149
TERNET NINJA 95
T.E.U VOL. 1 98
PHYSICS OF SORROW, THE 39
TICK TACK 153
TIGER 98
TO BYŁOBY COŚ PIĘKNEGO 149
TOIDUAHEL 46
TOT HET EINDE VAN DE WERELD 30
TRUE/FALSE 112
TU TAMTO 105
TWO FOR TWO 126

U
UDAHNUT ZIVOT 48
UKąSZENIE 23
UNTRAVEL 39

V
VAMPIRE BLOW – SUNDOWN 98
VARDA PAR AGNèS 107
VIBRANT VILLAGE, THE 25
VIRTUOS VIRTUELL 149
VITAE AZILIA 58
VOLUMES 115

W
WAKING, A 23
WEIGHT OF LIGHT, THE 111
WEST QUESTION EAST ANSWER 50
WHO ARE YOU? 60
WHOLE 98
WHO SANK YOUR SHIPS? 31
WIECZÓR 51, 155
WIKLINOWY KOSZ 82
WINDA 70
WIRUS 71
WITKACY 124
WITRUALNA RZECZYWISTOŚĆ 71
WOWL, real. 113
WYLICZANKA 70

X
XIAO XIAN 22

Z
Z JAK ZAGADKA 155
ZŰRÖS KÖRNYÉK 127
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