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Strzał w dziesiątkę?

Przed nami 10., cokolwiek jubileuszowe Animocje. Co ciekawe, w tym roku i w tej 
odsłonie festiwalu owa dziesiątka zdaje się mieć znaczenie symboliczne. Wie-
dzieliście bowiem, że liczba 10 w numerologii postrzegana jest jako zamknięcie 
pewnego cyklu i zwiastun nowego początku? Wpływ na to ma zestawienie ze 
sobą cyfr 1 i 0, ale również, w pewnym sensie, sposób liczenia od 1 do 10. Za-
kładając, że 1 to początek, czego chyba nie trzeba tłumaczyć, to 10 zdaje się tu 
zarówno końcem pewnego etapu, jego swoistym spełnieniem, ale też – paradok-
salnie – jego środkiem i początkiem następnego. Chodzi bowiem o to, że licząc 
od 1 do 10, zataczamy swego rodzaju koło, wracając do punktu wyjścia, w którym 
znajduje się koła tego środek. Dlatego też bardzo często dziesiątka przedstawia-
na jest jako okrąg – symbol wiecznego cyklu, lub koło z punktem w środku (czy 
Wy również, czytając to, macie przed oczami tarczę, której środkiem, punktem 
centralnym, najwyżej punktowanym jest owa symboliczna dziesiątka?). 
I tu dochodzimy do sedna, do rzeczonego środka. Animocje obchodzą w tym 
roku swoje 10. urodziny, podczas których muszą się w pewnym sensie narodzić 
na nowo. I choć konieczność ta została nam narzucona przez pandemię, na któ-
rą przecież nie mamy wpływu, postanowiliśmy ją wykorzystać, dostosować nasz 
festiwal do zaistniałej sytuacji, zmodernizować go wreszcie. I choć wolelibyśmy 
spotkać się z Wami jak co roku – na żywo, w kinie – nie możemy. Poszliśmy więc 
o krok dalej i wspólnymi siłami stworzyliśmy miejsce spotkań w przestrzeni wir-
tualnej. Jest nim platforma Kultureo, na której w tym roku prezentować Wam bę-
dziemy festiwalowe pokazy. Abstrahując już od tego, czy tego chcieliśmy, czy nie, 
podjęliśmy tę rękawicę. Zakasaliśmy rękawy, przemodelowaliśmy nasze myślenie 
o festiwalu jako wydarzeniu i tak znaleźliśmy się tu – u progu nowego festiwa-
lowego cyklu, w środku koła, w nowym punkcie wyjścia. Czy jest, czy będzie to 
strzał w dziesiątkę? To już jest pytanie do Was…  

Kuba Igna siak
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Score of 10?

We have the 10th Animocje – the jubilee edition, let’s say – ahead of us. 
What is interesting is that this year the number 10 seems to have its 
symbolic meaning. Did you know that in numerology, 10 is perceived as 
closing a cycle and announcement of a new beginning? It results from 
the combination of 1 and 0 itself, but also, in a sense, from the way 
of counting from 1 to 10. Presuming that 1 means the beginning, which 
doesn’t need to be explained, 10 seems to be the end of a chapter, its 
completion and – paradoxically – the middle of it and the beginning of 
the following one. In other words, when counting from 1 to 10, we go full 
circle and come back to the starting point, which is the middle of the 
circle in the same time. That is why the number 10 is often represented 
by a circle - a symbol of the eternal cycle – or a point within a circle (can 
you now picture a dartboard with the symbolic 10 – the highest score – 
right in the middle?)
And so, we go to the heart of the matter, to the central point mentioned 
above. Festival Animocje celebrates its 10th birthday this year and it 
needs to be born again, in a way. Although this necessity was imposed 
by the pandemic, which we can’t influence, we decided to use it to ad-
just our festival to the reality of this situation and finally modernize it. 
And although we would prefer to meet you as every year – in person, in 
the cinema – we can’t. We went one step further and created a virtual 
meeting place: the platform Kultureo, where we will present the festival 
screenings of this year’s edition. Quite apart from us wanting it or not, 
we accepted the challenge. We rolled up our sleeves, remodelled our 
thinking about the event and here we are, right at the beginning of the 
new festival cycle, in the middle of the circle, in the new starting point! 
Will we score 10? Well, this is a question for you…

Kuba Igna siak
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Waltraud Grausgruber
– dyrektorka Festiwalu Tricky 
Women w Wiedniu – pierw-
szego i jedynego festiwalu 
filmów animowanych dedyko-
wanego wyłącznie kobietom 
animatorkom. 
Waltraud Grausgruber stu-
diowała teatrologię, filmo-
znawstwo i medioznawstwo 
na Uniwersytecie Wiedeń-
skim, a  także turystykę na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w  Wiedniu. Napisała pracę 
magisterską poświęconą kinu 
arfykańskiemu i przeprowadzi-

ła badania we Francji, Senegalu 
i Burkina Faso. Opracowywała 
koncepcje festiwali filmowych 
i  była kuratorką międzyna-
rodowych programów filmo-
wych. W 2010 roku otrzymała, 
wspólnie z  Birgitt Wagner, Na-
grodę dla Wybitnych Twórców 
austriackiego Ministerstwa 
Edukacji, Sztuki i  Kultury. Jako 
dyrektorka festiwalu wyda-
ła publikacje na temat filmu 
i sztuki, m.in. Tricky Women 
– Animations Film Kunst von 
Frauen (Tricky Women – Kobie-
ty w Animacji), Schüren Ver-
lag, i  Mörderinnen (Zabójstwa 
kobiet w filmie), wydawnictwo 
Elephantenpress.
Waltraud Grausgruber is festi-
val director and co-founder of 
the Tricky Women Festival in 
Vienna, Austria. Tricky Women 
is the first and only festival of 
animated film that is dedicated 
exclusively to animation by 
women.

Waltraud Grausgruber studied 
theatre, film and media stud-
ies at the University of Vienna 
and tourism at the Univer-
sity of Economics of Vienna. 
She wrote her master’s thesis 
about African cinema, did re-
search in France, Senegal and 
Burkina Faso, conceptualised 
film festivals and curated in-
ternational film programmes. 
Together with Birgitt Wagner, 
she got the Outstanding Art-
ists Award of the Austrian 
Federal Ministry for Education, 
Arts and Culture in 2010. As 
festival director she published 
books on Art and Film, among 
others ‘Tricky Women – Anima-
tions Film Kunst von Frauen’ 
(Women in Animation), Schüren 
Verlag, and ‘Mörderinnen’ (Kill-
ing Women in Film), Elephan-
tenpress.

Kropka (aka J.S. Álvarez) 
jest autorem scenariuszy pro-
dukcji kinowych, telewizyjnych 
i filmów animowanych. Ostatni-
mi laty specjalizuje się w anima-
cji międzynarodowej i  pisze na 
jej temat. Od 2013 roku organi-
zował i był kuratorem kilku po-
święconych animacji wydarzeń 
na całym świecie, w  tym roz-
maitych festiwali, m.in. Etiuda 
& Anima, StopTrik, Animateka, 
Animasivo, Piccolo Festival Ani-
mazione, Żubroffka. Wykładał 
na temat animacji i jej historii, 
był też członkiem jury festiwa-
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lu Animateka w 2017 roku, PFA 
w 2018 roku oraz Warszawskie-
go Festiwalu Filmów Animo-
wanych w 2020 roku. Ponadto 
organizował pojedyncze pokazy 
w centrach kultury i inicjował 
współpracę między festiwalami 
dla dobra pasji, która je łączy: 
animacji. 
Prawdopodobnie to jego nie-
zależność i skłonność do prze-
kraczania granic sprawiły, że 
poważnie myślał o stworzeniu 
w Bergen, w Norwegii, festiwalu 
ReAnima. W jego przekonaniu 
ReAnima to kulturalna, arty-
styczna przestrzeń sprzyjająca 
świeżemu spojrzeniu i nowo-
czesnemu dialogowi o zasięgu 
globalnym.
Kiedy nie pracuje jako kurator 
programów filmów animowa-
nych, pisze o animacji lub kręci 
filmy o animacji, lub produkuje 
animowane filmy krótkometra-
żowe, lub ogląda animacje, lub 
dobrze się bawi w alternatyw-

nej rzeczywistości animowanej. 
Nuda! 
Kropka (aka J. S. Álvarez) Krop-
ka is a script writer for cinema, 
television and animation. In 
recent years, he has been spe-
cializing in and writing about 
international animation. Since 
2013, he has organized and 
curated several animation 
events around the world in-
volving festivals as different 
and diverse as: Etiuda&Anima, 
StopTrik, Animateka, Anima-
sivo, Piccolo Festival Animazi-
one, Żubroffka, among others. 
He has given diverse lectures 
about animation industry or 
history, and was a member 
of the jury in the Animateka 
Festival in 2017, PFA 2018 and 
Warsaw Animation Film Festi-
val 2020. In addition, he has or-
ganized individual screenings 
in cultural centres, achieving 
a collaboration between sever-
al festivals for the sake of the 

big passion that unites them 
all – animation.
It is perhaps this independent 
and outside-the-rules spirit 
that made him seriously consid-
er founding ReAnima in Bergen, 
Norway. He believes that the 
ReAnima festival is a cultural 
and artistic channel for bring-
ing new perspectives and help-
ing us to understand and main-
tain a dialogue with the global 
environment in our times.
When he is not curating ani-
mation programs, he is writing 
about animation or making vid-
eos about animation or produc-
ing animation shorts or watch-
ing animation or just having 
fun in the alternative animated 
realities. Very boring.

Adriana Prodeus
Krytyczka filmowa i sztuki. 
W  „Kinie” odpowiada za temat 
numeru i rozwija cykl repor-
taży o pracowniach animacji. 
W „Vogue” publikuje felieton 
Demontaż atrakcji. Autorka 
książki Themersonowie. szkice 
biograficzne (2009). Wykłada 
w Instytucie Sztuki PAN, Dol-
nośląskiej Szkole Wyższej i Ar-
tes Liberales. Specjalizuje się 
w awangardzie filmowej i filmie 
animowanym. Selekcjonerka 
i juror ka festiwali. Kuratorka 
przeglądu adaptacji filmowych 

5
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Międzynarodowego Festiwalu 
Opowiadania we Wrocławiu i in-
nych, w tym retrospektywy pol-
skiej animacji w Anthology Film 
Archive w Nowym Jorku.
Była wicedyrektorką U-jaz-
dowskiego i konsultantką 
literacką Studia Filmowego 
KADR. Prowadziła programy 
kulturalne w mediach publicz-
nych: WOK. Wszystko o Kultu-
rze w TVP2 (nagroda MediaTory 
2013), Weekendowy Magazyn 
Filmowy w TVP1 i O wszystkim 
z  kulturą w PR2. Publikowała 
na Filmwebie, w „Newsweeku”, 
„Dwutygodniku”, „Kulturze 
Liberalnej”, „Krytyce Politycz-
nej”, „Zeszytach Literackich”, 
„Twórczości” i innych.
Film and art critic. In “Kino”, 
she is responsible for cover 
stories and develops a series 
of reportages on women in ani-
mation. In “Vogue”, she pub-
lishes a regular column titled 

“Dismantling of attractions”. 
Author of the book “Themer-
sons. Biographical Sketches” 
(2009). She lectures at The 
Institute of Art of the Polish 
Academy of Sciences, the Uni-
versity of Lower Silesia and 
Artes Liberales. Her specialisa-
tion are film avant-garde and 
animation. She is a selector 
and a jury member at numer-
ous festivals, a curator of film 
adaptation review at the Inter-
national Short Story Festival 
in Wroclaw and many more, in-
cluding Polish animation retro-
spective in the Anthology Film 
Archives in New York. 
She was a vice-director of U-
jazdowski and a literary advi-
sor in Kadr Film Studio. She 
hosted cultural programs 
in the public media: “WOK. 
Wszystko o kulturze” (“Every-
thing about culture”) on TVP1 
and “O wszystkim z kulturą” 
(“On everything with culture”) 

on PR2. She published, among 
others, in Newsweek, Filmweb, 
Dwutygodnik, Kultura Liberal-
na, Krytyka Polityczna, Zeszyty 
Literackie, Twórczość.

Ola Szmida
Ur. w 1987 roku w Myszkowie. 
Ilustratorka i reżyserka filmów 
animowanych. Zajmuje się 
również tworzeniem komik-
sów. Studiowała animację na 
Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu i Kunsthochschule 
für Medien w Kolonii (stypen-
dium DAAD). Jej głównym za-
interesowaniem jest rysunek. 
Współpracowała, między inny-
mi, z: BBC, Ermenegildo Zegna, 
Boiler Room, Southbank Centre, 
Häagen-Dazs, Disney Polska. 
Jej filmy animowane i ilustracje 
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były pokazywane i nagradzane 
na wielu międzynarodowych 
wystawach i festiwalach. Obec-
nie pracuje nad nowym filmem 
w studiu Munka, w ramach pro-
gramu Młoda Animacja. 
Ola Szmida, b. in 1987 in Mysz-
ków. Illustrator, director of ani-
mated films and comics artist. 
She studied animation at the 
University of Arts in Poznań 
and Kunsthochschule für Me-
dien in Cologne (DAAD schol-
arship). Her main interest is 
drawing. She has cooperated 
with, among others: BBC, Er-
menegildo Zegna, Boiler Room, 
Southbank Center, Häagen-
Dazs, Disney Polska. Her ani-
mated films and illustrations 
have been shown and awarded 
at many international exhibi-
tions and fest-ivals. He is cur-
rently working on a  new film 
in Munk’s studio as part of the 
Young Animation pro-gram. 

7
Marcin Szpak 
absolwent Warszawskiej Szkoły 
Filmowej na wydziale Fotografii 
(2008). Autor wielu projektów 
artystycznych prezentowanych 
na wystawach w Polsce i zagra-
nicą. Laureat Sony World Pho-
tography Awards 2018 w kate-
gorii Open Portret. Wielokrotny 
stypendysta Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy oraz Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.
Graduate of the Photography 
Faculty at Warsaw Film School 
(2008). Author of numerous ar-
tistic projects presented on ex-

hibitions in Poland and abroad. 
The winner of Sony World 
Photography Awards 2018 in 
the category  of  Open Portret. 
Multiple holder of the  Minister 
of Culture and National Herit-
age and President of the City of 
Bydgoszcz scholarships. 
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Nina Joachimowska
Miłością do kina zaraziła ją 
mama. Początkowo była tylko 
widzem, z czasem zapragnęła 
współtworzyć ten świat – brała 
udział w warsztatach i festiwa-
lach. Pojawiły się też marzenia 
o pracy na planie filmowym 
i  pierwsze próby samodzielne-
go animowania. 
Animacja jest dla niej ożywio-
ną wyobraźnią, to obrazy, któ-
re tłumaczą niewytłumaczal-
ne słowami pojęcia i zjawiska, 
wzbudzają emocje, skłaniają 

do refleksji. Uważa, że tworzyć 
animacje to jak mieć supermo-
ce do pokazywania ludziom 
świata, który jeszcze przed 
chwilą istniał tylko w twojej 
głowie.
Obecnie Nina studiuje Wzorni-
ctwo na UTP w Bydgoszczy.
She was taught to love cinema 
by her mum. Initially, she was 
just a viewer, but over time she 
wanted to co-create this world 
and participated in workshops 
and festivals. She also started 
to dream of working on a film 
set and tried her hand at ani-
mating on her own.
For her, animation is revived 
imagination. The images are 
able to raise emotions, en-
courage reflection and explain 
ideas and phenomena that are 
unexplainable by words. She 
thinks creating animation is 
like having the superpower to 
show people the worlds that 

just a moment ago existed only 
in your head.
Nina is currently studying de-
sign at the University of Science 
and Technology in Bydgoszcz.

Martyna Sokołowska
Uczennica Liceum Plastyczne-
go w Bydgoszczy. Interesuje się 
sztuką, a w szczególności ani-
macją oraz ilustracją. Bardzo 
lubi tworzyć krótkie komiksy, 
w zabawny sposób komentują-
ce rzeczywistość. Fascynuje ją 

kinematografia, a jej ulubionym 
gatunkiem jest kino akcji. Wiel-
ką przyjemność sprawia jej słu-
chanie soundtracków z ulubio-
nych filmów. W wolnym czasie 
uwielbia słuchać muzyki oraz 
układać nowe playlisty.
Uczennica Liceum Plastyczne-
go im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy.
Student of Leon Wyczółkowski 
High School of Fine Arts in 
Byd goszcz. She is interested 
especially in animation and il-
lustration. She likes creating 
shorts comics, commenting 
the reality in a playful way. 
She is fascinated by cinema-
tography and fond of action 
movies. She enjoys listening to 
the soundtracks of her favorite 
movies. In her free time, she 
loves listening to music and 
creating new playlists.

8



9
Michał Zając
Uczeń VI Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bydgoszczy. Orga-
nizator tegorocznej, drugiej 
edycji „Vilkonu”, wydarzenia 
zrzeszającego fanów szeroko 
pojętej fantastyki, kina, litera-
tury, kultury azjatyckiej, nauki 
i wielu innych. Uwielbia wy-
stępować na scenie. Na prze-
strzeni lat brał udział w  wielu 
sztukach wystawianych przez 
szkolne koło aktorskie. Reży-
ser amatorskiego spektaklu 
pt. Danse macabre. Interesuje 

się kinematografią. Bardzo lubi 
oglądać filmy, szczególnie te, 
które z uwagi na swoją tematy-
kę potrafią wzbudzić w ludziach 
różnorakie emocje. Fascynuje 
go animacja – nie ma kres-
kówki, której by nie znał. Nie 
ogranicza się tylko do jednego 
stylu, jest także fanem japoń-
skiego anime i krótkometrażo-
wych ekranizacji związanych ze 
światem gier komputerowych.

Student of the High School No. 
6 in Bydgoszcz. He organized 
this year, the second, edition 
of “Vilkon” – an event for fans 
of broadly understood fantasy, 
cinema, literature, Asian cul-
ture, science and many more. He 
loves performing on stage. Over 
the years, has participated in 
many theatre plays presented 
by the school theatre club. He 
directed the amateur spectacle 
titled „Danse macabre”. He is 
interested in cinematography. 

He likes watching movies, es-
pecially those on subjects that 
can raise all sorts of emotions. 
He is fascinated by animation - 
there is no cartoon he doesn’t 
know. His interests are not lim-
ited to one style; he is also a fan 
of Japanese anime and short 
film adaptations inspired by the 
world of computer games.

Junior Jury
Junior Jury

9
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Podany czas projekcji  
jest sumą długości filmów.  
Bez czołówki oraz przerw 
między filmami. 
The given projection time is the 
sum of the length of the films.  
Without Festival trailer and 
breaks between films.

Subject
Renen Adar & Neta Zaidel,  
Izrael / Israel, 2020, 8’55”
Głęboko w sercu dzikich gór 
kobieta prowadzi badania nad 
granicą między naturą a czło-
wiekiem. Przedmiotem badań 
jest dziwne stworzenie – po 
części człowiek, po części zwie-
rzę. Powoli granice między nimi 
zaczynają się zacierać.
Deep in the heart of wild moun-
tains, a woman is conducting 
a research about the border 
between wild and human. The 
subject of the research is an 
odd creature – partly human, 
partly animal. Slowly, the bor-
ders between the two begin 
to blur.

Dziewczyna z filmu porno 
/ The girl from the porno 
movie (Hiob Dylan)
Janek Koza,  
Polska / Poland, 2020, 4’44”
Animacja do piosenki Hioba 
Dylana. Opowiada miejską 
legendę o dziewczynie, która 
grała w filmie porno.
Animated music video for a 
song by Hiob Dylan. An urban 
legend of a girl in a porn flick.

Do-grywka I
Play-off I

6.04.2021
wtorek / Tuesday
godz. 19.30 / 7.30 pm
bezpłatne / free of charge
68’13”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Pokaz filmów konkursowych, 
film z największą liczbą głosów 
publiczności wejdzie do Kon-
kursu Międzynarodowego. 
Competition films screening; film 
with the number of votes by the 
audience enters the International 
Competition.

ment o osobistych przeżyciach 
reżysera. Zawiera obserwacje 
z miasta rodzinnego artysty, 
poczynione w tych dziwnych 
czasach lockdownu, które 
rozpoczęły się w marcu 2020 
roku.
An experimental animated 
short film/animated documen-
tary about director’s personal 
experiences and hometown-
observations in these strange 
lockdown-times that started in 
March 2020.

Utopia – C
Reinhold Bidner,  
Austria, 2020, 7’38”
Eksperymentalny animowany 
film krótkometrażowy / doku-

Hijack139
Joachim Berg & Sondre Johre, 
Norwegia / Norway, 2020, 6’01”
Mężczyzna pod wpływem al-
koholu spontanicznie porywa 
samolot, a następnie wypija 
cały zapas piwa znajdujący 
się na pokładzie. Nie trzeba 
dodawać, że nic nie idzie po 
jego myśli.
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An intoxicated man spontane-
ously hijacks a plane and in the 
process starts emptying the 
aircraft’s entire supply of beer. 
Needless to say, nothing goes 
his way.

Room with a Sea View
Leonid Shmelkov,  
Estonia, 2020, 11’55”
Herbert przybywa do nadmor-
skiego miasta podczas długiej 
podróży służbowej. Przypad-
kowo zakochuje się w bardzo 
dziwnej, choć pięknej kwia-
ciarce. Cierpi na bezsenność, 
którą leczy oglądając bilard 
w telewizji. Ale teraz to już nie 
pomaga. Obsesja namiętności 
nie pozwala mu zasnąć…
Herbert arrives in the seaside 
city on a long working trip. Ac-
cidentally he falls in love with 
a very strange beautiful sales-
woman in a flower shop. He 
suffers from insomnia, which 
he treats by watching billiards 
on TV. But now it doesn’t help 
anymore. His obsessive pas-
sion keeps him awake…

Black Snot & Golden 
Squares
Irina Rubina, Niemcy / Germany 
2020, 1’08”
Małe co nieco dla zatrwożonych 
dusz.
A little something for worried 
souls.

The plight of the old in our 
modern society seen through 
a satiric lens.

Catcalls
Laura Stewart & Anna Berezowsky, 
Kanada / Canada, 2020, 2’02”
Catcalls to krótka animacja 
poklatkowa przedstawiająca 
molestowanie na ulicy. Widzimy 
koty i psy, a słyszymy prawdzi-
we zdania wypowiadane przez 
ludzi do innych ludzi.
Catcalls is a short stop motion 
animation exploring street har-
assment using cats, dogs, and 
real sentences that humans 
said to other humans.

Nobody gives a fuck
Asha Susan Alex,  
Indie / India, 2020, 5’33”
Los starszych ludzi w naszym 
nowoczesnym społeczeństwie, 
ukazany w krzywym zwierciadle 
satyry.

La Luna / The Moon
Pepon Meneses & Laura Ginès, 
Hiszpania / Spain, 2020, 3’13”
Gra wizualna towarzysząca 
premierze utworu La Compa-
nyia MINIMíssimA opartego na 
melodii skomponowanej przez 
Joana Turu Corberę (1885–1968), 
pradziadka jednego z muzyków. 
Oryginalny zapis nutowy prze-
leżał 50 lat w szufladzie.
The visual game to realease 
this musical work by LA COM-
PANYIA MINIMíssimA. Is based 
on a melody written by Joan 
Turu Corbera (1885-1968), musi-
cian’s great-grandfather. The 
original sheet music remained 
in a drawer for fifty years.
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Real Human Being (Ryan 
Martin)
Anna Samo & Michaela Mueller, 
USA, 2020, 4’50”
Malowanie na szkle – technika 
wykonania tego teledysku 
wymaga spędzenia wielu go-
dzin w ciemnym pomieszczeniu: 
każda klatka musi być ręcznie 
namalowana, sfilmowana, zmy-
ta i namalowana ponownie.
Paint on glass—the technique 
for this music video requires 
hours in a dark room, every 
frame has to be painted by 
hand, recorded, wiped away, 
then painted again.

Do-grywka II
Play-off II

7.04.2021
środa / Wednesday
godz. 19.30 / 7.30 pm
bezpłatne / free of charge
68’06”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Pokaz filmów konkursowych, 
film z największą liczbą głosów 
publiczności wejdzie do Kon-
kursu Międzynarodowego. 
Competition films screening; film 
with the number of votes by the 
audience enters the International 
Competition.

Trona Pinnacles
Mathilde Parquet,  
Francja / France, 2020, 13’20”
Gabrielle utknęła gdzieś w oko-
licach Doliny Śmierci, między 
dwojgiem rodziców, którzy 
nawet ze sobą nie rozmawiają. 
Wydaje się, że to sytuacja nie 
do zniesienia, ale w końcu 
nadchodzi nieoczekiwane roz-
wiązanie...
Gabrielle finds herself stuck 
near Death Valley, between 
two parents who no longer 
speak to each other. The situ-
ation seems impossible, until 
an unexpected event comes to 
unravel everything...

#nikiforszczecinski  
(Łona i Webber)
Piotr Pauk & Marek Kowalczyk, 
Polska / Poland, 2020, 3’49”
Utwór opowiada o szczecińskim 
ulicznym artyście, który swoje 
prace układał z gazetowych 
wycinków, roślin, zniczy, ce-
gieł czy pluszowych szczurów; 
słowem – wszystkiego, co miał 
pod ręką. Za galerię służyły 
mu parapet i brama kamienicy, 
w której mieszkał.
A song about a street artist 
from Szczecin who created 
his works out of newspaper 
clippings, plants, cemetery 
candles, bricks or teddy rats; 
in other words: anything he 
could find. His gallery was the 
window sill and the entrance to 
the tenement house where he 
used to live.
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Millenium / Millennium
Daria Godyń,  
Polska / Poland, 2020, 8’17”
Jest sylwester 1999 roku – zbli-
ża się „koniec świata”.
It’s New Year’s Eve 1999 – “The 
end of the world” is ap-
proaching.

A compilation of short adven-
tures and impressions inspired 
by the author’s everyday life, 
arranged in the form of a sur-
real animated diary.

Machinal
David Bombardier,  
Kanada / Canada, 2020, 5’35”
Wszechobecność telefonu 
komórkowego w życiu codzien-
nym.
The omnipresence of the mo-
bile phone in everyday life.

Abstract experimental music 
video for a song by Dynas-
onic, combining stop motion 
animation, tradistional film 
techniques and computer post-
produtction.

Dnevnik od blata / Mud 
Chronicles
Vuk Palibrk, Serbia, 2020, 9’45”
Kompilacja krótkich zdarzeń 
i impresji inspirowanych życiem 
codziennym autora, ułożona 
w formie surrealistycznego 
animowanego pamiętnika.

Coffin
Yuanqing Cai, Nathan Crabot, 
Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, 
Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc, 
Francja / France, 2020, 5’23”
Mężczyzna wraca do domu 
i chce się położyć. Grupa hała-
śliwych współlokatorów. Zatło-
czone miasto w południowych 
Chinach.
A man comes home and wants 
to go to bed. A bunch of noisy 
roommates. A crowded city in 
southern China.

D5
Wiesława Ruta,  
Polska / Poland, 2020, 2’41”
Abstrakcyjny eksperymental-
ny teledysk do utworu zespołu 
Dynasonic, łączący klasyczną 
animację poklatkową, film 
i postprodukcję komputerową.

Friend of a Friend
Zachary Zezima,  
Francja / France 2019, 14’04”
Młody mężczyzna przeżywa 
napaść o charakterze seksual-
nym. Obezwładnia napastnika, 
mści się na nim, a następnie 
z nim zaprzyjaźnia, stając oko 
w oko ze swoją przeszłością 
i wątpliwościami związanymi 
z własną płcią. Po części fikcja, 
po części literatura faktu, po 
części autobiografia, a po czę-
ści sen, Friend of a Friend (Zna-
jomy znajomego) to przyczynek 
do dyskusji na temat przemocy, 
towarzyszących jej motywów 
i konsekwencji, jak też związ-
ków ofiary z napastnikiem 
i skutków ostracyzmu.
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Do-grywka III
Play-off III

8.04.2021
czwartek / Thursday
godz. 19.30 / 7.30 pm 
bezpłatne / free of charge
55’54”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Pokaz filmów konkursowych, 
film z największą liczbą gło-
sów publiczności wejdzie do 
Konkursu Międzynarodowego. 
Competition films screening; 
film with the number of votes 
by the audience enters the 
International Competition.

One Left
Sebastian Doringer,  
Austria, 2020, 6’12”
Kilkoro pacjentów czeka w ga-
binecie lekarskim na wyniki 
badań, które mają określić, jak 
długo jeszcze będą żyć. W więk-
szości przypadków wyznaczony 
czas jest krótszy, niż tego 
oczekiwali.
Several patients are waiting in 
a doctor’s office to hear test 
results regarding their remain-
ing lifetimes. In most cases, the 
allotted time is not as long as 
they had hoped for.

A young man is sexually as-
saulted and subdues, punishes, 
then befriends his own attacker 
while confronting his past and 
the ambiguities of sexuality. Part 
fiction, part non-fiction, part 
autobiography and part dream, 
„Friend of a Friend” attempts 
to broaden the conversation 
around abuse and its motiva-
tions and implications, as well as 
the survivor vs. assailant dynam-
ic and results of ostracism.

Incognito
Júlia Lantos, Węgry / Hungary, 
2020, 7’35”
Młoda dziewczyna pracuje 
w biurze, mieszka sama w ma-
łym mieszkaniu w zatłoczonym 
mieście, a jej jedynym towarzy-
szem jest żółty ptak. Pewnego 
dnia nad mieszkaniem pojawia 
się chmura, która przynosi 
niekończący się deszcz.

A young girl works in an of-
fice, lives alone in a small flat 
in a crowded city and her only 
companion is a yellow bird. 
One day a cloud appears above 
the flat, which brings rain end-
lessly.

A little too much (Kai)
Martina Scarpelli, USA, 2020, 3’44”
Kobieta uwalnia się od samej 
siebie, przezwyciężając strach 
przed własną wielkością. Uczy 
się akceptować wszystko to, co 
sprawia, że jest sobą.
A woman lets go of herself and 
overcomes the fear of her own 
greatness. She learns to own 
all the parts that make her who 
she really is.
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10 000 bezobraznyh pyaten 
/ 10 000 Ugly Inkblots
Dmitry Geller, Rosja, Chiny / 
Russia, China, 2020, 8’10”
Dwójka artystów, którzy nie 
widzieli się przez jakiś czas, 
zmierza do siebie.
Two artists who haven’t met for 
a while are going towards each 
other.

spiżarni pojawia się karaluch, 
dzięki czemu dostrzega możli-
wość odmiany.
Gregorio has a uniform life. He 
works in a factory and lives 
alone. One day a cockroach 
appears in his pantry and he 
sees the possibility of changing 
his life.

Oby ciebie nie nosiła ziemia 
/ May the World Not Carry 
You
Rozalia Ogonowska, Polska / 
Poland, 2019, 3’33”
Zdradzona dziewczyna posta-
nawia popełnić samobójstwo 
w dniu ślubu swojego ukocha-
nego.
A girl betrayed decides to com-
mit suicide on her beloved’s 
wedding day.

Criss Cross
Caroline Hamann,  
Niemcy / Germany, 2020, 7’30”
Criss Cross to film o miłości 
i granicach. Ciąg nieszczę-
śliwych wydarzeń motywuje 
zakochaną parę do pokonania 
barier między nimi.
Criss Cross is a film about love 
and borders. An unfortunate 
chain of events motivates 
a couple in love to try and defy 
the obstacles between them.

Cucaracha / Roach
Agustín Touriño,  
Argentyna / Argentina, 2020, 13’20”
Gregorio prowadzi nudne życie. 
Pracuje w fabryce i mieszka 
sam. Pewnego dnia w jego 

Pandiculation
Jakob Eiring & Konrad Hjemli, 
Norwegia / Norway, 2020, 3’11”
Czynność zwana przeciąganiem 
się (często towarzyszy jej zie-
wanie).
The act of stretching oneself 
(often accompanied by yawn-
ing).
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  / ןכוסמ סופיטה
Beware of Cliff
Shalev Ben Elya,  
Izrael / Israel, 2020, 1’38”
Punkowiec wspina się na be-
tonowy pomnik, choć jest to 
zabronione, budząc posąg ze 
snu.
A punk climbs a concrete statue 
even though it is prohibited, 
and awakens the statue from 
its slumber.

Needs
Júlia Lerch,  
Węgry / Hungary, 2020, 5’19”
Naszą najważniejszą motywa-
cją wewnętrzną jest zaspokaja-
nie własnych potrzeb. Animacja 
w czterech odcinkach pokazuje, 
co mogłoby się stać, gdyby 
nasze potrzeby uległy zmianie, 
zostały przesunięte w czasie, 
gdyby można je było dostoso-
wać się do naszych planów lub 
gdybyśmy mogli na nie wpły-
wać – jako amorficzne kształty 
o zmiennym stanie skupienia.
Our most important internal 
motivation is to satisfy our 
needs. In 4 episodes it shows 
what would happen if our needs 
were changed, shifted in time, 
able to adjust to our agenda, or 
if we could influence them – as 
amorphous shapes that are 
changing in their own material.

All Jerk, No Work
Chris Lambourne, Wielka Brytania 
/ United Kingdom, 3’51”
Opowieść o młodym mężczyź-
nie, który „odnalazł siebie” 
dzięki lockdownowi.
The tale of a young man who 
‘got in touch’ with himself over 
lockdown.

Pilar
Yngwie Boley & J.J. Epping & 
Diana van Houten, Holandia / 
Netherlands, 2020, 9’22”
Niebezpieczny intruz daje Pilar 
szansę na odkrycie w sobie 
dzikiego zwierzęcia i ucieczkę 
z postapokaliptycznej wioski, 
w której mieszka.
A dangerous intruder gives 
Pilar the chance to discover 
the wild animal within and 
the means to escape the 
post-apocalyptic village she 
lives in.
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Konkurs Filmów 
dla Dzieci: 
przedszkolaki 
Films for children 
– competition: 
kindergarden

19.04.2021
poniedziałek / Monday
godz. 10.00 / 10 am
1 zł / 1 PLN
53’54”
3+
polski lektor / Polish lector
kultureo.pl

Agatka i liście /  
Aggie and the Leaves
Andrzej Piotr Morawski,  
Polska / Poland, 2019, 10’
Agatka wykleja obrazek z opad-
łych liści: w tle jesienny las, 
na pierwszym planie tańcząca 
liściowa Panienka. Gdy Agatka 
pokazuje Cyrylowi skończony 
rysunek, okazuje się, że znik-
nęła z niego liściowa Panienka, 
a z obrazka dobiega wołanie 
o pomoc, więc Agatka i Cyryl 
wskakują w liściowy świat.
Aggie creates a collage out of 
fallen leaves: a forest in the 
Fall in the background, a Leafy 
Maiden in the foreground. As 
the girl shows the finished 
work to Ciril, the Leafy Maiden 
disappears suddenly. A call for 
help is heard from inside the 
picture, and the kids take a 
leap into the leafy world.

Opowiadania z piaskownicy: 
Zęby / Sandbox Stories: 
Teeth
Robert Turło,  
Polska / Poland, 2021, 5’
Tomek bardzo nie lubi myć zę-
bów, bo albo pasta szczypie go 
w język, albo jest jeszcze śpiący, 
bo jest rano, albo już śpiący, bo 
jest wieczór. Tata pokazuje mu, 
jak najlepiej myć zęby, jednak 
Tomek na każdy argument Taty 
ma kilka kontrargumentów.
Tomek hates brushing his teeth; 
sometimes the toothpaste 
stings his tongue, sometimes 
he is still sleepy because it’s 
still morning, or sleepy already, 
because it’s already nighttime. 
His dad shows him the best 
way to brush his teeth, but for 
each of his father’s arguments, 
Tomek has a few counter-argu-
ments of his own.

Bolshoy y malenky /  
Big and Small
Natalia Grofpel,  
Rosja / Russia, 2020, 6’
Dziecięca kieszeń może stać się 
areną niezwykłych wydarzeń.
A children’s pocket can be 
a place for incredible events.

Lew / Lion, 
Magdalena Pilecka,  
Polska / Poland, 2020, 2’35”
Bohaterem teledysku jest dum-
ny Lew. Jak reagują na niego 
inne zwierzęta? Czy czuje się 
samotny?

Podany czas projekcji  
jest sumą długości filmów.  
Bez czołówki oraz przerw 
między filmami. 
The given projection time is the 
sum of the length of the films.  
Without Festival trailer and 
breaks between films.



18

The main character in this 
video is a proud LION. How do 
other animals react to him? 
Does he feel lonely?

Méga méga méga méga fête 
/ Mega Mega Mega Mega 
Party
Collectif 14 Enfants,  
Belgia/Belgia, 2020, 4’19”
Historie zawsze zaczynają się 
na pustej stronie…
Stories always start on a blank 
page...

specjalnych, teatralnym paja-
cyku i grupie przedszkolaków, 
których nie da się nie lubić. 
Każdy z odcinków serii po-
święcony jest innemu uczuciu. 
Historie opowiadają, między 
innymi, o tęsknocie, wstydzie, 
pogardzie, zazdrości, miłości, 
nienawiści. Na końcu każdego 
odcinka znajdą się praktyczne 
rady dla dzieci i dorosłych.
A collection of funny stories 
about a „special agent” teacher 
called Miłka, a theater puppet 
and a group of absolutely lov-
able kindergarten kids. Each 
episode of the series talks 
about a different emotion. 
There are stories about missing 
someone, about shame, love, 
hate and jealousy. At the end 
of each episode we find useful 
advice for both children and 
adults.

Nie taki krokodyl straszny / 
Not So Scary a Crocodile
Grzegorz Koncewicz,  
Polska / Poland, 2020, 10’30”
Piesek poznaje w kanale kroko-
dyla i zaprasza go do domu, żeby 
mógł się umyć i najeść. Krokodyl 
opowiada mu swoją historię 
i dowiaduje się, że nie jest taki 
straszny, a lepiej niż w kanale 
będzie mu mieszkać w zoo.
A dog meets a crocodile in the 
sewer and invites him home to 
wash and have something to 
eat. The crocodile tells him his 
story, finds out that he isn’t so 
scary after all, and learns that 
living in the zoo is much better 
than living in the sewer.

Wielka Księga Uczuć – 
Tęsknota / The Great Book 
of Feelings – Longing
Wiola Sowa,  
Polska / Poland, 2020, 7’
Zbiór zabawnych historii o pani 
Miłce, nauczycielce do zadań 

Rodzina Treflików – Majster 
klepka” / The Treflik Family 
– Handyman
Marek Skrobecki, Polska / Poland, 
2020, 8’30”
Dzieci znajdują na wysypisku 
śmieci stary gramofon. Po-
stanawiają go naprawić, by 
nie dopadła go rdza. Trefliki 
uczą się odpowiedzialnego 
konsumpcjonizmu i wartości 
płynącej z dawania rzeczom 
„drugiego życia”.
Some kids find an old gramo-
phone at a garbage dump. They 
decide to fix it so that it doesn’t 
get rusty. The Trefliks learn 
how to consume responsibly 
and discover the value of giving 
a „second life” to things.
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Konkurs Filmów 
dla Dzieci: 
klasy I–III
Films for children 
– competition: 
grades 1 thru 3

20.04.2021
wtorek / Tuesday
godz. 10.00 / 10 am
1 zł / 1 PLN
62’49”
7+
polski lektor /  
Polish lector
kultureo.pl

Comment j’ai vaincu  
ma peur des humains /  
How I Overcame My Fear  
of Humans
Helene Ducrocq,  
Francja / France, 2020, 9’
Dédaliah jest pająkiem. Bliska 
śmierci, zastanawia się, czy 
gdyby tak bardzo nie bała się 
ludzi, mogłaby pojechać do No-
wego Jorku ze swoją najlepszą 
przyjaciółką?
Dédaliah is a spider. Near 
death, she wonders: if she 
hadn’t been so afraid of hu-
mans, could she have gone to 
New York with her best friend?

Migrants
Hugo Caby, Antoine Dupriez, 
Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé 
Devise, Francja / France, 2020, 8’17”
Dwa niedźwiedzie polarne 
zostają skazane na wygnanie 
z powodu globalnego ocieple-
nia. Podczas swojej podróży 
napotkają niedźwiedzie brunat-
ne, próbując z nimi zamieszkać.
Two polar bears are driven 
into exile due to global warm-
ing. They will encounter brown 
bears along their journey, with 
whom they will try to cohabi-
tate.

Privet, Babulnik! /  
Merry grandmas!
Natalia Mirzoyan,  
Rosja / Russia, 2020, 8’
Masza chce iść z rodzicami na 
imprezę sylwestrową, ci jednak 
zostawiają ją pod opieką babci. 
Do babci zaczynają przychodzić 
goście, aż w końcu dziewczynka 
zostaje sam na sam ze starszy-
mi paniami.
Masha wants to go to the New 
Year party with her parents but 
they leave her with grandma 
instead. Granny’s guests come 
one by one and finally the girl 
finds herself surrounded by old 
ladies.
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MITCH-MATCH series #22
Géza M. Tóth,  
Węgry / Hungary, 2020, 2’12”
W pudełku została tylko jedna 
zapałka. Ten patyczek, ten zwy-
kły przedmiot, jest bohaterem 
serialu MITCH-MATCH. Wciąż 
przeżywa zabawne, fantastycz-
ne przygody, które przywołują 
na myśl świat wyobraźni każde-
go z nas.
There’s only one matchstick 
left in the box. This stick, this 
ordinary thing is the protago-
nist of MITCH-MATCH series. 
This ordinary thing is an oppor-
tunity of endless playful and 
imaginative adventures, evok-
ing everyone’s fantasy world.

Puskás Öcsi és Barátai – 
A Rongy-labda /  
Öcsi Puskás and Friends – 
The Rag-ball
Csaba Gellár,  
Węgry / Hungary, 2019, 7’16”
Öcsi i Cucu najbardziej na świe-
cie pragną dołączyć do gry, ale 
starsi chłopcy ich ignorują, bez 
względu na to, jak bardzo dwój-
ka dzieciaków próbuje zwrócić 
na siebie uwagę. Kiedy tata 
Öcsiego zauważa zły humor 
syna, wpada na pewien pomysł: 
„zróbmy piłkę-szmaciankę!”.
Öcsi and Cucu want to get into 
the game more than anything, 
but the big boys overlook them, 
even though the two kids try to 
get their attention. When Öcsi’s 
dad sees his grumpy son, he 
has an idea: Make a rag-ball!...

Praktyczny Pan /  
Mr Practical
Michał Poniedzielski, Dominik 
Litwiniak, Polska / Poland, 2020, 10’
Mimo że Praktyczny Pan wszyst-
ko robi idealnie, jest mu w życiu 
coraz smutniej. Tabletki nie 
pomagają, więc kupuje kota, 
którego mruczenie podobno po-
prawia nastrój. To historia o wy-
obcowaniu we współczesnym 
świecie, o potrzebie bliskości, 
powoli rodzącej się przyjaźni 
człowieka z kotem.
Despite the fact that Mr Practi-
cal is perfect at everything he 
does, his life is increasingly 
sad. Pills don’t help, so he buys 
a cat whose purr is supposed to 
improve one’s mood. A story of 
alienation in the modern world, 
of the need for closeness, of a 
slowly growing friendship be-
tween a man and a cat.

Volk Naoborot /  
The Other Way Wolf
Ira Elshansky,  
Rosja / Russia, 2020, 11’04”
Serial animowany łączy w sobie 
trzy bajki, w których Wilk jest 
antybohaterem – Czerwony 
Kapturek, Wilk i siedem koźlą-
tek i Trzy małe świnki. Wszyst-
kie zostają przeniesione do 
nowej rzeczywistości, w której 
istnieją Wilk-weganin, lusterka 
smartfonów i zaczarowany 
internetowy las.
The cartoon series unite three 
fairy-tales with the Wolf being 
an antihero – “Little Red Riding 
Hood”, “The Wolf And Seven 
Goatlings”, “The Three Little 
Pigs”. They all are brought into 
the new reality with the vegan 
Wolf, smartphone mirrors and 
charmed Internet forest.
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Konkurs Filmów 
dla Dzieci: 
klasy IV–VI
Films for children 
– competition: 
grades 4 thru 6

19.04.2021
poniedziałek / Monday
godz. 10.30 / 10.30 am
1 zł / 1 PLN
73’54”
10+
polski lektor /  
Polish lector
kultureo.pl

Kapaemahu, Hinaleimoana 
Wong-Kalu
Dean Hamer, Joe Wilson,  
Stany Zjednoczone / USA,  
2020, 8’28”
Kapaemahu opowiada dawno 
zapomnianą historię o czterech 
mahu, niezwykłych istotach 
o podwójnej, męsko-kobiecej 
naturze, które sprowadziły 
sztukę uzdrawiania z Tahiti na 
Hawaje. Uwielbiane przez ludzi 
za łagodny charakter i cudowne 
uzdrowienia, mahu nasyciły 
swoją mocą cztery gigantycz-
ne głazy. Chociaż kamienie te 
można wciąż obejrzeć na plaży 
Waikiki, ich prawdziwa historia 
pozostaje tajemnicą – do dziś.
Kapaemahu tells the long for-
gotten story of four mahu, ex-
traordinary beings of dual male 
and female spirit who brought 
the healing arts from Tahiti to 
Hawaii. Beloved by the people 
for their gentle ways and mi-

raculous cures, they imbued 
four giant boulders with their 
powers. Although the stones 
still stand on Waikiki Beach, 
the true story behind them has 
been hidden – until now.

Gen Tree / ץעה אוד
Ronni Shalev, Alon Sharabi, Hod 
Adler, Izrael / Israel, 2020, 3’07”
W mieście, w którym dorośli 
mieszkają na parterze, a dzieci 
nie chcą zejść z wierzchołków 
drzew, seria wywiadów ma na 
celu odkrycie, z jakiego powodu 
istnieje taki brak porozumie-
nia między pokoleniami. Ten 
animowany dokument ukazuje 
absurdalność dzieciństwa, 
dorosłości, internetu i konfliktu 
pokoleń.
In a town where the adults live 
on ground level and children 
refuse to come down from the 
treetops, a series of interviews 

Myci Sluzba /  
The Dish Washer
Katerina Karhankova,  
Czechy / Czech Republic, 2019, 7’
Dom niedźwiedzi Neda i Miszki 
jest pełen brudnych naczyń, 
ci jednak nie mają ochoty 
sprzątać. Robią się głodni, więc 
Ned wpada na pomysł, żeby 
zadzwonić do szopa pracza, 
dla którego zmywanie naczyń 
nie powinno stanowić żadnego 
problemu – umiejętności sprzą-
tania przechodzą w jego rodzi-
nie z pokolenia na pokolenie.
The dirty dishes have really 
piled up at the bears’ house of 
Ned and Mishka, but they don’t 
feel like tidying up. They’re 
getting hungry so Ned gets the 
idea of phoning a raccoon for 
whom washing up should be no 
problem as cleaning skills run 
in the family.
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sets out to discover – what is 
it exactly that the generations 
misunderstand about each 
other? This animated docu-
mentary highlights the absurd-
ity of childhood, adult-ness, 
the internet, and generational 
gaps. L’île Sans Nom /  

The Nameless Island
Caméra Etc Collectif, Belgia / 
Belgium, 2020 6’53”
Mieszkańcy Bezimiennej Wyspy 
wiodą harmonijny żywot, lecz 
nagle władzę przejmuje strasz-
liwy dyktator, który próbuje im 
narzucić swoje własne prawo. 
Wichry buntu zaczynają wiać 
nad Bezimienną Wyspą…
The residents of the Nameless 
Island live in harmony when 
suddenly a horrible dictator 
takes the power to impose his 
law. A wind of rebellion then 
blows on the Nameless Island…

Nestor
João Gonzalez, Wielka Brytania, 
Portugalia / UK, Portugal, 2020, 6’
Nestor, mężczyzna cierpiący na 
szereg obsesyjno-kompulsyw-
nych zachowań, mieszka w nie-
stabilnej łodzi mieszkalnej, 
która wciąż drży.
Nestor, a man with several 
obsessive-compulsive be-
haviours lives in an unstable 
houseboat which never stops 
oscillating.

Roberto
Carmen Córdoba González, 
Hiszpania / Spain, 2020, 9’
Roberto przez całe życie kocha 
się w sąsiadce z naprzeciwka, 
czekając, aż ta będzie w stanie 
stawić czoła nękającym ją de-
monom…
Roberto has been in love with 
his neighbor across the street 
his whole life, waiting for her 
to be capable of facing her 
monsters...

Precieux / Precious
Paul Mas, Francja / France, 2020, 14’
Julie nie potrafi się odnaleźć 
w swojej szkole. Pojawia się 
Emile, dziecko z autyzmem, 
i wszystko się zmienia...
Julie can’t fit into her school. 
The arrival of Emile, an autistic 
child, will change the game...
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Akordeon Dziadka Remka / 
Grandpa Remek’s Accordion
Daria Kopiec,  
Polska / Poland, 2019, 2’44”
Akordeon dziadka Remka – Ma-
ciek opowiada historię swojej 
rodziny. Film składa się ze 
wspomnień o dziadku – tak-
sówkarzu, którego pasją była 
muzyka i gra na akordeonie.
Grandfather Remek’s accordion 
– Maciek tells the story of his 
family. The film is composed of 
memories of the grandfather, 
a taxi driver, whose passion 
was music and playing the 
accordion.

Dinosaures: La Vraie 
Histoire /  
Dinosaurs: The True Story
Paul-Louis Aeberhardt,  
Francja / France, 2020, 4’22”
Dinozaury stawiają pierwsze 
kroki na Księżycu, a gigantycz-
na asteroida zmierza w kierun-
ku Ziemi. JASA (Jurajska Admi-
nistracja ds. Astronautyki) robi 
wszystko, by planeta uniknęła 
katastrofy…
As dinosaurs take their first 
steps on the moon, a giant 
asteroid heads towards Earth. 
On earth, the JASA (Jurassic 
Aeronautics and Space Admin-
istration) is active to avoid 
disaster...

Traces
Hugo Frassetto, Sophie Tavert 
Macian, Francja, Belgia /  
France, Belgium, 2019, 13’
Kiedy trzydzieści sześć tysię-
cy lat temu w wąwozie rzeki 
Ardèche namalowano jakieś 
zwierzę, należało na nie zapo-
lować. Nadchodzi czas łowów 
i malowania: Gwel zostaje 
przywódcą grupy myśliwych, 
a malarz Karou i jego uczennica 
Lani biorą się za malowanie 
ścian wielkiej jaskini.
Thirty six thousand years ago, 
in the Ardèche river gorge, 
when an animal was painted, 
it was hunted. When it is again 
time to go Hunting and Paint-
ing, Gwel is appointed head 
of the group of hunters while 
Karou the Painter and his ap-
prentice Lani set off to paint 
the walls of the great cavern.

7 kozliyat / The 7 Kids
Marina Karpova,  
Rosja / Russia, 2020, 5’20”
Opowieść o zabawnym żarcie, 
oparta na bajce Wilk i siedem 
koźlątek.
The funny trick story based on 
“The Wolf and the Seven Young 
Goats” fairytale.
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Jestem tutaj / I’m here
Julia Orlik, Polska / Poland, 2020, 15’
Starszy mężczyzna opiekuje 
się swoją sparaliżowaną żoną. 
Mimo podeszłego wieku i włas-
nych problemów ze zdrowiem, 
stara się ze wszystkich sił, aby 
ulżyć jej w cierpieniach z dnia 
na dzień coraz silniejszych. 
Pomaga mu córka, która usi-
łuje pogodzić opiekę z pracą 
w szpitalu oraz swoim życiem 
rodzinnym.
An elderly man is looking after 
his paralyzed wife. Despite 
his old age and his own health 
problems he’s doing his best 
to relieve her suffering, getting 
worse with each passing day. 
His daughter helps him out, 
trying to maintain a balance 
between taking care of the old 
woman, her work at the hospi-
tal and her family life.

Konkurs 
Międzynarodowy I
International 
Competition I

19.04.2021
poniedziałek / Monday
godz. 17.00 / 5 pm
5 zł / 5 PLN
71’03”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

a potem niespodziewanie jej 
Matka wraca do domu z nowym 
kochankiem. Świat Dzieciny 
zostaje wywrócony do góry no-
gami. Opowieść o dojrzewaniu, 
umiejscowiona w zaczarowanej 
rosyjskiej dziczy.
During a long hot summer in 
the forest, Child is forced to 
grow up. First her Dog becomes 
ill, then out of the blue her 
Mother returns with a new 
lover in tow. Child’s world is 
turned upside down. A coming 
of age story, set in an enchant-
ed Russian wilderness.

Cockpera
Kata Gugic,  
Chorwacja / Croatia, 2020, 4’27”
Krótka opera inspirowana 
bajką Ezopa Walczące koguty 
i orzeł.
A short opera inspired by Ae-
sop’s fable The Fighting Cocks 
and the Eagle.

Chado
Dominica Harrison, Wielka Brytania 
/ United Kingdom, 2020, 7’24”
Podczas długiego, gorącego 
lata w lesie Dziecina przechodzi 
przyspieszony kurs dorosło-
ści. Najpierw choruje jej Pies, 

PUSTOLOVINE GLORIJE SCOTT 
– Umorstvo u katedrali / 
THE ADVENTURES OF GLORIA 
SCOTT – Murder in the 
Cathedral
Matija Pisacic, Chorwacja, Serbia / 
Croatia, Serbia, 2020 15’39”
Londyn początku XX wieku. 
Słynna detektyw Gloria Scott 
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i jej wierna towarzyszka Mary 
Lambert spędzają spokojny 
wieczór w swoim gabinecie. 
Właśnie wtedy nieznany mor-
derca zabija profesora Jansena 
u progu ich drzwi. Czeka ich 
nowa przygoda.
Early 20th century London. The 
famous detective Gloria Scott 
and her faithful companion 
Mary Lambert are spending 
a quiet evening in their office. 
Then, an unknown murderer 
kills professor Jansen at their 
doorstep. A new adventure 
awaits them.

In Italiano, words become vi-
sions, bringing to life the clas-
sic works of Giacomo Leopardi, 
considered the greatest Italian 
poet of the 19th century.

L’infinito / The Infinite
Simone Massi,  
Włochy / Italy, 2020, 2’
Słowa w języku włoskim stają 
się wizją, ożywiając klasyczne 
dzieła Giacomo Leopardiego, 
uważanego za największego 
włoskiego poetę XIX wieku.

Nod. Wink. Horse.
Oliver Magee, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2020, 4’42”
Film kręcony zza konia. Kompli-
kacja narracji. Autosabotaż.
A film behind a horse. Obscur-
ing the narrative. Self sabo-
tage.

Purpleboy
Alexandre Siqueira, Portugalia, 
Francja, Belgia / Portugal, France, 
Belgium, 2019, 13’55”
Oscar to dziecko, które kiełkuje 
w ogrodzie swoich rodziców. 
Nikt nie zna jego płci biolo-
gicznej, ale sam wybiera bycie 
mężczyzną. Pewnego dnia 
Oscar przeżywa niezwykłą, ale 
bolesną przygodę w autorytar-
nym i opresyjnym świecie. Czy 
uda mu się osiągnąć akceptację 
tożsamości, której tak bardzo 
pragnie?
Oscar is a child who sprouts 
in his parents garden. Nobody 
knows his biological sex but he 
claims the masculine gender. 
One day Oscar lives an extraor-
dinary but painful adventure in 
an authoritarian and oppres-
sive world. Will he manage to 
have the identity recognition 
he desires so much?

Rozwiązanie / Reason
Szymon Ruczyński,  
Polska / Poland, 2020, 7’56”
Wobec tajemniczej kobiety 
padają oskarżenia o uprawianie 
czarnej magii. Każdy ma coś do 
powiedzenia, a do gry włączają 
się miejscowe władze, środki 
masowego przekazu oraz Koś-
ciół.
A mysterious woman is accused 
of practicing black magic. Eve-
rybody has something to say, 
including the local authorities, 
media and the Church.
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Carrousel
Jasmine Elsen, Belgia, Czechy / 
Belgium, Czech Republic, 2020, 10’14”
Roos dorasta razem ze swo-
imi ślimakami w parku. W ich 
parku. Pewnego dnia zostają 
zaatakowani przez intruzów. 
A może odwrotnie? Film o de-
humanizacji.
Roos grows up with her snails 
in the park. Their park. One day 
they get attacked by intruders. 
Or is it the other way around? 
A film about dehumanisation.

Konkurs 
Międzynarodowy II
International 
Competition II

20.04.2021
wtorek / Tuesday
godz. 17.00 / 5 pm
5 zł / 5 PLN
71’46”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie 
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Między rodzicami a dzieckiem 
istnieje silny związek. Młoda 
kobieta opuszcza dom ro-
dzinny, chcąc zwiedzić świat. 
Jednak świat jej rodziców jest 
tak mocno z nią powiązany, 
że wyjeżdżając naraża go na 
niebezpieczeństwo. Okazuje 
się, że związek ten może mieć 
destrukcyjny charakter.
There is a strong connection 
between parents and their 
child. A young woman leaves the 
parental home to see the world. 
But the world of her parents is 
so tightly connected with her 
that by leaving, she puts it at 
risk. It turns out that this con-
nection can be also destructive.

When sleeping dogs awaken 
rationality quickly disappears.

Suspensão / Poise
Luís Soares,  
Portugalia / Portugal, 2020, 7’20”
Leżąc w łóżku w małym pokoju, 
mężczyzna znajduje się w impa-
sie, nie potrafi podjąć decyzji. 
Czas zatrzymał się w nim i poza 
nim, w minimalistycznie urzą-
dzonym pokoju, jak i w geome-
trycznym mieście.
Lying on the bed of a small 
room, a man is in a stalemate, 
unable to decide. Time is sus-
pended within and outside of 
him, in the minimalist room 
and in the geometric city.

Uzi / Ties
Dina Velikovskaya, Niemcy, Rosja / 
Germany, Russia, 2019, 7’17”

Angry Dogs
Shaun Clark, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2020, 4’30”
Gdy budzą się śpiące psy, ra-
cjonalne myślenie przestaje 
obowiązywać.
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nienawiść i zemsta. Film osiąga 
punkt kulminacyjny, gdy ogień 
pochłania autobus, płonąc 
jasno na tle ciemnego, nadmor-
skiego nieba.
On a late-night commuter 
bus, a necklace was stolen. 
This was followed by a tragic 
and fatal road accident, which 
revealed love, hatred, and 
vengeance. The film climaxed 
as the bus went ablaze, burn-
ing and glittering against the 
dark coastal sky.

Patologiczna Krawcowa 
– zły dzień / Pathological 
Seamstress – bad day
Agata Szwarc,  
Polska / Poland, 2020, 1’
Rozmowa telefoniczna z kraw-
cową, która miała zły dzień.
A phone conversation with 
a seamstress who had a bad 
day.

夜車 / Night Bus
Joe Hsieh, Taiwan 2020, 20’
W nocnym autobusie podmiej-
skim skradziono naszyjnik. Ma 
miejsce tragiczny i śmiertelny 
wypadek drogowy, w rezulta-
cie którego rodzą się miłość, 

Polka-dot boy
Sarina Nihei,  
Francja / France, 2020, 7’39”
Pewien chłopiec, odkąd tylko 
pamięta, cierpi na chorobę skó-
ry. Poprzez dziwne zrządzenie 
losu odkrywa ukryty związek 
między swoim schorzeniem 
a organizacją religijną.

A boy has suffered from 
a polka-dot disease on his 
arms for as long he can remem-
ber. Through some peculiar 
events, he discovers a hidden 
connection between the dis-
ease and a religious group.

to Earth in order to attempt 
communication with the man 
on the pedestal.

SŁUCHAJ / NOW LISTEN
Kijek / Adamski,  
Polska / Poland, 2020, 3’50”
Kameralny moment refleksji na 
temat możliwości dialogu mię-
dzy kobietą i mężczyzną zamie-
nia się w symboliczne zjawisko. 
Kobieta przenosi się w kosmos 
i wraca na Ziemię, by nawiązać 
nić porozumienia z mężczyzną 
na piedestale.
An intimate moment of re-
flection on the possibility of 
a dialogue between a woman 
and a man turns into a sym-
bolic phenomenon. The woman 
travels into space and returns 

The Song Of A Lost Boy
Daniel Quirke, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2020, 9’56”
Ben, młody chórzysta, który po 
tym, jak w połowie partii solo-
wej łamie mu się głos, przeży-
wa kryzys wiary, postanawia 
uciec ze swojego miasteczka. 
Spotyka grupę nomadów, któ-
rzy go przyjmują, chociaż Ben 
ukrywa, kim naprawdę jest. 
Musi zdecydować, czy powie-
dzieć prawdę.
Ben a young choir boy, who 
after his voice breaks mid solo, 
has a crisis of faith, decides to 
run away from his community. 
He happens upon a group 
of nomads who take him in, 
though Ben hides secret about 
who he really is, and must 
decide what to do with it.
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Tio Tomás, A Contabilidade 
Dos Dias / Uncle Thomas, 
Accounting For The Days
Regina Pessoa, Portugalia, Kanada, 
Francja / Portugal, Canada, France, 
2020, 13’03”
Osobiste i wizualne wspomnie-
nia Reginy, hołd dla jej wuja 
Thomasa, skromnego mężczy-
zny wiodącego prosty i anoni-
mowy żywot. Oto dowód, że nie 
trzeba być „kimś”, aby stać się 
wyjątkową osobą.
From Regina’s personal and vis-
ual memories, a tribute to her 
uncle Thomas, a humble man 
with a simple and anonymous 
life. This is my acknowledgment 
how one does not have to be 
“somebody” to become excep-
tional in our life.

Konkurs 
Międzynarodowy III
International 
Competition III

21.04.2021
środa / Wednesday
godz. 17.00 / 5 pm
5 zł / 5 PLN
69’47”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie 
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Portret kobiecy /  
Portrait of a woman
Natalia Durszewicz,  
Polska / Poland, 2020, 4’50”
Opowieść o kobiecie, która ist-
nieje jako niedokończona wer-
sja samej siebie. Nieświadomie 
przechodzi przez różne stany 
emocjonalne i etapy życia. 
Nagle budzi się jej prawdziwa 
natura, zmuszając ją do walki 
o wyzwolenie. Nie wiadomo 
jednak, czy wygra.
A story of a woman existing as 
an incomplete form of herself. 
She unknowingly experiences 
various emotional states and 
stages of life. Suddenly, her 
real nature awakens, forc-
ing her to fight for liberation. 
However, nobody knows, if she 
wins.

Toonekurg / The Stork
Lucija Mrzljak & Morten Tšinakov, 
Estonia, 2020, 15’51”
Paląc papierosa na balkonie, 
obywatel Bocian przeżywa 
chwilę olśnienia, zdając sobie 
sprawę, że nie jest człowie-
kiem, a ptakiem.
While smoking on the balcony, 
the citizen Stork is struck by 
a moment of clarity, in which 
he realises that he is not a per-
son, but rather a bird.
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Lethe
Wojciech Siejak,  
Polska / Poland, 2020, 1’09”
Umysł jest miejscem niestabil-
nym. Niekiedy myśli najbardziej 
pielęgnowane znikają przez 
chwilową nieuwagę. Innym ra-
zem te niechciane zakorzeniają 
się bardzo głęboko i trwają 
z bolesną determinacją.
The mind is an unstable place. 
Sometimes the most nurtured 
thoughts disappear due to 
a moment of absent-minded-
ness. Some other time, the 
unwanted ones take deep root 
and last with painful determi-
nation.

Farse / Farce
Robin Jensen,  
Norwegia / Norway, 2019, 10’54”
Mężczyzna, kobieta i maszynka 
do mięsa. Miłość to bałagan.
A man, a woman and a meat 
grinder. Love is messy.

inni odpoczywają lub trzymają 
się ustalonego harmonogramu, 
którego należy przestrzegać 
każdego dnia: lekarstwa, posił-
ki, gry… Czas ucieka, a w pobli-
żu rozciąga się las.
In a hidden place, the daily 
routine of a retirement home 
unfolds as time seems to stand 
still. Some are active, others 
rest or follow a fixed sched-
ule to be repeated each day: 
medication, meals, games… 
Time fades away and nearby, 
stretches a forest.

próby kończą się w otchłani 
samotności i ubóstwa.
In cold repulsive world of 
chaos a man is searching for 
his true happiness hoping that 
simple things can evolve into 
his bliss. But his attempts end 
up in abyss of loneliness and 
poverty.

Ecorce / Peel
Samuel Patthey & Silvain Monney, 
Szwajcaria / Switzerland,  
2020, 15’03”
W pewnym ukrytym miejscu 
życie codzienne mieszkańców 
domu spokojnej starości toczy 
się powoli, a czas wydaje się 
stać w miejscu. Jedni ćwiczą, 

Schast’e / Happiness
Andrey Zhidkov,  
Rosja / Russia, 2020, 5’
W zimnym, odrażającym świe-
cie chaosu człowiek szuka 
swojego prawdziwego szczęś-
cia, mając nadzieję, że proste 
rzeczy mogą przekształcić się 
w jego szczęście. Jednak jego 

Brązowy i Niebieski /  
Brown and Blue  
(Pablopavo i Ludziki)
Marcin Podolec,  
Polska / Poland, 2019, 4’
Teledysk do piosenki zespołu 
Pablopavo i Ludziki.
A music video for a song by 
Pablopavo i Ludziki.
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Ciervo
Pilar Garcia-Fernandezsesma,  
USA, 2020, 10’15”
Poruszające emocjonalnie 
i wizualnie piękne przeżycie. 
Ciervo opowiada historię mło-
dej dziewczyny, która z trudem 
balansuje między przenikają-
cymi się nawzajem przemocą, 
uległością i niezależnością.
An emotionally haunting and 
visually beautiful experience, 
‘Ciervo’ tells the story of 
a young girl who holds vio-
lence, submission, and inde-
pendence in an uneasy balance 
as one morphs into the other.

Konkurs 
Międzynarodowy IV
International 
Competition IV

22.04.2021
czwartek / Thursday
godz. 17.00 / 5 pm
5 zł / 5 PLN
63’14” 
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Any Instant Whatever
Michelle Brand, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2019, 5’13”
Mężczyzna w pokoju, scena 
z filmu – coś się kończy, a jed-
nocześnie zaczyna. Nic nie 
jest tak trwałe, jak się nam 
wydaje.
A man in a room, in a film – it 
is the becoming of something 
and simultaneously becoming 
in itself. Nothing is as solid as 
we believe.

The Expected
Carolina Sandvik,  
Szwecja / Sweden, 2020, 14’30”
Pewien mężczyzna znajduje 
swoją ciężarną partnerkę 
w wannie, całkowicie wykrwa-
wioną. Postanawia przelać 
krew z wanny do akwarium. Mi-
jają godziny, dni lub tygodnie. 
W akwarium coś się porusza.

Pračka / Washing Machine
Alexandra Májová,  
Czechy / Czech Republic,  
2020, 5’02”
Pierz i kochaj.
Wash and love.
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A man finds his pregnant part-
ner drained of all her blood 
in the tub. He decides to pour 
the blood from the tub into 
the aquarium. Hours, days or 
weeks pass. Something is mov-
ing in the aquarium.

complex. Concrete to abstract. 
Dirt to clouds. Real to unreal.

depressed deer, that he comes 
in contact with. Their mutual 
despair leads them to absurd 
events, because... sh_t hap-
pens all the time.

Wygrany film z dogrywki:

Pile
Toberg (Toby Auberg),  
Wielka Brytania / United Kingdom, 
2019, 3’23”
Najpierw woda, potem żyw-
ność. Najpierw rolnictwo, 
potem przemysł. Najpierw 
stare, potem nowe. Najpierw 
podstawa, potem dodatek. 
Od prostoty, do złożoności. 
Od konkretu do abstrakcji. Od 
ziemi do chmur. Od tego, co 
prawdziwe, do tego, co nierze-
czywiste. 
Water then food. Agriculture 
then industry. Old then new. 
Critical then extra. Simple to 

Rozpłaszczone nosy, zdjęcia 
stockowe i rower – wszystko 
po to, by opowiedzieć historię 
o pamięci i dysocjacji.
Flaccid noses, stock images, 
and a bike come together to 
tell a story about memory and 
dissociation.

The Bike
Diana Gong, USA, 2020, 1’

SH_T Happens
Michaela Mihalyi & David Stumpf, 
Czechy, Słowacja, Francja / Czech 
Republic, Slovakia, France, 2019, 
13’10”
Stróż ma wszystkiego dość, 
włączając jego sfrustrowaną 
żonę i pewnego skrajnie przy-
gnębionego jelenia, z którym 
nawiązuje kontakt. Łącząca ich 
rozpacz prowadzi do absurdal-
nych wydarzeń, ponieważ... za-
wsze można wdepnąć w g*wno.
The caretaker is exhausted 
by everything including his 
frustrated wife and one totally 

Pięć minut starsza / Five 
Minutes Older
Sara Szymańska, Polska / Poland, 
2020, 5’57”
Jeden dzień z życia sióstr bliźnia-
czek, które jadą nad jezioro, by 
spędzić razem letnie popołudnie 
i uciec od trapiących je spraw.
A day in the life of twin sisters 
going to the lake to spend the 
afternoon together and escape 
the problems that haunt them.

Dziewczyna z filmu porno 
/ The girl from the porno 
movie (Hiob Dylan)
Janek Koza,  
Polska / Poland, 2020, 4’44”
Animacja do piosenki Hioba 
Dylana. Opowiada miejską 
legendę o dziewczynie, która 
grała w filmie porno.
Animated music video for a 
song by Hiob Dylan. An urban 
legend of a girl in a porn flick.
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Filmy pełnometrażowe
Full-length films

18.04.2021, niedziela, godz. 10.30, 5 zł
18.04.2021, Sunday, 10 am, 5 PLN
kultureo.pl (dostęp / access 6h)

Filonek Bezogonek / Pelle Svanslös / 
Pelle No-Tail
Christian Ryltenius, Szwecja / Sweden, 2020, 67’, 
polski dubbing / Polish dubbing
Gatunek filmowy: przygodowy, familijny, musical 
/ Genre: adventure, family, musical
4 +

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. 
Zwłaszcza w zupełnie obcym miejscu! Czy 
zagubiony Filonek odnajdzie się wśród ob-
cych w wielkim mieście? Bycie innym to na 
szczęście nie tylko trudności!
Kiedy w domu Birgitty pojawia się kotek – 
Filonek, dziewczynka nie posiada się z ra-
dości. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi 
własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się 

w lesie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi 
go do wielkiego miasta, gdzie poznaje całą 
zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie 
się ktoś, kto wskaże mu drogę do domu? 
Jednak zanim to nastąpi, Filonek stanie się 
gwiazdą estrady, pomoże kociakom w tara-
patach, zaprzyjaźni się z pewną siebie Mają 
i stanie oko w oko z gangiem psów.
Filonek Bezogonek to klasyczna, przygodo-
wa animacja o akceptowaniu odmienności, 
potrzebie solidarności i niesieniu pomocy. 
Ukochana i kultowa postać szwedzkiej lite-
ratury dla dzieci w nowej ekranizacji! Ani-
mację przeplatają pełne ciepła muzyczne 
fragmenty w wykonaniu kocich bohaterów.
Postać Filonka stworzył szwedzki radiowiec 
i autor książek dla dzieci Gösta Knutsson. 
Na początku powstała audycja radiowa 
na temat uroczego kotka bez ogonka, któ-
ry przeżywa barwne przygody w Uppsali. 
Rok później, w 1939 roku, wydano pierwszą 
książkę z serii o Filonku Bezogonku, która 
szybko zdobyła popularność czytelników 
na całym świecie. W Uppsali został nawet 
wytyczony dziecięcy szlak wycieczkowy śla-
dami Filonka i jego przyjaciół. Jego central-
ne miejsce to małe zaułki wokół głównego 
gmachu uniwersyteckiej biblioteki. W  Pol-
sce książki o przygodach Filonka wydaje 
od lat 60. Wydawnictwo Nasza Księgarnia 
i cieszą się one zainteresowaniem młodych 
czytelników również dziś.

Christian Ryltenius
Wyreżyserował m.in. takie produkcje, jak 
Bjorn Bear, serial telewizyjny oparty na kla-
sycznych szwedzkich książkach dla dzieci 
Svena Nordqvista. Przy produkcji Loran-
ga, Masarin och Dartanjang pełnił funkcję 
opiekuna kreatywnego.
Life without a tail is full of challenges. Espe-
cially in a completely strange place. Will the 
lost little Peter find himself among stran-
gers in the big city? Fortunately, being dif-
ferent means more than just trouble.
When a kitten named Pelle shows up at Bir-
gitta’s home, the girl is beside herself with 
joy. However, Peter, just like every other 
cat, likes choosing his own paths and, one 
day, gets lost in the forest. This dangerous 
trip takes him to a big city where he meets 
a whole bunch of colorful figures. Perhaps 
he can find someone who will show him his 
way home? Alas, before this happens, Pelle 
turns into a star on the stage, helps kit-
tens in trouble, befriends the self-confident 
Maya and faces a gang of dogs.
Pelle-No-Tail is a classic, adventure anima-
tion, telling a story of accepting what’s dif-
ferent, the need for solidarity and helping 
others. A beloved, cult character of Swed-
ish children’s literature in a new screen 
version! The animation is intertwined with 
warm musical fragments performed by cat 
characters.
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The character of Pelle was created by the 
Swedish radio host and children’s book 
author Gösta Knutsson. At the beginning, 
a radio broadcast was created about a cute 
kitten without a tail, who is having colorful 
adventures in Uppsala. A year later, in 1939, 
the first book in the series about Pelle No-
Tail was published, which quickly gained 
popularity among readers around the 
world. In Uppsala, there is even a children’s 
hiking trail in the footsteps of Pelle and 
his friends. Its central place is small alleys 
around the main building of the university 
library. In Poland, books about the adven-
tures of Pelle have been published since the 
1960s by the “Nasza Księgarnia” publishing 
house and they enjoy the interest of young 
readers also today.
Christian Ryltenius
He has directed such productions as ‘Bjorn 
Bear’, a TV series based on the classic Swed-
ish children books by Sven Nordqvist; ‘Lo-
ranga, Masarin och Dartanjang’, for which 
he was creative supervisor.

Filmy pełnometrażowe
Full-length films

18.04.2021, niedziela, godz. 12.00, 5 zł
18.04.2021, Sunday, 12 am, 5 PLN
kultureo.pl (dostęp / access 6h)

Fritzi – przyjaźń bez granic /  
Fritzi: A Revolutionary Tale
Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Niemcy / Germany, 
2019, 86’, 
polski dubbing / Polish dubbing
Gatunek filmowy: przygodowy, familijny / Genre: 
adventure, family 
9 + 

Lato 1989. Niemcy podzielone są na dwie 
części. Dwunastoletnia Fritzi tęskni za przy-
jaciółką, która przebywa na zachodzie kraju. 
Dziewczyna już wkrótce przekona się, czym 
są pokojowa rewolucja oraz siła lojalności.
Przyjaciółka Fritzi, Sophie, wyjeżdża na wa-

kacje za granicę, powierzając jej pod opie-
kę ukochanego pieska o imieniu Sputnik. 
Jednak jesienią Sophie nie wraca do szkoły 
– zostaje w zachodnich Niemczech. Pozba-
wiona swojej najlepszej przyjaciółki, Fritzi 
przypadkowo trafia na demonstrację. Widzi 
wokół siebie ludzi, którzy chcą zmienić swój 
kraj na lepsze. Zainspirowana nietypową 
sytuacją wpada na sprytny pomysł: musi 
pomóc Sputnikowi odnaleźć Sophie, bez 
względu na okoliczności. Z pomocą kolegi 
z  klasy spróbuje przekroczyć pilnie strze-
żoną granicę. Wszystko, by pomóc przyja-
ciółce!
Ten wzruszający film dla całej rodziny to 
wierny historycznie obraz minionej epoki, 
w której pokojowe demonstracje zmieniły 
świat. Poruszająca i wyjątkowa w formie 
animacja opowiada o zawirowaniach histo-
rii z perspektywy młodych ludzi.
Na podstawie książki Fritzi był tam Hanny 
Schott i Gerdy Raidt.

Ralf Kukula
Rozpoczął karierę animatora od pracy przy 
filmach animowanych w DEFA-Studio. Dzięki 
swojej pracy wolontariackiej (współzało-
życiel Filmverband Sachsen) wnosi istotny 
wkład w rozwój niemieckiego przemysłu 
filmowego. Członek Fundacji DEFA Saksoń-
skiego Senatu Kultury i Saksońskiej Akade-
mii Sztuki.
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Matthias Bruhn
Studiował projektowanie graficzne w Düssel-
dorfie. W latach 1992–1998 pracował jako nie-
zależny animator i reżyser. Wyreżyserował 
ponad 25 filmów krótkometrażowych, a tak-
że programy telewizyjne, spoty i reklamy. 
Fritzi jest jego drugim filmem animowanym.
Summer 1989. Germany is divided into two 
countries. The twelve-year-old Fritzi misses 
her friend who’s staying in the West. Soon 
the girl will find out about peaceful revolu-
tion as well as the power of loyalty.
Fritzi’s friend, Sophie, leaves the country 
for holidays, asking her to take care of her 
favorite dog named Sputnik. However, in 
the fall Sophie doesn’t come back to school 
– she stays in West Germany. Without her 
best friend around, she accidentally joins a 
demonstration. Around her she sees people 
trying to change her country for the better. 
Inspired by such an untypical situation, she 
comes up with a smart idea: she has to help 
Sputnik find Sophie against all odds. With 
the assistance of her classmate, she at-
tempts to cross the closely watched border. 
She does all of this to help her friend!
This emotional family movie provides a his-
torically accurate picture of a bygone era 
when peaceful demonstrations changed the 
world. A moving and formally unique anima-
tion tells a story of history’s perturbations 
shown from an adolescent perspective.

Based on the novel “Fritzi Was There” by 
Hanna Schott and Gerda Raidt.
Ralf Kukula
Mr Kukula started his career as an animator 
working on animated movies at the DEFA-
Studio. His voluntary work (co-founder of 
Filmverband Sachsen) significantly contrib-
uted to the development of German film 
industry. He is a member of DEFA Founda-
tion, Saxony Senate of Culture and Saxony 
Academy of Art.
Matthias Bruhn
Mr Bruhn studied graphic desing in Dussel-
dorf. In the years 1992–1998 he worked as 
an independent animator and director. He 
directed over 25 short movies as well as 
TV shows, ads and commercials. Fritzi is his 
second animated feature.

Filmy pełnometrażowe
Full-length films

21.04.2021, środa, godz. 18.30, 10 zł
21.04.2021, Wednesday, 6.30 pm, 10 PLN
kultureo.pl 

Kolorowy sen / A Colourful dream
Jan Balej, Czechy / Czech Republic, 2020, 74’
język oryginalny: czeski napisy: polskie / 
original language: Czech subtitles: Polish
Gatunek filmowy: komedia, familijny / 
Genre: family, comedy
12+ 

Opowiedziana w filmie historia z humorem 
rozprawia się z ponadczasowym motywem 
konfliktu między nieograniczoną władzą 
a tęsknotą za wolnością, odwagą i miłością. 
Trupa artystów ulicznych trafia na wyspę 
zarządzaną przez despotę i ściśle kontro-
lowaną przez policję. W trakcie ich występu 
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kula wystrzelona z cyrkowej armaty zbacza 
z drogi, co powoduje serię nieoczekiwanych 
następstw. Para młodych ludzi, Drin i Tuvi, 
w  towarzystwie mewy Natana zmuszeni są 
do stoczenia nierównej walki z władzą to-
talitarną. Walki, która ostatecznie odmieni 
losy wszystkich mieszkańców wyspy – za-
równo ludzi, jak i pierzastych.
Jan Balej
Twórca animacji, reżyser filmowy i sce-
nograf Jan Balej urodził się 30 maja 1958 
roku w Pradze. W 1992 roku ukończył Aka-
demię Sztuki, Architektury i Projektowania 
(UMPRUM, wydział filmu i grafiki telewizyj-
nej). Znany jest jako twórca One Night in City 
(2007), Fimfarum 2 (2006) oraz Little from the 
Fish Shop (2015). 
With humour our adventure story deals with 
the timeless theme of the conflict between 
unlimited power on the one hand, and the 
desire for freedom, courage and love on 
the other. A troupe of buskers lands on an 
island governed by a despotic ruler with 
strict police control. When, during their 
performance, a shot fired from a circus can-
non goes astray, it triggers a series of un-
expected events. A young man and woman, 
Drin and Tuvi, and Nathan the seagull have 
to enter into an uneven struggle with totali-
tarian power. A struggle which eventually 
changes the fates of all the island inhabit-
ants – both human and feathered.

Jan Balej
director, writer, art director (Czech Repub-
lic). 
Animation artist, film director and art de-
signer Jan Balej was born on the 30th May 
1958 in Prague. In 1992 he graduated from 
the Academy of Art and Industrial Design 
(UMPRUM – Studio of Film and Television 
Graphics). He is known for One Night in City 
(2007), Fimfarum 2 (2006) and Little from the 
Fish Shop (2015).

Filmy pełnometrażowe
Full-length films

19.04.2021, poniedziałek, godz. 20.00, 10 zł
19.04.2021, Monday, 8 pm, 10 PLN
22.04.2021, czwartek, godz. 20.00, 10 zł
22.04.2021, Thursday, 8 pm, 10 PLN
kultureo.pl 

Kropla Piękna / Beauty Water
Cho Kyung-hun, Korea Południowa / South 
Korea, 2020, 
85’
język oryginalny: koreański /  
original language: Korean
napisy: polskie / subtitles: Polish
gatunek: thriller / genre: thriller
16+ 

Kropla Piękna – przerażająca opowieść, 
której główna bohaterka, Yeji, sfrustrowana 
niepowodzeniami i zakompleksiona, żyjąca 
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w społeczności przesadnie skoncentrowa-
nej na wyglądzie, trafia na niebezpieczną 
i cudowną za razem substancję, zwaną Kro-
plą Piękna. Dzięki niej Yeji staje się ideałem 
i cieszy się życiem pięknej kobiety. Szyb-
ko odkrywa jednak niebezpieczne efekty 
uboczne. Staje się zbyt chciwa, a jej prag-
nienie bycia atrakcyjną nigdy nie zostaje 
zaspokojone. Doprowadza ją to do upadku 
w świecie, którym rządzą materializm i ob-
sesja na punkcie wyglądu. 
Filmowa historia zaczerpnięta została z naj-
popularniejszego odcinka internetowej serii 
komiksów opublikowanej na legendarnym 
webtoonie w serwisie Naver, autorstwa OH 
Seong-dae, pt. Tales of the Unusual: Beauty 
Water.
Cho Kyung-Hun 
Urodził się w 1975 roku. Ukończył Uniwer-
sytet Yonsei, zdobywając tytuł magistra 
zarządzania biznesem. Wyreżyserował krót-
kometrażowe filmy animowane: Constipa-
tion (1996), Hungry (2000) i Revenge impo-
ssible2 (2001). Następnie założył wytwórnię 
filmową Studio Animal, gdzie wyreżysero-
wał i wyprodukował wiele tytułów, z czego 
najbardziej reprezentatywne filmy, których 
był producentem, to m.in. Medical Island 
(2003), Ghost Messenger (2010), Hanging On! 
(2014). Beauty Water to pierwsza wyreżyse-
rowana przez niego, po serii krótkich metra-
ży, komercyjna produkcja pełnometrażowa.

Beauty Water is a thriller story wherein 
the main character Yeji, a frustrated with 
failures and full of insecurities woman be-
longing to the society where the sense of 
lookism is rampant, gets to come across 
the dangerous and miraculous Beauty Wa-
ter. Thanks to it, Yaeji becomes a perfectly 
beautiful and enjoys her life as a beautiful 
woman. However, she will soon discover 
dangerous side effects. She becomes too 
greedy. Her desire for being beautiful never 
ends. And it causes her fall into the world 
governed by materialism and lookism.
The original story of the film is from web 
comic series the most popular episode 
„Beauty Water” of the legendary webtoon 
on Naver called “Tales of the Unusual” by 
OH Seong-dae. 
Cho Kyung-Hun:
director (South Korea). 
He was born in 1975 and graduated the Yon-
sei University, with the major of business 
administration. He directed short animation 
„Constipation” (1996) and „Hungry” (2000), 
„Revenge impossible2” (2001). After that, 
he founded a production company, Studio 
Animal and he managed various titles in 
the company as a director and producer. 
The representative titles which he has pro-
duced in Studio Animal are „Medical Island” 
(2003), „Ghost Messenger” (2010), „Hanging 
On!”(2014), and so on. „Beauty Water” is his 

first directed commercial feature animation 
after several short animations.

Filmy pełnometrażowe
Full-length films

20.04.2021, wtorek, godz. 20.00, 10 zł
20.04.2021, Tuesday, 8 pm, 10 PLN
kultureo.pl 

Moja ulubiona wojna / My favorite war
Ilze Burkovska-Jacobsen, Norwegia, Łotwa / 
Norway, Latvia
2020, 82’, 
język oryginalny: angielski / original language: 
English
napisy: polskie / subtitles: Polish
gatunek: dokumentalny / Genre: documentary
12+ 

Moja ulubiona wojna to animowany film 
dokumentalny opowiadający historię ży-
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cia reżyserki, Ilze, która wychowywała się 
w czasach zimnej wojny na Łotwie, w ZSRR. 
Pasjonująca osobista opowieść o dora-
staniu i poszukiwaniu tożsamości, prawdy 
i wierności. Na wstępie poznajemy małą 
Ilze bawiącą się w wojnę na farmie dziad-
ka. Później, w wieku szkolnym, dziewczyn-
ka doświadcza horroru realnych zagrożeń 
wojennych. Ilze żyje w potrzasku między 
rzeczywistością sowiecką a propagandą 
zaprzeczającą przeżyciom ludzi wokół. Co 
gorsza, Ilze odkrywa, jak bardzo różnią się 
pod względem przekonań ukochane dla niej 
osoby. To film o decyzjach, jakie dziewczyn-
ka musi podjąć mimo młodego wieku, by zy-
skać mądrość i odwagę wyrażania własnego 
zdania.
Ilze Burkovska-Jacobsen
Urodzona na Łotwie reżyserka, pracująca 
na Łotwie i w Norwegii. Zrealizowała osiem 
filmów dokumentalnych i ponad 20 godzin 
animowanych seriali dokumentalnych dla 
telewizji. 
Przez ostatnich 10 lat Ilze i jej wytwórnia 
filmowa Bivrost Film pracowały nad filmem 
Moja ulubiona wojna, a także nad kilkoma 
animowanymi serialami dokumentalnymi 
dla dzieci na tematy takie jak nadużycia 
i przemoc. Film dokumentalny My Mother’s 
Farm był prezentowany w konkursie filmów 
średniometrażowych na IDFA w 2009 roku 
i  zdobył nagrodę dla Najlepszego Łotew-

skiego Filmu dokumentalnego i Najlepszego 
Dokumentu Telewizyjnego w Norwegii. Wy-
produkowany przez jej wytwórnię animowa-
ny serial dokumentalny My Body Belongs to 
Me zdobył nagrodę Emmy w 2018 roku.
My Favorite War is an animated documenta-
ry telling the personal story of its director, 
Ilze, about her growing up in the Cold-War 
USSR. It is an exciting coming-of-age story 
about finding one’s own identity, truth and 
loyalty. First, we meet Ilze as a little girl 
playing war at her granddad ś farm, then 
she is faced with the horror of war threats 
at school. Ilze lives in a clash between the 
Soviet reality and propaganda denying what 
people actually are experiencing. Moreover, 
Ilze also finds out how opposite in their be-
liefs are people whom she loves the most. 
The film is about choices a girl has to make 
in a very young age, then getting wiser and 
finding courage to speak out.
Ilze Burkovska-Jacobsen:
director, writer (Latvia).
Latvian born film director living and work-
ing in both Norway and Latvia. She has 
done eight documentaries and more than 
20 hours of TV animation-/ documentary 
series.
The last ten years Ilze, and her production 
company Bivrost Film, have worked on “My 
Favorite War” as well as on several ani-
mated documentary series for children with 

topics like abuse and violence. The docu-
mentary My Mother’s Farm was screened in 
IDFA mid-length competition in 2009, it won 
the Best Latvian Documentary as well as 
Best TV Documentary in Norway. Her com-
pany’s TV animation-/ documentary series, 
My Body Belongs to Me won an International 
Emmy Award in 2018.

Filmy pełnometrażowe
Full-length films

23.04.2021, piątek, godz. 19.30, 10 zł
23.04.2021, Friday, 7.30 pm, 10 PLN
kultureo.pl 

Stary człowiek. Wersja kinowa /  
The Old Man Movie
Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, 
Estonia, 2019, 88’, 
język oryginalny: estoński / original language: 
Estonian
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napisy: angielskie, polskie / subtitles: English, 
Polish
gatunek: czarna komedia / Genre: black comedy
16+ 

Do gospodarstwa naszego bohatera, star-
szego pana, przyjeżdżają na letnie waka-
cje wnuki. Zdeterminowany, by pokazać 
potomkom uroki prostoty życia na wsi, 
zapędza ich do pracy niczym więźniów, 
a  w  efekcie łobuzy przypadkowo wypusz-
czają na wolność jego bez litości wykorzy-
stywaną dla zysków krowę. Staruszek i jego 
wnuki mają zaledwie dobę na odnalezienie 
zbuntowanej krowy, zanim jej niewydojone 
wymiona eksplodują, powodując laktopa-
lipsę, z zanim tajemniczy Mleczarz rozbroi 
ją, doprowadzając do śmierci. Podczas swej 
epickiej podróży nasi bohaterowie muszą 
zmierzyć się z rozimprezowanymi hipisami, 
leśnymi dziwakami, pracownikami tartaku 
i innymi zagrożeniami powszechnymi na 
estońskiej wsi. 
Mikk Mägi
Reżyser i animator Mikk Mägi urodził się 
5 lipca 1987 roku w Tallinnie. W 2014 roku 
ukończył animację na estońskiej Akademii 
Sztuki. W 2011 roku założył studio animacji 
BOP! Jest reżyserem i autorem krótkome-
trażowego filmu Solstice (2018) oraz współ-
autorem i współreżyserem pełnometra-
żowego filmu animowanego The Old Man 
Movie (2019).

Oskar Lehemaa
Oskar Lehemaa urodził się w 1988 roku 
w Parnawie w Estonii. Dorastał w nudnym, 
małym miasteczku, oglądając filmy akcji 
i  kręcąc głupawe filmiki, by uciec przed 
rzeczywistością. Jego pasja przerodziła 
się w karierę, a Oskar pracuje z prawdzi-
wym oddaniem dla kina gatunkowego 
– od komedii po krwawe horrory. Jego 
projektom zawsze, niezależnie od gatun-
ku filmowego, towarzyszy dawka poczucia 
humoru. Oskar zadebiutował jako reży-
ser krótkometrażowym filmem Bad Hair 
(2019). Jest wsółautorem i współreżyse-
rem pełnometrażowej animacji The Old 
Man Movie z 2019 roku. 
Our protagonist, the Old Man, is visited 
on his farm by grandkids who have been 
dropped off for the summer. Determined 
to make his progeny see the simple beauty 
of country living, he ends up working them 
like slaves, only to have the little bastards 
accidentally set loose his prized and thor-
oughly abused cow. Now the Old Man and 
his grandkids have just 24 hours to find the 
rogue bovine, before her unmilked udder 
explodes and unleashes lactopalypse, or 
before the mysterious Milk Man lethally 
disarms her. On their epic journey, our 
heroes must face festival hippies, forest 
creeps, sawmill workers and other dangers 
commonly found in the Estonian country-
side.

Mikk Mägi:
director, writer, actor (Estonia). 
Director and animator Mikk Mägi was born 
on the 5th of July 1987 in Tallinn. In 2014 he 
graduated animation at Estonain Academy 
of Arts. In the year 2011 he founded the ani-
mation studio BOP! He is director and writer 
of animated short-film Solstice (2018). He is 
co-writer/co-director of a feature anima-
tion The Old Man Movie which was released 
2019. 
Oskar Lehemaa:
director, editor, animator (Estonia) 
Oskar Lehemaa was born in 1988 in Pärnu, 
Estonia. Growing up in a dull small town, 
watching action flicks and making silly short 
films was the perfect escape from reality. 
Today these passions have become a career, 
as Oskar infuses his works with a love for 
genre, from comedy to gory horror. Regard-
less of the project or genre, there seems to 
be a common thread – a pinch of humor is 
always added. Bad Hair (2019) is Oskar’s de-
but short film as a director. He is co-writer/
co-director of a feature animation The Old 
Man Movie which was released 2019.
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Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets
19.04.2021
poniedziałek / Monday
godz. 18.30 / 6.30 pm
10 zł / 10 PLN
64’30”
12+
oryginalny, napisy:  
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

CEE Animation Talents
Celem CEE Animation Talents 
jest promocja i dystrybucja 
alternatywnymi kanałami ani-
macji tworzonych przez najbar-
dziej utalentowanych młodych 
animatorów z Europy Środkowej 
i Wschodniej. Co roku dyrek-
torzy festiwali z obszaru CEE 
dokonują selekcji filmów, które 
następnie prezentowane są na 
festiwalach filmowych na całym 
świecie. 
Najlepsze produkcje studenckie 
i debiuty z danego roku pre-
zentowane są przedstawicie-
lom branży filmowej i szerszej 
publiczności. Zestaw filmów 
obejmuje filmy szczególnie 
utalentowanych twórców, któ-
rych dzieła stanowią zapowiedź 
przyszłej wspaniałej kariery. 
Projekt zakłada prezentację ze-
stawu filmów na wybranych fe-
stiwalach filmów animowanych 
w Europie w celu zwrócenia 
uwagi na młode talenty i skon-
frontowania ich z doświadczo-
nymi międzynarodowymi pro-
ducentami.

CEE Animation Talents is in-
tended for promotion and al-
ternative distribution of the 
most talented young animation 
filmmakers from Central and 
Eastern Europe. The selection 
is each year made by festival 
directors from CEE region and 
presented as compilation at nu-
merous animated film festivals 
around the world.
It presents the best films made 
by students and debuting art-
ists in the given year to a pro-
fessional audience and the 
general public. The film selec-
tion focuses on extraordinary 
talents whose work promises 
successful future careers. The 
project counts on the presen-
tation of this film compilation 
at selected European animated 
film festivals to draw attention 
to new talents and bring them 
together with experienced in-
ternational producers.

S p a c e s / M e z e r y
Nora Štrbová, Czechy / Czech 
Republic, 2020, 7’59”
Co dzieje się w głowie kogoś, 
kto stracił pamięć?
What happens in the head 
of a person who has lost his 
memory?

Entropia
Flóra Anna Buda,  
Węgry / Hungary, 2019, 10’29”
Entropia to przestrzeń miesz-
cząca w sobie trzy równoległe 
światy, w których trzy dziew-
czyny żyją w odmiennych oko-
licznościach.
Entropia is a container of three 
parallel universes where three 
girls are living in different 
circumstances.

Soma
Sandra Jovanovska,  
Słowenia / Slovenia, 2019, 9’05”
Sądziliśmy, że powstaliśmy 
z prochu, ale w rzeczywistości 
jesteśmy jedynie duchami.
We thought we are made from 
dust, but in fact we are just spirit.
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A Demonstration of 
Brilliance in Four Acts /  
Briljantsuse 
demonstratsioon neljas 
vaatuses
Lucija Mrzljak & Morten Tšinakov, 
Estonia, Chorwacja / Estonia, 
Croatia, 2018, 14’27”
Ludzie czekają na kogoś szcze-
gólnego… aż wreszcie ten 
przybywa.
The people are waiting for some-
one special. And he arrives… 

SH_T Happens
Michaela Mihalyi & David Stumpf, 
Czechy, Słowacja, Francja / Czech 
Republic, Slovakia, France, 2019, 
13’10”
Opiekun jest wykończony, 
zmęczony sfrustrowaną żoną 
i pogrążonym w depresji jele-
niem. Ich rozpacz prowadzi do 
absurdalnych zdarzeń, a wy-
padki przytrafiają im się bez 
przerwy.
The caretaker exhausted from 
everything, his frustrated wife 
and one totally depressed 
deer. Their mutual despair 
leads them to absurd events, 
because... shit happens all the 
time. 

Duszyczka / The Little Soul
Barbara Rupik,  
Polska / Poland, 2019, 9’15”
Ludzka dusza opuszcza martwe 
ciało i wyrusza w pośmiertną 
podróż.
A human soul leaves the dead 
body and sets off on a journey 
through the post-mortem world. 

Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets

Kuratorka / curator: 
Waltraud Grausgruber

20.04.2021 
wtorek / Tuesday
godz. 18.30 / 6.30 pm
10 zł / 10 PLN
72’26”
14+
oryginalny, napisy:  
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

O podróżach, sprawach serco-
wych i peryferiach. Współczes-
ne austriackie filmy animowa-
ne tworzone przez kobiety
Pokaz animacji prezentujący 
szeroką panoramę różnorod-
nych gatunków i technik fil-
mowych. Wszystkie one mają 
jednak jedną wspólną cechę: 
trzymają rękę na pulsie rze-
czywistości, rejestrują na-
stroje i  emocje oraz analizują 
wnętrze.
„O podróżach, sprawach serca 
i peryferiach” zaprasza w kino-
wą podróż, pełną wspaniałych 
filmów animowanych stwo-
rzonych przez wspaniałe reży-
serki, pozwalających przeżyć 
wzruszenia, dobrze się bawić, 
a jednocześnie przemyśleć po-
ważne tematy. Są to również fil-
my o podróżach – rzeczywistych 
lub mentalnych, odbywanych za 
pomocą oczu, serca lub z waliz-
ką u boku. Podróże te bywają 
trudne, niebezpieczne, dzieją 
się mimowolnie lub z własnego 
wyboru, a czasem pełne są ra-
dości życia.
Program „O podróżach, spra-
wach serca i peryferiach” jest 
efektem współpracy austria-
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ckiego Federalnego Minister-
stwa ds. Europejskich i Mię-
dzynarodowych oraz twórców 
Festiwalu Tricky Women / Tricky 
Realities.
On Travelling, Matters of the 
Heart and Peripheries. Current 
Animated Films Created by 
Austrian Women Artists
This screening of animated 
films presents a wide range of 
different films and techniques. 
However, all these films have 
one thing in common: they have 
their finger on the pulse of time, 
capture moods and emotions 
and express an inner view.
“On Travelling, Matters of the 
Heart and Peripheries” invites 
you on a cinematic journey of 
discovery of wonderful animat-
ed films created by wonderful 
women directors and lets you 
dive into touching, amusing but 
also critical topics and stories. 
The content is also about trav-
elling – actually or in the mind, 
with the eyes, the heart or with 
a suitcase. These journeys are 
arduous, dangerous, involun-
tary or self-chosen and some-
times full of joie de vivre.

The Programme “On Travelling, 
Matters of the Heart and Pe-
ripheries” is the result of co-
operation of the Austrian Fed-
eral Ministry for European and 
International Affairs and the 
Tricky Women / Tricky Realities 
Festival.

Linzer Lust / Linz Delight
Maya Yonesho, Austria, Niemcy / 
Austria, Germany, 2019, 3’17
Stworzony z 1368 małych ry-
sunków oraz efektów dźwięko-
wych zarejestrowanych w Linzu, 
film ten stawia sobie za zadanie 
ukazanie ducha austriackiego 
miasta.
Made with 1368 small drawings 
accompanied by sound effects 
recorded in Linz, the film aims 
to capture the spirit of this 
Austrian city.

Vermessung der Distanz / 
Measuring the Distance
Susi Jirkuff, Austria, 2019, 7’
Życie na marginesie to nie tylko 
kwestia przestrzenna, ale też 
społeczna. Film wykorzystuje 
zdjęcia z peryferiów miast 
i narracje z nimi związane.
Being at the margin is not only 
a spatial but a social reality. 
The film explores images of the 
edges of cities and the narra-
tives they carry with them.

The Outlander
Ani Antonova, Austria, 2018, 5’
XVI wiek. Słoń o imieniu Süley-
man wyrusza w długą podróż 
z Cejlonu do Portugalii. Bycie 
żywym prezentem królewskim 
nie należy do łatwych zadań, 
a nawet śmierć nie przynosi 
ukojenia.
In the 16th Century the elephant 
Süleyman makes a long journey 
from Ceylon to Portugal. To be 
a living royal gift is not an easy 
job, where even death is not a 
peaceful end.

Shaul und Iwan /  
Shaul and Ivan
Rebecca Akoun, Austria, 2019, 9’50”
W małej wiosce Shaul śpiewa, 
a Iwan z radością tańczy doo-
koła stołu razem z pozostałymi 
mieszkańcami. Chwila radości, 
której długo nie zapomną.
In a small village, Shaul sings 
while Ivan dances happily 
around a table with other vil-
lagers. A moment of joy they 
will not forget anytime soon.
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Contouring
Veronika Schubert, Austria, 2019, 
3’50
Tutoriale internetowe na te-
mat piękna ustalają normy 
i służą jako wzorce zachowań. 
Contouring to z jednej strony 
dokument o współczesnych 
ideałach piękna i rolach przy-
pisywanym płciom, a z drugiej 
humorystyczne podsumowanie 
szaleństwa życia codziennego.
Beauty web-tutorials set 
standards and serve as social 
blueprints. Contouring is at 
the same time a documentary 
about our current beauty ide-
als and gender roles and a 
humorous statement about 
everyday craziness.

Lieb Dich / Love You
Sabine Groschup, Austria, 2019, 8’
Oda do potęgi ukrytej w poezji. 
Mężczyzna czyta list od ko-
chanki. Mocna, zmysłowa opo-
wieść o pasji, miłości, bliskości, 
o żarliwych zapewnieniach 
i czułych przysięgach, prowa-
dzona za pomocą rysunków 
na kopertach i tekstów, mowy 
i pieśni.

An ode to the power of poetry. 
A man reads a letter from his 
lover. A vibrant, sensuous story 
of passion, love, closeness, of 
fervent assertions and heartfelt 
vows takes its course – in draw-
ings on envelopes and writings, 
in speech and in a song.

Pangäa
Beate Hecher und Markus Keim, 
Austria, 2020, 13’35”
Opowieść o upadku pracownika 
biurowego, który nie ma już 
dłużej zamiaru zmieniać oto-
czenia i w końcu poddaje się 
mu, sam znikając.
A story about the downfall of 
an administrative officer who 
is no longer up to his changing 
environment, finally succumb-
ing to it through his own disap-
pearance.

Who’s Afraid Of RGB
Billy Roisz, Austria, 2019, 8’20
Kto się boi RGB można określić 
jako połączenie kina romantycz-
nego, dramatu i melodramatu. 
Czarno-biały film Kto się boi 
Virginii Woolf? odzwierciedlony 

zostaje w dziewięciu oczach, 
a następnie ukazany w kolory-
styce czerwieni, zieleni i błękitu.
Who’s Afraid Of RGB can be 
interpreted as a condensation 
of the romantic movie, drama, 
and melodrama. The black-and-
white film Who’s Afraid of Vir-
ginia Woolf? is mirrored in nine 
eyes and superimposed with the 
colors red, green, and blue.

In Her Boots
Kathrin Steinbacher, Austria, 
Wielka Beytania / Austria, United 
Kingdom, 2019, 6’02
Hedi przeżywa dziwne wyda-
rzenia. Podczas wizyty wnuczki 
niespodziewanie wyrusza 
w wędrówkę w najdalsze zakątki 
Alp, dzięku której dowiemy się o 
przyczynach jej przywiązania do 
butów do turystyki pieszej.
Hedi is experiencing strange 
things. While her granddaugh-

ter is visiting, she suddenly 
embarks on a hiking journey, 
to the deepest parts of the 
Alps, revealing the reason for 
her devoted attachment to her 
hiking shoes.

Cardiograph
Anna Vasof, Austria, 2018, 1’40
Anna Vasof znana jest dzięki 
swoim filmom z serii Non Stop 
Stop Motions. Tym razem 
bierze pod lupę kardiogram 
ukazujący bicie jej własnego 
serca.
Anna Vasof is known for her 
„Non Stop Stop Motions” films. 
Here she holds a magnifying 
glass to a cardiogram at the 
rhythm of her own heart.

Explosive Speech
Anna Vasof, Austria, 2017, 2’
W czasach pustych słów i karier 
politycznych prawdziwie wy-
buchowe przemówienie może 
zmienić świat.
In a time of empty words and po-
litical careers a really explosive 
speech can change the world.



43

Shaping Waves
Anna Vasof, Austria, 2018, 1’45”
Po rozdaniu kartek niebie-
skiego papieru grupa osób 
przystępuje do ich gniecenia. 
Zmontowane jedna po drugiej, 
kartki tworzą morze o falach 
zupełnie innego rodzaju.
Blue sheets of paper are hand-
ed out and a group of people 
crumple up. Edited one after 
the other, the paper creates 
a whole sea of different waves.

Glass Wall
Anna Vasof, Austria, 2017, 2’07”
Vasof ukazuje, jak tworzy się 
ruch – jedynie dzięki długiemu 
ujęciu bez cięć okazuje się, że 
uchwycona przez reżyserkę 
sekwencja ruchów zbudowana 
jest z nakładanych na siebie 
pojedynczych klatek.
Vasof shows how movement 
builds up – and only through 
her own tracking shot does 
it become clear that the se-
quence of movements captured 
shows herself stacking the 
single frames.

Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets
Kuratorka / curator:  
Weronika Płaczek

21.04.2021
środa / Wednesday
godz. 18.30 / 6.30 pm
10 zł / 10 PLN
66’16”
18+
oryginalny, napisy:  
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

Mind = Blown Movies
Znasz to uczucie, kiedy właś-
nie obejrzałaś/obejrzałeś coś, 
co rozbawiło cię do łez, a po 
chwili dociera do ciebie, że nie 
są to łzy szczęścia, a… bólu? 
Albo kiedy nagle uświadamiasz 
sobie, że coś, co właśnie podzi-
wiasz, tak totalnie nie jest tym, 
czym myślałaś/myślałeś, że 
jest? A jak często w twojej gło-
wie znienacka pojawia się tych 
pięć jakże znaczących słów: „co 
tu się właśnie wydarzyło?!”? 
Otóż my postanowiliśmy na 
nowo przywołać te wszystkie, 
wspomniane wyżej momenty 
konsternacji, zdziwień, zawsty-
dzeń, histerycznych napadów 
śmiechu i słodko-gorzkich wra-
żeń. Z pomocą zaś przychodzi 
nasza selekcja wybuchowych 
animacji, swoisty zestaw dla 
odważnych. To jak, podejmiesz 
wyzwanie i pozwolisz (nam) so-
bie wysadzić mózg w powietrze? 
Podejmij. I nie miej wyrzutów 
sumienia. My nie mamy!
Do you know the feeling, when 
you’ve just seen something that 
made you cry with laughter and 
then you realize these were not 
tears of joy, but… pain? Or when 

you’ve suddenly realized that 
something you admire is totally 
not the thing you thought it 
was? And how often, out of the 
blue, the four significant words 
appear in your head: “what has 
just happened?!”?
Well, we decided to recall all 
the above mentioned moments 
of consternation, surprise, em-
barrassment, hysterical laugh-
ter and bittersweet impres-
sions. The following selection 
of explosive animated films can 
be of help. This is a set for the 
brave! Are you going to accept 
the challenge and let us blow 
up your mind? Please, do! And 
don’t feel guilty. We don’t!
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Little Miss Fate
Joder von Rotz, Szwajcaria / 
Switzerland, 2020, 8’14”
Panienka Fate („los”, „przezna-
czenie”) żyje w świecie rządzo-
nym przez przeznaczenie. Przy 
pierwszej nadarzającej się oka-
zji przejmuje rolę światowego 
przywódcy. Bezwiednie tworzy 
potwora, który pragnie wyssać 
ze świata całą miłość. 
Little Miss Fate lives in a world 
driven by fate. When the op-
portunity arises, she slips into 
the role of the world leader. 
Unintentionally she creates 
a monster, which greedily 
wants to suck up all the love of 
the world. 

Nox Insomnia
Guy Charnaux, Brazylia / Brazil, 
2019, 7’53”
Epicka opowieść w trzech 
aktach o siedmiolatku, który 
nie może zasnąć, rozmyślając 
o swoich problemach. Z pokoju 
jego rodziców dochodzą jakieś 
głośne i niepokojące hałasy. 
Cóż to takiego? Opowieść 
o dzieciństwie, seksie i bez-
senności.

A three-act epic about a seven-
year old boy who can’t sleep, 
thinking about his issues. He 
hears something coming from 
his parents’ room, some loud 
and disturbing noises. What 
could that be? A story about 
childhood, sex and insomnia.

My Galactic Twin Galaction
Sasha Svirsky,  
Rosja / Russia, 2020, 6’33”
Dobro i zło, utopia i dystopia, 
narracja i postnarracja ścierają 
się w śmiertelnej bitwie o to, kto 
bardziej rozbawi publiczność.
Good and evil, utopia and dys-
topia, narrative and post nar-
rative collide in a mortal battle 
for fun to the public.

FLOOD / FLUT
Malte Steine, Niemcy / Germany, 
2018, 9’55”
Zanieczyszczone jezioro wy-
stępuje z brzegów i zalewa 
miasteczko. W końcu jest jakiś 
powód, by zabronić synowi 
wychodzenia z domu. Jednak 
w izolacji rzeczywistość zaczy-
na mieszać się z koszmarnymi 
skojarzeniami. 

A dirty lake bursts its banks 
and begins to flood the town. 
At last there ś a good reason 
to keep the son at home. But 
in isolation, nightmarish as-
sociations start to mix with 
reality.

Sexi Sushi / セクシーな寿司
Calleen Koh, Singapur / Singapore, 
2020, 3’07”
Sushi i jego kumple Dodatki 
uważają, że życie na taśmocią-
gu to coś wspaniałego. Kiedy 
jednak nasz bohater zaczyna 
rozmyślać nad swoją egzysten-
cją, dochodzi do wniosku, że 
w życiu liczy się coś więcej niż 
oferowanie swoich usług cham-
skim klientom.
Life on a conveyor belt seems 
great for Sushi and his Top-
ping friends. But as he begins 
to contemplate his existence, 
Sushi wonders if there’s more 
to life than pimping himself out 
to savage consumers.

No, I Don’t Want to Dance!
Andrea Vinciguerra, Wielka 
Brytania, Włochy / United 
Kingdom, Italy, 2’39

W tych ponurych czasach może 
się nam wydawać, że zidentyfi-
kowano już wszystkie zagroże-
nia, nikt jednak nie bierze pod 
uwagę tego, jak niebezpieczny 
może być taniec...
In these dark times, you may 
think that every hazard has 
been identified, but nobody 
has taken into consideration 
how dangerous dance can be…

Caterpillarplasty
David Barlow-Krelina,  
Kanada / Canada, 2018, 5’03”
Proroczy, groteskowy i saty-
ryczny film fantastycznonau-
kowy, w którym chirurgia pla-
styczna wyniesiona zostaje na 
zupełnie nowy poziom. Sardo-
niczne spojrzenie na rozdmu-
chaną poza wszelkie granice 
rozsądku ideologię piękna.
A prescient Grotesque Sci-Fi 
satire that lifts plastic surgery 
to another level. A sardonic 
take on beauty ideologies 
blown out of proportion.
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Mega Sexy Robot Dinosaur
Paul Howard Allen, Wielka Brytania 
/ Unitet Kingdom, 2019, 4’09”
Tytuł mówi wszystko!
It’s all about the title!

This short film was inspired by 
the Stanley Milgram experi-
ment and explores if Mr. Eich-
mann would follow an inhuman 
order when pressured by a 
higher authority.

Finding Uranus
Ivan Li, Kanada, Hong Kong / 
Canada, Hong Kong, 2019, 6’56”
Fantastycznonaukowy film 
o dorastaniu, o tym, jak się 
zgubić i odnaleźć.
A coming of age sci-fi film about 
lost and found.

Lady and the Tooth
Shaun Clark, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2012, 7’50”
Kiedy zęby są najcenniejszym 
towarem dla całego społeczeń-
stwa, podbój miłosny może się 
odbyć tylko w jeden sposób.
When the most precious com-
modity in society are teeth 
there is only one way to con-
quer love.

Mr. Eichmann and the 
Maverick Goat
Qiao (Joe) Cheng, Wielka Brytania / 
United Kingdom, 2019, 3’19”
Pan Eichmann i ekscentryczna 
koza to opowieść o posłusznym 
karierowiczu i kozie buntow-
niczce. Ten krótkometrażowy 
film powstał z inspiracji ekspe-
rymentem Stanleya Milgrama 
i stawia pytanie, czy pan Eich-
mann byłby wstanie wypełnić 
polecenie pochodzące od 
zwierzęcia pod naciskiem prze-
łożonego.
‘Mr. Eichmann and the Maverick 
Goat’ is about an obedient 
workman and a rebellious goat. 

Świeżość formy i treści. 
Subiektywne TOP 11 według 
Oli Szmidy
Kluczem do wybranych prze-
ze mnie animacji była przede 
wszystkim ich świeżość – były 
dla mnie kompletnie zaskaku-
jące, gdy pierwszy raz się z nimi 
zetknęłam. Każdy z filmów 
zaskoczył mnie czymś innym: 
subtelną grozą i melancholią 
w Another Season Anny Lytton, 
hipnotyczną rytmicznośćcią 
i  fascynującą techniką w La 
Chute Borisa Labbe, przekorą 
i  humorem w Rejected Dona 
Hertzfelda czy doskonałym 
zmysł emobserwacyjnym w  fil-
mie Johnathana Hodgsona 
Nightclub.
Do wszystkich filmów z mojego 
pokazu wracałam kilkunasto-
krotnie i ciągle są one dla mnie 
niezmiernie interesujące i inspi-
rujące – jest to chyba najlepszy 
dowód na ich wyjątkowość.
Freshness of form and content. 
Subjective TOP 11 according to 
Ola Szmida
My key when choosing these 
animated films was their fresh-
ness; they were pretty surpris-

Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets
Kuratorka / curator:  
Ola Szmida

22.04.2021
czwartek / Thursday
godz. 18.30 / 6.30 pm
10 zł / 10 PLN
60’29”
12+
oryginalny, napisy:  
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl
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Another Season
Anna Lytton, Germany 2015, 4’27”
Postać, która jest zarówno 
drzewem, jak i kobietą, jest 
powoli odkrywana, w miarę 
jak nieustannie pęka, rośnie 
i przybiera różne formy. Jak 
liście, które poruszają się na 
palcach zwinnych kończyn, jak 
nieśmiałe, przycięte do kształ-
tu kawałki kory.
A figure that is both tree and 
woman, slowly being explored 
as it continuously breaks and 
grows and takes on different 
forms. Like leaves that leave 
the nimble limbs on tiptoe, the 
timid barks of timber cut to 
shape.

You Could Sunbathe in this 
Storm
Alice Dunseath, Wielka Brytania, 
2014, 6’
„W trakcie tej burzy można się 
opalać”
Przestrzeń, barwy i dźwięki 
symbolizują świat zapoznany
Nowe początki przyniosły kres 
znanych wzorców
Czy kształtujemy w takim 

samym stopniu, w jakim 
jesteśmy kształtowani?
‘You Could Sunbathe in this 
Storm’
Space, forms colours 
and sounds symbolise a 
recognisable world.
New beginnings put an end to 
familiar patterns.
Do we shape as much as we are 
shaped?

Fugu
Robert Proch, Polska, 2008, 1’23”
Krótka animacja o twardych 
prawach natury. Rysunki 
i dźwięk autorstwa Roberta 
Procha.
Short animation about hard 
rules of nature. Drawings and 
sound by Robert Proch.

Rejected
Don Hertzfeldt, Stany Zjednoczone, 
2000, 9’17”
Przezabawny zbiór animowa-
nych reklam telewizyjnych 
odrzuconych ze względu na 
fakt, że ich twórca popada 
w szaleństwo.
A hilarious collection of ani-
mated television commercials 
that were rejected because of 
their creator’s failing grip on 
sanity.

Birthday
Renata Gąsiorowska, Polska 2013, 
3’44”
Teledysk dla zespołu Alphabets 
Heaven.
A music video for Alphabets 
Heaven.

ing to me, when I first came 
across them. Each of the films 
surprised me with something 
else: subtle horror and melan-
choly in “Another Season” by 
Anna Lytton, hypnotic rhythm 
and fascinating technique in 
“La Chute” by Boris Labbe, hu-
mour and teasing in “Rejected” 
by Don Hertzfeld, and perfect 
observation capabilities in 
“Nightclub” by Johnathan Hodg-
son. I have come back to each of 
the films a dozen times and they 
are still incredibly interesting 
and inspiring to me, which is 
probably the best evidence of 
their exceptional quality.
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La Chute
Boris Labbé, Francja, 2018, 14’22”
Gdy istoty niebieskie zstępują 
na Ziemię, niszcząc jej popu-
lację, porządek świata zostaje 
zachwiany. Prowadzi to do 
tragicznego upadku i narodzin 
kluczowych przeciwieństw: 
kręgów piekła i nieba.
As celestial beings descend to 
Earth vitiating its population, 
the world’s order imbalances. 
Initiated by these terms, a trag-
ic fall leads to the parturition 
of crucial opposites: Hell and 
Heaven’s circles.

Shugo Tokumaru / Katachi
Kijek/Adamski, Polska, 2013, 3’04”
Oficjalny teledysk do utworu 
Katachi Shugo Tokumru. „Ka-
tachi” znaczy kształt. Teledysk 
wykonany z około dwóch tysięcy 
sylwet układających się w swoi-
sty strumień świadomości.
Official music video for Shugo 
Tokumru’s ‚Katachi’. Katachi 
means shape. The video con-
sists of ca. 2,000 silhouettes, 
forming a kind of stream of 
consciousness.

Small People With Hats
Sarina Nihei, Rumunia, 2014, 6’51”
Wśród nas są mali ludzie w ka-
peluszach.
There are small people wearing 
hats in the society.

Pociąg na kółkach /  
Train on wheels
Patryk Grochowicki, Polska 2009, 
1’57”
Etiuda studencka z 2009 roku, 
zrealizowana w pracowni ani-
macji ASP w Poznaniu. W 2009 
roku był pokazywany na festi-
walu Młodzi i Film w Koszalinie.
A student etude from 2009, re-
alized in the animation studio 
of the Academy of Fine Arts in 
Poznań. In 2009, it was shown at 
the Młodzi i Film (Youth in Film) 
festival in Koszalin, Poland.

NightClub
Johnathan Hodgson, Wielka 
Brytania, 1983, 6’02”
Zrealizowany podczas studiów 
na wydziale filmu i telewizji na 
Royal College of Art. Na pod-
stawie szkiców wykonanych 
w serwujących alkohol klubach 

w Liverpoolu. Film analizuje 
ludzkie zachowania w sytuacji 
towarzyskiej, ukazując sa-
motność jednostki zagubionej 
w tłumie.
Made while studying Film and 
TV dept at the RCA. Based on 
sketches made in Liverpool 
drinking clubs. The film ob-
serves human behaviour in a 
social situation, hinting at the 
loneliness felt by the individual 
lost in the crowd.

Old English
Teledysk do piosenki Old En-
glish wykonywanej przez Young 
Thug, Freddie Gibbs & A$AP 
Ferg.
Music video to „Old English” 
song by Young Thug, Freddie 
Gibbs & A$AP Ferg.
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SASM Super Animacja dla 
Super Muzyki
Narodziny teledysku wiążą się 
przede wszystkim z potrzebą 
promocji muzyki innymi kana-
łami niż telewizyjne, a pierwsze 
próby tej formy nie były niczym 
więcej niż ilustracją utworu. 
Nikt nie spodziewał się, że sztu-
ka teledysku stanie się odręb-
nym przemysłem.
Jeśli chodzi o animację we 
wczesnych teledyskach, za naj-
bardziej emblematyczny przy-
kład można prawdopodobnie 
uznać Take on me A-ha. Istnieje 
jednak mniej oczywisty wątek 
historii, w której muzyka nie-
zależna i animacja mają za sobą 
długą drogę i osiągają bar-
dzo wysoki poziom teledysku 
animowanego – zarówno pod 
względem narracji, jak i  tech-
niki.
Niniejszy zestaw, przygoto-
wany specjalnie dla festiwalu 
Animocje, obejmuje przykła-
dy dzisiejszej zaawansowanej 
sztuki animacji, przeniesio-
nej w obszary, po których nie 
miałby odwagi poruszać się 
mainstream. To sztuka filmowa 
dokonująca o  wiele więcej niż 

zilustrowanie muzyki w celach 
promocyjnych. Zainspirowani 
muzyką animatorzy stworzyli 
małe dzieła sztuki.
GAGM Great Animation for 
Great Music
The invention of music videos 
was purely due to the need for 
promotion without attending 
television channels and the first 
attempts the music video clips 
did not aspire to more than il-
lustrate in some way a song. But 
what no one suspected was that 
music videos would become an 
industry in itself.
If we think about animation 
within the first music videos, 
perhaps the most emblem-
atic sample is Take on me by 
A-ha. But since everything has 
a B-side history, independ-
ent music and animation have 
come a long way to achieve 
what we have today, animated 
music videos with a very high 
quality, not only narrative but 
also technical. 
This program specially curated 
for Animocje festival is a sam-
ple of the quality achieved in 
our days and even more so, 

Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets
Kurator / curator:  
Kropka (aka J.S. Álvarez)

23.04.2021
piątek / Friday
godz. 21.15 / 9.15 pm
bezpłatne / free of charge
37’08”
12+
oryginalny / original
kultureo.pl

taken to the ground that main-
stream does not dare to touch, 
which is: animated art doing 
more than illustrating music 
for promotion. Using the music 
as inspiration, the animators 
managed to create little pieces 
of art.



49

The turning point
Steve Cutts, muzyka / music: 
Wantaways, 2020, 3’27”

Very Noise
MeatDept., muzyka / music: Igorrr, 
2020, 2’36” 

Underground Lovers
Gianluigi Toccafondo and Marco 
Molinelli, muzyka / music: C’mon 
Tigre, 2020, 4’29”

La rage
Alice Saey, muzyka / music: Charles 
Amblard, 2018, 3’53”

MTV is my friend
Radu Popovici, muzyka / music: 
Sarmalele Reci, 2019, 6’33”

L’area sta finendo
Luca Lumaca, muzyka / music: 
Gianna Nannini, 2020, 3’19”

Black snot & golden squares
Irina Rubina, muzyka / music: Luis 
Schöffend, 2020, 1’08”

Destroyer the protector
Space Dawg, muzyka / music: Dub 
Ryzor, 2020, 1’52”

Hurt people, hurt people
Félicien Colmet Daâge, muzyka / 
music: Kriill, 2020, 3’28”

Supersonics
Bechir „Jiwee” Jouini, muzyka / 
music: Caravan Palace, 2020, 3’

Drop to the hell
Esteban Azuela, muzyka / music: 
Los Viejos, 2021, 3’23”
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powołała go do życia stawiała 
przed nim nie lada wyzwania, 
robiła najróżniejszej maści 
psikusy, a slapstickowy charak-
ter odcinków bawił całe rodziny 
i inspirował marketingowców.
Czy zastanowiło Was kiedyś, 
czyja jest ta dłoń z białą kredką? 
Otóż ojcem La Linea jest wło-
ski rysownik Osvaldo „Cava” 
Cavandoli. Pierwszy odcinek 
narysowanej przez niego serii 
światło dzienne ujrzał dokładnie 
pół wieku temu (1971)! Do roku 
1986 powstało w sumie około 

150 epizodów, które emitowane 
były w ponad 40 krajach.
Okazuje się jednak, iż umiejęt-
ność opowiadania zabawnych 
historii przy użyciu tylko białej 
kreski to niejedyny talent Cavy. 
W 1950 roku, wraz ze swym 
przyjacielem Ugo Moroni (aka U. 
Gelsi), Osvaldo założył firmę Pu-
pilandia (prawda, że przeurocza 
nazwa?) i realizował bardzo ko-
lorowe, równie zabawne, lalko-
we (!) reklamy z przeznaczeniem 
do emisji we włoskich kinach. 
I tak, te produkcje również 
zagoszczą w tym programie. W 
jakim programie? – zapytacie. 
Ano w takim:
– wstęp – Paola Bristot (8’31”)
– La Linea – 10 odcinków 101 

(ok. 25’)
– reklamy lalkowe (ok. 6’)
– wywiad z Sergio Cavandoli  

– Andrijana Ružić (31’14”)

Zestawy 
kuratorskie
Curators’ sets
Kuratorki / curators:  
Paola Bristot  
i Andrijana Ružić

Materiały dostępne od 
18.04.2021, godz. 10.00,  
do końca festiwalu / 
materials available from 
18.04.2021, 10 am  
until the end of the festival
bezpłatne / free of charge
68’54”
14+
oryginalny, napisy: 
angielskie, polskie /  
original, subtitles:  
English, Polish
kultureo.pl

La Linea i tajemnicza dłoń
Jednolite tło, ciągła biała linia, 
tajemnicza dłoń i charaktery-
styczne, klasyczne wręcz „ba-
lum, balum” śpiewane niskim 
głosem… Czujecie już ten styl 
szalonych lat 90.?
Krzykliwy, wredny i roszcze-
niowy bohater towarzyszył 
polskim telewidzom pod koniec 
XX wieku, jako „wypełniacz 
czasu antenowego”. Zazwyczaj 
szedł w lewo, zaś jego droga, 
miast różami, usłana była przy-
godami. Tajemnicza ręka, która 

Osvaldo „Cava” Cavandoli
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La Linea and the mysterious 
hand
Uniform background, solid 
white line, mysterious hand 
and the characteristic, clas-
sic indeed, „balum, balum” 
sung in a low voice… Can you 
now feel the crazy style of the 
nineties? 
This mean, loud and demand-
ing character accompanied 
Polish television viewers at 
the end of the 20th century 

as an “airtime filler”. He used 
to go left and his path was 
always full of adventures. The 
mysterious hand that brought 
him to life kept challenging 
him and making jokes, and the 
slapstick style entertained 
whole families and inspired 
marketers. 
Have you ever wondered who 
the hand holding the white 
crayon belongs to?
Well, the father of „La Linea” 
is an Italian cartoonist, Os-
valdo ‚Cava’ Cavandoli. The 
first episode of his series saw 
the light of day half a century 
later, in 1971! Until 1986, about 
150 episodes had been cre-
ated and aired in more than 40 
countries. 
It turns out that the ability to 
tell funny stories with just a 
white line is not the only tal-
ent of Cava. In 1950, together 
with his friend Ugo Moroni 
(aka U. Gelsi), Osvaldo founded 
Pupilandia (a supercute name, 
isn’t it?) – a company producing 
colourful and equally amus-
ing puppet (!) animated com-
mercials to screen in Italian 
cinemas. They can also be seen 

in our program! What program? 
– you will ask. Well, the fol-
lowing:
– introduction – Paola Bristot 

(8’31”)
– La Linea – 10 episodes 101 

(approx. 25’)
– puppet commercials 

(approx. 6’)
– interview with Sergio 

Cavandoli – Andrijana Ružić 
(31’14”)
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Nagrody za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Dubbingu 
Laureate of Dubbing Achievement Award
18.04.2021, niedziela, godz. 18.30, bezpłatne, tylko w języku polskim, FB Animocje i YouTube Animocje
Spotkanie online z Agnieszką Kunikowską, rozmowę poprowadzi Jarosław Jaworski 
18.04.2021, Sunday, 6.30 pm, free of charge, only in Polish, FB Animocje & YouTube Animocje 
Meeting with Agnieszka Kunikowska, hosted by Jarosław Jaworski

Agnieszka Kunikowska urodziła się w Łodzi, 
studiowała we Wrocławiu, mieszka w  War-
szawie. Ukończyła wrocławski Wydział Ak-
torski krakowskiej PWST.
Scenę teatralną porzuciła na rzecz radio-
wego i dubbingowego studia. Obecnie jest 
jedną z najbardziej popularnych aktorek 
dubbingowych w Polsce, a jej głos jest bar-
dzo dobrze znany widzom w każdym wieku – 
przede wszystkim za sprawą roli Fiony z kul-
towego filmu Shrek. Na zawodowym koncie 
ma ponad 350 ról dubbingowych.
Użyczyła głosu w kilkuset produkcjach fil-
mowych i serialowych, m.in. w Sindbadzie 
– Legendzie siedmiu mórz (Bogini Eris), Pi-
nokiu (Błękitna wróżka), Potworach i spół-
ce (Flint), Gdzie jest Nemo (Deb), Fineaszu 
i Ferbie (Linda Flynn), Marcie Mówi (Marta). 
Wcieliła się także w Jagódkę z Niech żyje król 
Julian, Trixie z Toy Story, żółwia Franklina, 
Milunię z Tabalugi, Pajęczycę z Gumisiów, 
Wendy z Bliźniaków Cramp czy Anabelle 
z  filmu Kapitan Morten i Królowa Pająków 

oraz tytułową postać w serialu Rajdek – 
mała wyścigówka.
Widzowie pokochali ją bez reszty, nie tyl-
ko ze względu na role filmowe. Kunikow-
ska stała się również ulubienicą słuchaczy 
Pierwszego Programu Polskiego Radia za 
prowadzenie Jedynki dzieciom, Lata z  ra-
diem i Czterech pór roku. W 2014 roku otrzy-
mała Złoty Mikrofon, czyli nagrodę Polskie-
go Radia przyznawaną co roku osobom, 
których zaangażowanie i wybitne osiągnię-
cia twórcze przyczyniają się do utrzymania 
wysokiego poziomu, rozwoju i popularyza-
cji radia publicznego.
Jest także znana fanom gier komputerowych 
– m.in. jako Izabela II Hiszpańska w Age of 
Empires III, jako Triss Merigold w Wiedźminie 
czy jako Shepard w Mass Effect 2.
Prywatnie lubi oglądać czeskie filmy i włó-
czyć się po słowackich Tatrach, ceni sobie 
angielski humor, ze sportów wybiera rower, 
a z potraw – ruskie pierogi. W wolnym czasie 
słucha The Police.
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Agnieszka Kunikowska was born in Łódź, 
studied in Wrocław, and currently lives in 
Warsaw. She graduated from the Acting De-
partment of the Academy of Dramatic Arts 
in Krakow.
She gave up the theater in order to concen-
trate on her work as a radio personality and 
voice actress. Today, she is one of the most 
popular voice actresses in Poland, very 
well known to movie audiences of all ages - 
mainly due to the role as Fiona in Shrek. Ms 
Kunikowska’s credentials include more than 
350 roles as a voice actress.
Her voice may be heard in hundreds of mov-
ies and TV series, including Sinbad: Legend 
of the Seven Seas (Eris the goddess), Pi-
nocchio (Blue Fairy), Monsters, Inc. (Flint), 
Finding Nemo (Deb) as well as Phineas and 
Ferb (Linda Flynn), Martha Speaks (Marta). 
Moreover, she lent her voice to Clover from 
All Hail King Julien, Trixie from Toy Story, the 
title character in Franklin the Turtle, Happy 
from Tabaluga, and She-Spider from Dis-
ney’s Gummi Bears, Wendy from The Cramp 
Twins, and Anabelle from Captain Morten 
and the Spider Queen and the title charac-
ter in the series Roary the Racing Car.
Audiences cherish Ms Kunikowska not only 
because of her film roles. She has also be-
come a favorite with the listeners of Polish 
Radio One for hosting the Jedynka dzieciom 
(Radio One for kids), Lata z radiem (Sum-
mer with Radio) and Czterech pór roku (Four 

Seasons) broadcast. In 2014, she received 
the Golden Microphone, i.e. the annual Pol-
ish Radio award for individuals with out-
standing creative contributions towards 
maintaining the high level, development 
and popularization of public radio.
She is also known among gamers – she was 
Isabella II of Spain in „Age of Empires III”, 
Triss Merigold in „The Witcher”, and Shepard 
in „Mass Effect 2”.
Privately, Ms Kunikowska enjoys watching 
Czech movies and wandering around the 
Slovak Tatra Mountains. To add, she ap-
preciates British sense of humor. When it 
comes to sports, she prefers her bicycle, 
and Russian pierogies (cottage cheese and 
potato dumplings) when it comes to food. 
In her spare time, she listens to The Police.
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54 Pocket Cinema (kino kieszon-
kowe) to audiowizualna, wie-
lokanałowa projekcja, której 
źródłem są stare, analogowe 
rzutniki slajdów. 
Bezpośrednia zamiana koloro-
wych, abstrakcyjnych kompo-
zycji w rozświetlone projekcje, 
manipulacje ostrością, kolorem 
i ruchem obrazu, uzupełnione 
dźwiękiem i elementami ani-
macji cyfrowej – oto obszar na-
szych eksperymentów. Pocket 
Cinema jest próbą przywołania 
atmosfery wczesnych teatrów 
optycznych, w których skromne 
środki techniczne spod znaku 

magicznej latarni mieszają się 
z geometryczną, hipnotyczną 
formą.
Projekt wpisuje się w bogatą 
tradycję awangardy XX wieku, 
używającej światła – jako głów-
nego medium, często w połą-
czeniu z ruchem, dźwiękiem 
i geometryczną abstrakcją.
Specjalnie dla festiwalu Ani-
mocje przygotowaliśmy „Poc-
ket Cinema” №5 w formie 
performance’u live, w trakcie 
którego będziemy improwizo-
wać z obrazem i dźwiękiem (ki-
noMANUAL – Aga jako VJ, Maciek 
jako DJ).

Performance LIVE
Performance LIVE
Pocket Cinema № 5,  
kinoMANUAL audio-visual 
performance

18.04.2021
niedziela / Sunday
godz. 20.00 / 8 am
bezpłatne / free of charge
30’
b.o. / no restrictions
FB Animocje
YouTube Animocje

Pocket Cinema is a multi-
channel audiovisual projection 
based on slide projectors from 
analog era.
Direct change of colors and 
abstract compositions to lumi-
nous screening, manipulating 
focus, color and picture move-
ment, combined with sound and 
digital animation – this is the 
area of our experiment. Pocket 
Cinema is an attempt to recall 
the atmosphere of early optical 
theatre, in which simple techni-
cal solutions associated with 
the magic lantern mix with hyp-
notic, geometric form. 
The project corresponds with 
the rich tradition of the 20th 
century avant-garde, where 
the light was used as the main 
medium, often combined with 
movement, sound and geomet-
ric abstraction. 
Especially for Festival Animocje, 
we prepared „Pocket Cinema” 
№5 as live performance, during 
which kinoMANUAL – VJ Aga and 
DJ Maciek – will improvise with 
sound and picture.
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Rozmowy 
Poklatkowe
Stop motion chats
Materiały dostępne od 
18.04.2021, godz. 10.00,  
do końca festiwalu / 
materials available from 
18.04.2021, 10 am  
until the end of the festival
bezpłatne / free of charge
Język polski /  
Polish
kultureo.pl
FB Animocje
YouTube Animocje

W związku z pandemią, twór-
czyniom i twórcom nie udało 
się dotrzeć do Bydgoszczy, dla-
tego postanowiliśmy wyjść im 
naprzeciw i odwiedzić reżyserki 
i reżyserów, ale i producentki 
i producentów, w ich miejscach 
pracy. Efektem tych wizyt jest 
seria wywiadów z ludźmi ze 
świata animacji. Odwiedziliśmy 
sześć miejsc, zajrzeliśmy do du-
żych studiów, mniejszych pra-
cowni, a także do prywatnych 
mieszkań. Podczas wywiadów 
będziecie mogli podpatrzeć ich 
przy pracy i poznać tajniki ich 
zawodów.
W Poznaniu odwiedziliśmy Olę 
Szmidę (ilustratorkę i reżyser-
kę filmów animowanych, która 
zajmuje się także tworzeniem 
komiksów), Piotra Bosackiego 
(artystę zajmującego się sztu-
kami wizualnymi, kompozycją 
muzyczną i literaturą, wykła-
dowcę poznańskiego Uniwer-
sytetu Artystycznego) oraz Ewę 
Sobolewską (producentkę oraz 
Prezeskę Zarządu TV Studio Fil-
mów Animowanych).
W Łodzi natomiast porozma-
wialiśmy z Marcinem Podolcem 
(twórcą filmów animowanych 

i komiksów, autorem teledy-
sków), Joanną Jasińską (reżyser-
ką, animatorką oraz wykładow-
czynią PWSFTviT w Łodzi) oraz 
Justyną Rucińską, Anną Mroczek 
i Wojtkiem Leszczyńskim (zało-
życielami Studia WJTeam, które 
specjalizuje się w produkcji ani-
macji lalkowej i ma na koncie 
współpracę m.in. z Wesem An-
dersonem przy filmie “Wyspa 
Psów”).
Due to the pandemic, the art-
ists didn’t manage to reach By-
dgoszcz, which made us decide 
to meet them halfway and visit 
the directors and producers in 
their workspaces. The result of 
these meetings is a series of 
interviews with the representa-
tives of the world of animation. 
We went to six places, looked 
into large studios and smaller 
workshops, including private 
apartments. Listening to our 
talks, you will be able to see 
the artists during their creative 
work and learn some secrets of 
their occupation. 
In Poznań, we visited Ola Smida 
(illustrator, director of ani-
mated films, comic book artist), 
Piotr Bosacki (artist special-

izing in visual arts, music com-
position and literature, lecturer 
at the University of the Arts in 
Poznań) and Ewa Sobolewska 
(producer, the president of the 
board of TV Studio of Anima-
tion Films). In Łódź, we talked to 
Marcin Podolec (author of ani-
mated films, comic books and 
music videos), Joanna Jasińska 
(director, animator, lecturer 
at the Łodź Film School) and 
Justyna Rucińska, Anna Mroc-
zek and Wojtek Leszczyński (the 
founders of Studio WJTeam, who 
focus on puppet animation and 
collaborated on Isle of dogs by 
Wes Anderson).
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Roz-gry-wka
Super Mario Bros, Tetris, Contra… Jeśli te na-
zwy coś wam mówią, to zapraszamy was na 
nostalgiczne spotkanie z dawnymi grami wi-
deo. Jeśli nie – to tym bardziej. Posłuchajcie 
o nowym trendzie wśród graczy – powro-
tach do przeszłości. A może to też wyprawa 
w przyszłość gier, bo przecież coraz więcej 
nowych tytułów inspiruje się grami sprzed 
lat? O starych grach i grach w stylu retro 
będą rozmawiać Piotr Pieńkowski (dawny 
redaktor naczelny kultowego pisma „Świat 
Gier Komputerowych”) i Konrad Baśkie-
wicz (założyciel Muzeum Konsol i Gier Wi-
deo w Bydgoszczy), a rozmowę poprowadzi 
Paweł Schreiber (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego).
Paweł Schreiber: adiunkt w Katedrze Filo-
logii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w za-
kresie współczesnego dramatu brytyjskie-
go. Krytyk teatralny („Teatr”, „Didaskalia”). 
Współtwórca bloga jawnesny.pl, zajmu-

jącego się problematyką gier wideo i ich 
związków z pozostałymi gałęziami kultury. 
Współautor programu specjalizacji GAME-
DEC – badanie i projektowanie gier na UKW. 
O grach pisywał m.in. w „Przekroju”, „Dida-
skaliach”, „Chimerze” i „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”, obecnie recenzent miesięcznika 
„Pixel”.
Konrad Baśkiewicz: założyciel Muzeum 
Konsol i Gier Wideo Prehistoria.pl. Współor-
ganizator i prelegent na licznych wystawach 
organizowanych przez Prehistoria.pl, pod-
czas których kultywuje wiedzę o konsolach 

i grach wideo. Kolekcjoner, pasjonat konsol 
i zapalony gracz. W muzeum zgromadził po-
nad 500 eksponatów, z których najstarsze 
mają już 50 lat.
Piotr Pieńkowski: wieloletni redaktor na-
czelny jednego z najstarszych i najdłużej 
wydawanych czasopism o grach w Polsce 
– „Świata Gier Komputerowych”, a także 
portalu– „Gamelog”. Stworzył, zarządzał i/
lub wydawał również magazyny, m.in.: „Top 
Games”, „SFera”, „Cybermycha”, „Bajtuś”. 
W  2014 roku ukazała się zaprojektowana 
przez Piotra gra planszowa pt. Atak Zombie. 
Aktualnie jest wykładowcą akademickim na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, gdzie wykłada badanie i projekto-
wanie gier (Gamedec) oraz dziennikarstwo.
Game-on
Super Mario Bros, Tetris, Contra… If these 
names ring a bell, then feel encouraged to 
come to this nostalgic meeting dedicated to 
the early video games. If they do not, feel 

Gry wideo
Video games
24.04.2021, sobota, godz. 11.00, bezpłatne, tylko w języku polskim, FB Animocje i YouTube Animocje
Roz-gry-wka – spotkanie z dawnymi grami wideo. Z Konradem Baśkiewiczem i Piotrem Pieńkowskim porozmawia Paweł Schreiber
24.04.2021, Saturday, 11 am, free of charge, only in Polish, FB Animocje & YouTube Animocje
Game-on – meeting dedicated to the early video games. Paweł Schreiber will talk with Konrad Baśkiewicz and Piotr Pieńkowski
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encouraged even more! Learn about a new 
trend among gamers: returning to the past, 
which may be also a journey to the future 
of video games, as more and more of new 
titles are inspired by the early games. Both 
new and retro games will be discussed by 
Piotr Bieńkowski (the former head of the 
iconic magazine The World of Computer 
Games) and Konrad Baśkiewicz (the founder 
of Museum of Consoles and Video Games in 
Bydgoszcz), and the meeting will be hosted 
by Paweł Schreiber (Kazimierz Wielki Uni-
versity in Bydgoszcz).
Paweł Schreiber: senior Lecturer at the 
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 
Department of English, an expert in con-
temporary British theater. A theater critic 
(writing for Teatr and Didaskalia periodi-
cals). The co-founder of jawnesny.pl, a blog 
dealing with video games and their relation 
to different aspects of culture. Schreiber 
is the co-author of the curriculum for the 
Gamedec – Video Game Research and De-
sign program taught at the University. His 
articles on video games appeared in the fol-
lowing magazines and papers: Przekrój, Di-
daskalie, Chimera, Dziennik Gazeta Prawna, 
and, most recently, Pixel. 
Konrad Baśkiewicz: the founder of Museum 
of Consoles and Video Games in Bydgoszcz 
Prehistoria.pl. Co-organizer and lecturer of 
many exhibitions organized by Prehistoria.
pl, promoting knowledge on consoles and 

video games. He is a collector and enthusi-
ast of consoles and an avid gamer. His mu-
seum collection comprises more than 500 
exhibits, the oldest of which are 50 years.
Piotr Pieńkowski: long-time editor-in-chief 
of one of the oldest magazine on computer 
games in Poland, published for many years, 

The World of Computer Games, as well as of 
Gamelog web portal. He created, managed 
or/and published such magazines as Top 
Games, SFera, Cybermycha, Bajtuś. In 2014, 
a board game designed by Piotr, Zombie At-
tack, was launched. Currently, he lectures in 
game studies and design (Gamedec) at Kazi-
mierz Wielki University in Bydgoszcz.
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Gry wideo
Video games
Materiał dostępny od 18.04.2021, godz. 10.00, do końca festiwalu, kultureo.pl, FB Animocje i YouTube Animocje
Roz-gry-wka – prezentacja Muzeum Konsol i Gier Wideo w Bydgoszczy
Material available from 18.04.2021, 10 am, until the end of the festival, kultureo.pl, FB Animocje i YouTube Animocje
Game-on – presentation Museum of Consoles and Video Games in Bydgoszcz

Super Mario Bros, Tetris, Contra… Jeśli te 
nazwy coś wam mówią, to zapraszamy was 
na nostalgiczne spotkanie z dawnymi grami 
wideo. Jeśli nie – to tym bardziej. Dokąd? Do 
Muzeum Konsol i Gier Wideo w Bydgoszczy.  
Muzeum to istnieje od 2011 roku i przez 7 lat 
funkcjonowało w przestrzeni wirtualnej. Od 
2018 roku posiada własny lokal, który mie-
ści się przy ulicy Adama Grzymały-Siedle-
ckiego 27. Jest to pierwsze Muzeum Konsol, 
które powstało w północnej Polsce. 
Super Mario Bros, Tetris, Contra... If these 
titles mean something to You then we 
would like to invite You to a nostalgic 
meeting with vintage video games. If they 
don’t the invitation is even more impor-
tant. Where to? To the Museum Of Con-
soles And Video Games in Bydgoszcz. It’s 
been active since 2011 and was placed in 
the virtual space for 7 years. Since 2018 it 
has been located in 27 Adama Grzymały-
Siedleckiego street. It is the first Video 
Games museum in northern Poland.
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Animacja kryptograficzna, 
frag menty przyszłości – wykład 
Kropki (aka J. S. Álvarez)
Kropka jest autorem scenariu-
szy produkcji kinowych, telewi-
zyjnych i filmów animowanych. 
Ostatnimi laty specjalizuje się 
w animacji międzynarodowej 
i  pisze na jej temat. Od 2013 
roku organizował i był kurato-
rem kilku poświęconych anima-
cji wydarzeń na całym świecie, 
w  tym rozmaitych festiwali, 
m.in. Etiuda&Anima, StopTrik, 
Animateka, Animasivo, Piccolo 
Festival Animazione, Żubroffka. 
Wykładał na temat animacji 
i  jej historii, był też członkiem 
jury festiwalu Animateka w 2017 
roku, PFA w 2018 roku oraz War-
szawskiego Festiwalu Filmów 
Animowanych w 2020 roku. Po-
nadto organizował pojedyncze 
pokazy w centrach kultury i ini-
cjował współpracę między fe-
stiwalami dla dobra pasji, która 
je łączy: animacji.
Prawdopodobnie to jego nie-
zależność i skłonność do prze-
kraczania granic sprawiły, że 
poważnie myślał o stworzeniu 
w Bergen, w Norwegii, festiwalu 
ReAnima. W jego przekonaniu 

ReAnima to kulturalna, arty-
styczna przestrzeń sprzyjająca 
świeżemu spojrzeniu i nowo-
czesnemu dialogowi o zasięgu 
globalnym.
Kiedy nie pracuje jako kurator 
programów filmów animowa-
nych, pisze o animacji lub kręci 
filmy o animacji, lub produkuje 
animowane filmy krótkometra-
żowe, lub ogląda animacje, lub 
dobrze się bawi w alternatyw-
nej rzeczywistości animowanej. 
Nuda!
Crypto Animation,  
bits of future – lecture by 
Kropka (aka J. S. Álvarez) 
Kropka is a script writer for 
cinema, television and anima-
tion. In recent years, he has 
been specializing in and writing 
about international animation. 
Since 2013, he has organized 
and curated several anima-
tion events around the world 
involving festivals as different 
and diverse as: Etiuda&Anima, 
StopTrik, Animateka, Animasivo, 
Piccolo Festival Animazione, 
Żubroffka, among others. 
He has given diverse lectures 
about animation industry or 

Animacja 
kryptograficzna, 
fragmenty 
przyszłości
Crypto Animation,
bits of future
bezpłatne / free of charge
13’
14+
Materiał dostępny od 
18.04.2021, godz. 10.00, do 
końca festiwalu
Material available from 
18.04.2021, 10 am, until the 
end of the festival
kultureo.pl
FB Animocje
YouTube Animocje

history, and was a member of 
the jury in the Animateka Festi-
val in 2017, PFA 2018 and Warsaw 
Animation Film Festival 2020. In 
addition, he has organized in-
dividual screenings in cultural 
centres, achieving a collabora-
tion between several festivals 
for the sake of the big passion 
that unites them all – anima-
tion.
It is perhaps this independent 
and outside-the-rules spirit 
that made him seriously consid-
er founding ReAnima in Bergen, 
Norway. He believes that the 
ReAnima festival is a cultural 
and artistic channel for bring-
ing new perspectives and help-
ing us to understand and main-
tain a dialogue with the global 
environment in our times.
When he is not curating ani-
mation programs, he is writing 
about animation or making vid-
eos about animation or produc-
ing animation shorts or watch-
ing animation or just having 
fun in the alternative animated 
realities. Very boring.
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Kajko i Kokosz – nowe życie 
Kajko i Kokosz to absolutna klasyka pol-
skiego komiksu, na której wychowały się 
całe pokolenia czytelników. Para wojów, 
towarzyszący im smok Miluś, kasztelan 
Mirmił, jego małżonka Lubawa, czarownica 
Jaga – to postaci, które stały się żelaznym 
kanonem nadwiślańskiej popkultury. Dzi-
siaj otrzymały nowe życie dzięki serialowi 
animowanemu. Porozmawiamy z twórca-
mi, którzy nad nim pracowali – reżyserem 
(a  przy okazji również legendą polskiego 
komiksu) Michałem Śledzińskim oraz pro-
ducentką liniową Małgorzatą Badowiec.

Paweł Schreiber: adiunkt w Katedrze Filo-
logii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w za-
kresie współczesnego dramatu brytyjskie-
go. Krytyk teatralny („Teatr”, „Didaskalia”). 
Współtwórca bloga jawnesny.pl, zajmu-
jącego się problematyką gier wideo i ich 
związków z pozostałymi gałęziami kultury. 
Współautor programu specjalizacji GAME-
DEC – badanie i projektowanie gier na UKW. 
O grach pisywał m.in. w „Przekroju”, „Dida-
skaliach”, „Chimerze” i „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”, obecnie recenzent miesięcznika 
„Pixel”. 
Michał „Śledziu” Śledziński: scenarzysta, 
rysownik, reżyser, twórca komiksów (m.in. 
serie Osiedle Swoboda, Czerwony Pingwin 
musi umrzeć!). Współtworzył i był redakto-
rem naczelnym magazynów komiksowych 
„Produkt” i „P-Lux”. Współautor kilkunastu 
antologii komiksowych. Reżyseruje (seria-
le animowane Kacperiada, Kajko i Kokosz), 
tworzy storyboardy, animatiki, oprawę 

plastyczną pełnometrażowych filmów (np. 
Diplodok). Zajmuje się również konsultacja-
mi scenariuszowymi. Współpracował przy 
produkcji seriali TV Portrety wojenne oraz 
Tymek i Mistrz.
Małgorzata Badowiec: absolwentka wy-
działu organizacji produkcji filmowej i tele-
wizyjnej PWSFTviT w Łodzi, doświadczenie 
zdobywała m.in. w Agora SA, jednej z pierw-
szych polskich platform VOD iplex.pl oraz 
w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. 
W EGoFILM pracuje przy produkcjach fil-
mów i seriali animowanych skierowanych 
do najmłodszych widzów, takich jak: Kicia 
Kocia, Wiking Tappi, Żubr Pompik, Wielka 
Księga Uczuć czy Ryjówka Przeznaczenia, 
oraz przy licznych krótkometrażowych fil-
mach artystycznych, teledyskach i spotach 
komercyjnych m.in. dla BBC. Obecnie jako 
producentka liniowa odpowiada za prze-
bieg i  realizację serialu Kajko i Kokosz dla 
Netflix.

Spotkanie online 
Online meeting
24.04.2021, sobota, godz. 12.30, bezpłatne, tylko w języku polskim, FB Animocje i YouTube Animocje
Kajko i Kokosz – nowe życie. Z Małgorzatą Badowiec i Michałem Śledzińskim porozmawia Paweł Schreiber
24.04.2021, Saturday, 12.30 am, free of charge, only in Polish, FB Animocje i YouTube Animocje
Kajko i Kokosz – new life. Paweł Schreiber will talk with Małgorzatą Badowiec and Michał  Śledziński
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Kajko and Kokosz – new life
“Kajko and Kokosz” are an absolute classic 
of Polish comic and generations of readers 
grew up with them. The two warriors, small 
dragon Milus, castellan Mirmil, his wife 
Lubawa and witch Jaga – these are the char-
acters that have entered the canon of Polish 
pop culture. Now, they were given new life, 
thanks to animated series. We will talk to its 
authors: Michał Śledziński (director and the 
legend of Polish comics) and line producer 
Małgorzata Badowiec.
Paweł Schreiber: senior Lecturer at the 
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 
Department of English, an expert in con-
temporary British theater. A theater critic 
(writing for Teatr and Didaskalia periodi-
cals). The co-founder of jawnesny.pl, a blog 
dealing with video games and their relation 
to different aspects of culture. Schreiber 
is the co-author of the curriculum for the 
Gamedec – Video Game Research and De-
sign program taught at the University. His 
articles on video games appeared in the fol-
lowing magazines and papers: Przekrój, Di-
daskalie, Chimera, Dziennik Gazeta Prawna, 
and, most recently, Pixel.
Michał „Śledziu” Śledziński: screenwrit-
er, cartoonist, director, author of comic 
books (such comic series as „The Liberty 
Estate”, „Red Penguin Must Die!”). Editor-
in-chief and co-creator of comic magazines 

“Produkt” and „P-Lux”, co-author of several 
comic anthologies, storyboard and animatic 
artist, director of animated series “Kajko 
and Kokosz” and “Casperade”, stage de-
signer (including „Diplodok”), scriptwriting 
consultant. He collaborated in production 
of TV series “Tim and the Master” and “War-
time Portraits”. 
Małgorzata Badowiec: She studied Film and 
TV Production Organization at Lodz Film 
School. After graduating she gained experi-
ence working with companies such as Agora 
S.A., iplex.pl – one of the first Polish VOD 
platform and Polish Film Institute.
At EGoFILM she is working on movies and TV 
series for kids and young audience. This in-
cludes such titles as Kicia Kocia (Kitty Cat), 
Wiking Tappi (Tappi the Viking), Żubr Pompik 
(Pompik), Wielka Księga Uczuć (The Great 
Book of Feelings) and Ryjówka Przeznacze-
nia (Shrew of Destiny), as well as many short 
arthouse films, music videos and commer-
cial projects for companies like BBC. Cur-
rently she is working as a line producer on 
animated Netflix Original series Kayko and 
Kokosh, where she is overseeing production 
process.
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Warsztaty
Workshops
15.04.2021 – część I i II,  
zostaną udostępnione 
uczestnikom dwa wykłady 
w formie nagrań video (2×90’)
23.04.2021 godz. 18.00 – 
część III – warsztat online 
(90’)
24.04.2021, godz. 20.00  
– termin przesłania recenzji
25.04.2021, godz. 12.00 – 
część IV – warsztat online (90’)
Bilety: bezpłatne,  
obowiązują zapisy

April 15th – part I and II, two 
lectures in the form of video 
recordings will be made 
available to participants 
(2×90’)
April 23rd, 2021, 6 pm – part III 
– 1st meeting – online work-
shop (90’)
April 24th, 8 pm – deadline  
for sending the review
April 25th, 2021, noon – part 
IV – 2nd meeting – online 
workshop (90’)
Tickets: free,  
registration required

Warsztaty dziennikarskie 
Jak pisać o animacji?  
– prowadzący: Jerzy Armata
Celem zajęć jest zapoznanie 
słuchaczy z podstawami krytyki 
filmowej (dot. filmu animowa-
nego) w aspekcie teoretycznym 
i praktycznym (warsztat dzien-
nikarski, różnorodne formy 
wypowiedzi dziennikarskiej – 
prasowej, radiowej, telewizyj-
nej). Pierwsze dwa spotkania 
będą miały charakter wykładów 
ilustrowanych (fragmentami 
filmów, a także materiałami 
dziennikarskimi – tradycyjnymi, 
również „sieciowymi”), poświę-
conych istocie krytyki filmowej. 
Kolejne dwa spotkania będą 
miały charakter bardziej prak-
tyczny. Zostaną poświęcone 
pracy nad konkretnymi teks-
tami oraz omawianiu recenzji 
napisanych przez uczestników 
warsztatów.
Część I. Podstawy warsztatu 
dziennikarskiego, różne formy 
wypowiedzi dziennikarskiej 
(notka, podpis pod zdjęcie, re-
cenzja, komentarz, esej, felie-
ton, wywiad, korespondencja 
etc.), specyfika wypowiedzi ra-

diowej i telewizyjnej, problemy 
dziennikarstwa tradycyjnego 
i internetowego (podobieństwa 
i różnice), umiejętności korzy-
stania z wiarygodnych źródeł, 
sporządzaniu filmografii, biblio-
grafii, przypisów, „subiektyw-
ność” i „obiektywność” w  opi-
sie przedmiotu dziennikarskiej 
penetracji (wykład).
Część II. Pojęcie filmowej ani-
macji, techniki animacyjne, ani-
macja komputerowa, kamienie 
milowe światowej animacji, pol-
ska szkoła animacji, animacja – 
komercja czy sztuka? (wykład).
Część III. Jak pisać recenzję 
(rady i wskazówki, pokaz kilku 
filmów animowanych zrealizo-
wanych w różnorodnych tech-
nikach, rozmowa o obejrzanych 
filmach pod kątem ich zrecen-
zowania).
Część IV. Omawianie recenzji 
napisanych przez uczestników 
warsztatów.
Journalism workshop „How 
to write about animation”  
– hosted by Jerzy Armata
The aim of the course is to in-
toduce students to the basics 
of film criticism (in the area of 

animated films), in their theo-
retical as well as practical as-
pects (journalistic techniques, 
various forms of journalistic 
expression – the press, radio, 
television). The first two meet-
ings will be held in the form 
of lectures illustrated by film 
excerpts as well as examples 
of both traditional and ‚online’ 
journalism, devoted to the es-
sence of film criticism. The con-
secutive two meetings will be 
more practical in nature. They 
will be devoted to working on 
specific texts and discussing 
reviews written by workshop 
participants.
Part I. Basics of journalistic tech-
niques, various forms of jour-
nalistic expression (note, photo 
caption, review, commentary, 
essay, column, interview, report, 
etc.), particularities of radio and 
television broadcast, problems 
of traditional and online journal-
ism (similarities and differenc-
es), appropriate use of reliable 
sources, preparing filmography, 
bibliography, footnotes, „sub-
jectivity” and „objectivity” in the 
description of the topic of jour-
nalistic analysis (lecture).
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Part II. The concept of film ani-
mation, animation techniques, 
computer animation, mile-
stones of world animation, Pol-
ish school of animation, anima-
tion – business or art? (lecture).
Part III. How to write a review 
(advice and tips, a presentation 
of several animated films made 
in various techniques, discus-
sion on the films with a view to 
writing a review).
Part IV. Discussing reviews writ-
ten by workshop participants.

Prowadzący – Jerzy Armata
Krytyk filmowy i muzyczny. 
Wiceprzewodniczący Koła Piś-
miennictwa Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, polskiej sek-
cji FIPRESCI (Międzynarodowej 
Federacji Krytyków Filmowych). 
Selekcjoner i juror wielu festi-
wali filmowych. Dyrektor arty-
styczny Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej. Wykładowca Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Autor licznych ar-
tykułów prasowych, audycji te-
lewizyjnych i radiowych, a także 
kilkunastu książek o tematyce 
filmowej. Laureat nagród Pol-

skiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS, odznaczony medalem 
„Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”.
Leader – Jerzy Armata
Film and music critic. Vice Chair 
of Literacy Club of the Polish 
Filmmakers Association, a  Pol-
ish section of the Internation-
al Federation of Film Critics 
(FIPRESCI). Jury and selection 
committee member of numer-
ous film festivals. Art Direc-
tor of the Tarnów Film Award. 
Lecturer of SWPS University of 
Social Sciences and Humanities 
in Warsaw. Author of numerous 
press articles, television and 
radio broadcasts, and a dozen 
of so books on film. He received 
the award of the Polish Film In-
stitute, the ZAiKS Society of Au-
thors, and the Medal for Merit 
to Culture – Gloria Artis in 2013.
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Rusz Temat!  
– warsztaty animacji 
smartfonem – prowadząca:  
Natalia Spychała
Przygotuj się do stworzenia 
swojej pierwszej animacji po-
klatkowej! Do wyposażenia 
Domowego Studia Animacji 
wystarczy telefon i darmowa 
aplikacja Stop Motion Studio, 
a także kilka rzeczy, które z ła-
twością znajdziesz w domu – nie 
potrzebujesz profesjonalnego 
sprzętu.
Dowiesz się, jak zrealizować 
film, od przygotowania projek-
tów postaci po montaż i udźwię-
kowienie z wykorzystaniem 
darmowych narzędzi i podsta-
wowych materiałów. Podczas 
warsztatów zrealizujesz anima-
cję techniką wycinanki.
Część I (90 minut). Wprowadze-
nie do animacji i przygotowanie 
Domowego Studia Animacji.
Oglądając profesjonalne i ama-
torskie produkcje poznasz tech-
niki i możliwości filmu poklat-
kowego.
Dowiesz się, w jaki sposób zbu-
dować swoje domowe studio 
w bardzo sprytny sposób.

Poznasz również bardziej za-
awansowane rozwiązania, które 
zmieszczą się w domowym bu-
dżecie. 
Ten moduł kończy się przedsta-
wieniem animowanego ćwicze-
nia.
Część II (60–120 minut). Praca 
indywidualna
Wykonanie 7–10-sekundowej 
animacji z użyciem papierowej 
lalki.
Część III (90 minut). Omówienie 
ćwiczeń i postprodukcja
W tej części omówione zostanie 
to, co zrobili uczestnicy.
Dowiesz się też, jakie są dar-
mowe źródła dźwięku i muzyki 
do domowych produkcji, oraz 
poznasz darmowy program do 
montażu.
Uczestnicy proszeni są o prze-
słanie swoich realizacji. Na 
koniec warsztatów powstanie 
wspólny film złożony z ćwiczeń 
uczestników.
Make it happen!  
– smartphone animation 
workshops – hosted by 
Natalia Spychała
Get ready to create your first 

stop motion animation! All you 
need for your Home Animation 
Studio is a phone and the free 
Stop Motion Studio applica-
tion, as well as a few things 
that you can easily find at 
home – no professional equip-
ment required.
You will learn how to make 
a  movie, starting with pre-
paring character designs to 
editing and sound production 
with the use of free tools and 
basic materials. During the 
workshop, you will make an 
animation using the cut-out 
technique.
Part I (90 minutes). Introduction 
to animation and preparation of 
the Home Animation Studio.
Watching professional and 
amateur productions will help 
the participants learn the 
techniques and possibilities of 
a time-lapse movie.
You will learn how to build your 
home studio the smart way.
Moreover, you will learn more 
advanced solutions that will fit 
into your home budget.
This module ends with an ani-
mated exercise.

Warsztaty
Workshops
Spotkania online:
A grupa:  
część I – 19.04.2021,  
godz. 18.00 
część III – 24.04.2021,  
godz. 10.30
B grupa:  
część I – 21.04.2021,  
godz. 18.00 
część III – 24.04.2021,  
godz. 12.30
Bilety: bezpłatne,  
obowiązują zapisy

Online meetings:
Group A:  
part I – April 19th, 2021, 6 pm 
part III – April 24th, 2021 at 
10.30 am
Group B:  
part I – April 21st, 2021, 6 pm 
part III – April 24th, 2021 at 
12.30 pm
Tickets: free, registration 
required



65

Prowadząca: Natalia Spychała
Absolwentka PWSFTviT w Ło-
dzi, kierunku Film Animowany 
i Efekty Specjalne. Realizuje 
krótkometrażowe animacje 
oraz współtworzy projekty 
łączące animację z literaturą, 
teatrem, muzyką i nowymi tech-
nologiami. Szczególnym zainte-
resowaniem darzy animację po-
klatkową i techniki klasyczne. 
Prowadzi pracownię w Łodzi, 
gdzie poza warsztatami anima-
cji organizuje wydarzenia arty-
styczne aktywizujące zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

Leader – Natalia Spychała
Graduate of the National Film 
School in Łódź, with specializa-
tion in Animation Films and Film 
Special Effects. Ms Spychała 
makes animated shorts and 
participates in projects com-
bining animation with litera-
ture, theater, music and new 
technologies. Of particular in-
terest to her is frame by frame 
animation and traditional tech-
niques. She runs an atelier in 
Łódź, where, apart from anima-
tion workshops, she books ar-
tistic events, encouraging par-
ticipation by kids, adolescents 
and adults alike.

Part II (60-120 minutes). Indi-
vidual work
Making a 7-10 seconds-long ani-
mation using a paper doll.
Part III (90 minutes). Overview 
of exercises and post-produc-
tion
This section deals with the par-
ticipants’ work.
You will also learn about free 
audio and music sources for 
home productions and get to 
know the free editing software.
Participants are asked to sub-
mit their projects. At the end 
of the workshop, one film will 
be made out of all the partici-
pants’ works.
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Zapomniana sztuka 
ożywiania przedmiotów – 
prowadząca: Paulina Wyrt
Czy szokujące będzie dla Was 
stwierdzenie, że marzenie, by 
poruszyć obraz, istniało jeszcze 
przed wynalezieniem kina? Ani-
mację nieuchronnie kojarzymy 
z migotliwym obrazem w ramie 
pudła telewizora lub ekranie 
kina. Ale czy da się stworzyć 
animację bez pośrednictwa 
technologii? Czy animować 
można bez drogiego sprzętu fo-
tograficznego? 
Zapraszam, by na moment 
usiąść w wehikule czasu i prze-
nieść się do nie tak odległej 
epoki poprzedzającej pionierów 
kina. Za pomocą ogólnie dostęp-
nych materiałów plastycznych 
uczestnicy warsztatu stworzą 
proste zabawki optyczne, które 
wprawione w ruch ujawnią swój 
magiczny, animacyjny potencjał. 
Warsztatowicze poznają podsta-
wy animacji i  dowiedzą się, jak 
niewiele trzeba, by stać się mło-
dym artystą!
1. Film nr 1: Przed erą kina, czyli 
krótka historia zabawek op-
tycznych – taumatrop, fenaki-
stiskop, zoetrop.

2. Film nr 2: Przygotowanie 
do pracy: warsztat animatora 
i  podstawowe zasady animo-
wania. 
Tajniki animacji rysunkowej dla 
początkujących. 
Pierwsze ćwiczenia z animowa-
nia: tworzenie taumatropu.
3. Film nr 3: Budowa fenakisti-
skopu.
Uczestnicy proszeni są o prze-
słanie krótkiego filmu o długoś-
ci ok 10 sekund, wykonanego 
komórką w pionie, pokazujące-
go efekt warsztatów.
The forgotten art of 
bringing objects to life  
– hosted by Paulina Wyrt
Will it come as a shock if we 
tell you that the dream of mov-
ing pictures dates back to the 
times before the invention of 
cinema? We inevitably associ-
ate animation with the flicker-
ing image in the frame of a TV-
set or on the cinema screen. 
However, is it possible to cre-
ate animation without the use 
of technology? Can you ani-
mate without expensive photo 
equipment?

You are kindly invited to take 
your seat in the time machine 
for a moment and travel to the 
not-so-distant era that pre-
ceded the time of the pioneers 
of cinema. With the help of gen-
erally available art supplies, 
workshop participants will cre-
ate simple optical toys that, 
when set in motion, will reveal 
their magical, animating poten-
tial. Workshop participants will 
learn the basics of animation 
and learn how little it takes to 
become a young artist!
1. Film no. 1: Before cinema, or 
the short history of optical toys 
– taumatrope, fenakistiskcope, 
zoetrope.
2. Film no. 2: Preparing to work: 
Animator’s workshop and basic 
principles of animation.
The secret of drawing animation 
for beginners.
First Animation Exercise: Creat-
ing the Thaumatrope
3. Movie 3: Construction of 
a fenakistiscope.
Participants are asked to send 
a short film, about 10 seconds 
long, made with a vertically po-
sitioned cell phone, showing the 
end result of the workshops.

Warsztaty
Workshops
Filmy dostępne dla 
zapisanych osób w dniach 
18–24 kwietnia 2021
Bilety: bezpłatne,  
obowiązują zapisy

Films available to registered 
viewers, April 18th-24th, 2021
Tickets: free,  
registration required
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Prowadząca – Paulina Wyrt
absolwentka poznańskiego 
Liceum Plastycznego im. Pio-
tra Potworowskiego, historii 
sztuki na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza i Wydziału 
Animacji na Uniwersytecie Ar-
tystycznym w Poznaniu (UAP). 
Tworzy czołówki do programów 
telewizyjnych, teledyski, filmy 
edukacyjne, a także ilustracje 
do książek dla dzieci i nie tylko. 
W swoich pracach łączy trady-
cyjne techniki z nowoczesnymi 
technologiami. Od lat prowadzi 
warsztaty poświęcone filmowi 
animowanemu, a od 2016 roku, 
jako asystentka na UAP, zaraża 

swoją pasją i kształci kolejne 
pokolenie profesjonalnych ani-
matorów. W wolnym czasie od-
daje się pasji rysowniczej jako 
ilustratorka.
Leader – Paulina Wyrt
graduate of the Piotr Pot-
worowski Poznań High School 
of Fine Arts, Art History Depart-
ment at the Adam Mickiewicz 
University and the Department 
of Animation at the University 
of Arts in Poznań (UAP). Author 
of opening credits for TV, music 
videos, educational films, as 
well as illustrations for chil-
dren’s books and more. In her 
works, she combines traditional 
techniques with modern tech-
nology. For many years now, she 
has been teaching workshops 
on animated film, and, since 
2016, has worked as an Assis-
tant Professor at the UAP, thus 
sharing her passion with new 
generations of professional 
animators. In her free time, Ms 
Wyrt explores her love of draw-
ing as an illustrator.



68



69

Producent Festiwalu / Festival Production 
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / City Culture Center in Bydgoszcz

ul. Marcinkowskiego 12–14, 85-056 Bydgoszcz, Polska, 
www.mck-bydgoszcz.pl / www.animocje.com

Dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy / Director of City Culture Center in Bydgoszcz: Marzena Matowska
Dyrektorka Festiwalu / Festival Director: Weronika Płaczek

Program: Weronika Płaczek, Szymon Idczak
Selekcja filmów konkursowych / Selection of competition films: Weronika Płaczek, Łukasz Wiese, Remigiusz Zawadzki

Opieka nad konkursem, koordynacja gali zakończenia i tłumaczeń filmów / Care of the competition, coordination of closing gala and film translations: 
Dominika Król

Produkcja / Production: Danuta Kryszak, Dominika Król, Monika Grabarek
Promocja / Promotion: Emilia Rębas-Gładziejewska, Marta Idczak, Kuba Ignasiak, Danuta Kryszak, Ewa Piątek, Jagoda Ptaszyńska, Anna Tarnowska 

Koordynacja warsztatów / Coordination of workshops: Dagmara Wróblewska
Zwiastun Festiwalu / Festival Trailer: kinoMANUAL

Statuetka festiwalowa / Festival statuette: Monika Kuczyniecka
Prowadzenie gali zakończenia / Hosting of closing gala: Katarzyna Chmara, Jagoda Ptaszyńska, Agnieszka Szałkowska

Scenariusz / Script: Dominika Król, Jagoda Ptaszyńska
Materiały promocyjne, Webdesign / Promotional materials, Webdesign: Radosław Drwęcki

Redakcja katalogu / Catalog editor: PL – Ewa Piątek, Weronika Płaczek, Emilia Walczak, EN – Ewa Piątek
Współpraca językowa i edytorska / Language and editorial assistance: Ewa Piątek, Maciej Wacław

Napisy do filmów pełnometrażowych / Subtitles for full-length movies: Ejsak Company
Tłumaczenia filmów krótkometrażowych / Short-lenght film translations: Marcin Pawlukiewicz i Dariusz Kołaczkowski

Przygotowanie materiałów filmowych na Kultureo.pl / Preparation of film materials on Kultureo.pl: Studio Kropka
Video: KONTAKT Foto&Video: Dominika Król, Jakub Szymczak

Foto / Photo: Dariusz Gackowski
Dział techniczny / Technical Team: Marek Maciejewski, Jakub Szymczak, Jerzy Wąsowski, Artur Maćkowiak, Filip Pniewski, Paweł Trocki

Budowa platformy Kultureo.pl / Building the Kultureo.pl platform: Vowos.com
Obsługa Kultureo.pl / Kultureo.pl service: Wojciech Kotwicki i Adam Kempa

Zespół 10. Animocje
Team 10. Animocje

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Bydgoszcz Rafała Bruskiego
Honorary Patronage of the Mayor of Bydgoszcz Rafał Bruski
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PROGRAM
Programme

Warsztaty
 Jak pisać o animacji? – warsztaty z krytyki 
filmowej, prowadzący: Jerzy Armata
Bezpłatne, zapisy do 12.04.2021:  
warsztaty.animocje@mck-bydgoszcz.pl  
z dopiskiem: pisanie

 Zapomniana sztuka ożywiania przedmiotów  
– warsztaty tworzenia zabawek optycznych,  
prowadząca: Paulina Wyrt
Bezpłatne, zapisy do 14.04.2021:  
warsztaty.animocje@mck-bydgoszcz.pl  
z dopiskiem: ożywianie przedmiotów

 Rusz Temat! – warsztaty animacji 
smartfonem, prowadząca: Natalia Spychała
Bezpłatne, zapisy do 15.04.2021:  
warsztaty.animocje@mck-bydgoszcz.pl  
z dopiskiem: smartfon
Daty spotkań oraz inne szczegóły dostępne 
na stronie www.animocje.com

Prolog filmowy, dostęp 24 h
 6.04.2021, wtorek, godz. 19.30, bezpłatne

Do-grywka I
zestaw filmów, 68’13”, 14+

 7.04.2021, środa, godz. 19.30, bezpłatne
Do-grywka II

zestaw filmów, 68’06”, 14+

 8.04.2021, czwartek, godz. 19.30, bezpłatne
Do-grywka III

zestaw filmów, 55’54”, 14+

Materiały dostępne od 18.04.2021, 
godz. 10.00, do końca festiwalu
La Linea i tajemnicza dłoń

68’54”, 14+, bezpłatne
Kuratorki: Paola Bristot i Andrijana Ružić

Animacja kryptograficzna, fragmenty przyszło-
ści – wideo o tym, czym jest sztuka kryptogra-
ficzna

20’, 14’, bezpłatne, język angielski
realizacja: Kropka (aka J.S. Álvarez)

Rozmowy poklatkowe – seria wywiadów z twór-
cami i producentami filmów animowanych

bezpłatne
Roz-gry-wka – prezentacja Muzeum Konsol 
i Gier Wideo w Bydgoszczy

bezpłatne

18.04.2021, niedziela, dostęp 48 h

 18.04.2021, niedziela, godz. 10.30, 5 zł,  
dostęp przez 6 h

Filonek Bezogonek
Christian Ryltenius, Szwecja, 2020, 67’, 4+, 
dubbing PL

 18.04.2021, niedziela, godz. 12.00, 5 zł, dostęp 
przez 6 h

Fritzi – przyjaźń bez granic
Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Niemcy 2019, 
86’, 9+
dubbing PL

 18.04.2021, niedziela, godz. 18.30, bezpłatne
Spotkanie online z Agnieszką Kunikowską, 
laureatką Nagrody za Szczególne Osiągnięcia 
w Dziedzinie Dubbingu

Rozmowę poprowadzi Jarosław Jaworski
tylko w języku polskim

 18.04.2021, niedziela, godz. 20.00, bezpłatne
Pocket Cinema № 5

kinoMANUAL audio-visual performance, 30’, b.o.

19.04.2021, poniedziałek, dostęp 48 h
 19.04.2021, poniedziałek, godz. 10.00, 1 zł

Konkurs Filmów dla Dzieci: przedszkolaki
53’54”, 3+, polski lektor

 19.04.2021, poniedziałek, godz. 10.30, 1 zł
Konkurs Filmów dla Dzieci: klasy IV–VI

73’54”, 10+, polski lektor

 19.04.2021, poniedziałek, godz. 17.00, 5 zł
Konkurs Międzynarodowy I

71’03”, 14+

 19.04.2021, poniedziałek, godz. 18.30, 10 zł
CEE Talents Film

zestaw filmów, 64’30”, 12+

 19.04.2021, poniedziałek, godz. 20.00, 10 zł
Kropla Piękna

Cho Kyung-hun, Korea Południowa, 2020, 85’, 16+

20.04.2021, wtorek, dostęp 48 h
 20.04.2021, wtorek, godz. 10.00, 1 zł

Konkurs Filmów dla Dzieci: klasy I–III
62’49”, 7+, polski lektor

 20.04.2021, wtorek, godz. 17.00, 5 zł
Konkurs Międzynarodowy II

71’53”, 14+
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 20.04.2021, wtorek, godz. 18.30, 10 zł
O podróżach, sprawach sercowych  
i peryferiach. Współczesne austriackie filmy 
animowane tworzone przez kobiety

72’26”, 14+
Kuratorka: Waltraud Grausgruber

 20.04.2021, wtorek, godz. 20.00, 10 zł
Moja ulubiona wojna

Ilze Burkovska-Jacobsen, Norwegia, Łotwa, 
2020, 82’, 12+

21.04.2021, środa, dostęp 48 h

 21.04.2021, środa, godz. 17.00, 5 zł
Konkurs Międzynarodowy III

69’47”, 14+

 21.04.2021, środa, godz. 18.30, 10 zł
Kolorowy sen

Jan Balej, Czechy, 2020, 74’, 12+

 21.04.2021, środa, godz. 18.30, 10 zł
Mind = Blown Movies

zestaw filmów, 66’16’, 18+
Kuratorka: Weronika Płaczek 

22.04.2021, czwartek, dostęp 48 h

 22.04.2021, czwartek, godz. 17.00, 5 zł
Konkurs Międzynarodowy IV

58’30” (+ film z Do-grywki), 14+

 22.04.2021, czwartek, godz. 18.30, 10 zł
Świeżość formy i treści.  
Subiektywne TOP 11 według Oli Szmidy

zestaw filmów, 60’29”, 12+
Kuratorka: Ola Szmida 

 22.04.2021, czwartek, godz. 20.00, 10 zł
Kropla Piękna

Cho Kyung-hun, Korea Południowa, 2020, 85’, 
16+
 

23.04.2021, piątek, dostęp 48 h

 23.04.2021, piątek, godz. 18.00, 10 zł
Dysonans kosmosu

zestaw filmów, 57’41”, 12+
Kuratorka: Adriana Prodeus 

 23.04.2021, piątek, godz. 19.30, 10 zł
Stary człowiek. Wersja kinowa 

Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Estonia, 2019, 88’, 
16+

 23.04.2021, piątek, godz. 21.15, bezpłatne
SASM Super Animacja dla Super Muzyki

zestaw filmów, 37’08”, 12+
Kurator: Kropka (aka J.S. Álvarez) 

24.04.2021, sobota, dostęp 48 h

 24.04.2021, sobota, godz. 11.00, bezpłatne
Roz-gry-wka – spotkanie z dawnymi grami 
wideo

Z Konradem Baśkiewiczem i Piotrem Pień-
kowskim porozmawia Paweł Schreiber
tylko w języku polskim

 24.04.2021, sobota, godz. 12.30, bezpłatne
Kajko i Kokosz – nowe życie

Z Małgorzatą Badowiec i Michałem 
Śledzińskim porozmawia Paweł Schreiber
tylko w języku polskim

 24.04.2021, sobota, godz. 19.00, bezpłatne
Gala ogłoszenia wyników 

Dostępność:
Dostęp do wszystkich treści wymaga utworze-
nia bezpłatnego konta w serwisie kultureo.pl 
i logowania.
Płatne seanse:
– materiały dostępne są od określonej godziny 

w określonym dniu
– dostęp możliwy po wykupieniu biletu 
– bilet można kupić przed rozpoczęciem sean-

su, ale nie później niż 15 min po starcie filmu
– wykupiony seans można obejrzeć w ciągu 

48 godzin (chyba że wskazano inaczej) od 
momentu rozpoczęcia seansu, w ciągu tego 
czasu trzeba skończyć oglądać seans (przy-
kład: seans Konkursu Międzynarodowego I 
rozpoczyna się w poniedziałek, 19.04, o godz. 
17.00. Możliwość zakupu biletu na ten seans 
skończy się 19.04 o godz. 17.15. Posiadacz 
biletu utraci dostęp do treści w środę o godz. 
16.59)

Bilety: 
– Konkurs Filmów dla Dzieci – 1 zł 
– Konkurs Międzynarodowy – 5 zł 
– filmy pełnometrażowe dla dzieci – 5 zł 
– filmy pełnometrażowe dla dorosłych – 10 zł 
– zestawy kuratorskie – 10 zł 
– karnet na cały festiwal – 65 zł



72

Workshops 
 How to write about animation – film criticism 
workshops, leader: Jerzy Armata
Free, registration until 12.04.2021: warsztaty.
animocje@mck-bydgoszcz.pl with the an-
notation: writing

 The forgotten art of bringing objects to 
life – optical toy making workshops, leader: 
Paulina Wyrt
Free, registration until 14.04.2021: warsztaty.
animocje@mck-bydgoszcz.pl with the an-
notation: bringing objects to life

 Make it happen! – smartphone animation 
workshops, leader: Natalia Spychała
Free, registration until 15.04.2021: warsztaty.
animocje@mck-bydgoszcz.pl with the an-
notation: smartfon
Meeting dates and other details are available 
at www.animocje.com

Film prologue, dostęp 24 h

 6.04.2021, Tuesday, 7.30 pm, free of charge
Play-off I

68’13”, 14+, original, subtitles: English, Polish

 7.04.2021, Wednesday, 7.30 pm, free of charge
Play-off II

68’06”, 14+, original, subtitles: English, Polish

 8.04.2021, Thursday, 7.30 pm, free of charge
Play-off III

55’54”, 14+, original, subtitles: English, Polish

Materials available from 18.04.2021,  
10 am until the end of the festival
La Linea and the mysterious hand

68’54”, 14+, free of charge
Curators: Paola Bristot i Andrijana Ružić

Crypto Animation, bits of future – video about 
what crypto art is
20’, 14’, free of charge, original, subtitles: Eng-
lish, Polish

realization: Kropka (aka J. S. Álvarez)
Time-lapse talks – a series of interviews with 
creators and producers of animated films

free of chargé, original, subtitles: English
Game-on – presentation Museum of Consoles 
and Video Games in Bydgoszcz

free of chargé

18.04.2021, Sunday
 18.04.2021, Sunday, 10 am, 5 PLN

Pelle Svanslös
Christian Ryltenius, Sweden, 2020, 67’, 4+
dubbing PL

 18.04.2021, Sunday, 12 am, 5 PLN
Fritzi: A Revolutionary Tale / Fritzi: Eine 
Wendewundergeschichte

Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Niemcy 2019, 86’, 
9+, dubbing PL

 18.04.2021, Sunday, 6.30 pm, free of charge
Meeting with Agnieszka Kunikowska, laureate 
of Dubbing Achievement Award

hosted by Jarosław Jaworski
only in Polish

PROGRAM
Programme

 18.04.2021, Sunday, 8 am, free of charge
Pocket Cinema № 5

kinoMANUAL audio-visual performance, 30’, b.o.

19.04.2021, Monday
 19.04.2021, Monday, 10 am, 1 PLN

Films for children – competition: kindergarden
53’54”, 3+, polski lektor

 19.04.2021, Monday, 10.30 am, 1 PLN
Films for children – competition: grades 4 thru 6

73’54”, 10+, polski lektor
 19.04.2021, Monday, 5 pm, 5 PLN

International Competition I
71’03”, 14+, original, subtitles: English, Polish

 19.04.2021, Monday, 6.30 pm, 10 PLN
CEE Talents Film

64’30”, 12+, original, subtitles: English, Polish
 19.04.2021, Monday, 8 pm, 10 PLN

Beauty Water
Cho Kyung-hun, South Korea, 2020,  85’, 16+, 
original, subtitles: Polish

20.04.2021, Tuesday
 20.04.2021, Tuesday, 10 am, 1 PLN

Films for children – competition: grades 1 thru 3
62’49”, 7+, polski lektor

 20.04.2021, Tuesday, 5 pm, 5 PLN
International Competition II

71’53”, 14+, original, subtitles: English, Polish
 20.04.2021, Tuesday, 6.30 pm, 10 PLN

On Travelling, Matters of the Heart and Pe-
ripheries. Current Animated Films Created by 
Austrian Women Artists

72’26”, 14+, original, subtitles: English, Polish
Curator: Waltraud Grausgruber
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23.04.2021, Friday

 23.04.2021, Friday, 6 pm, 10 PLN
Space dissonance

57’41”, 12+, movies without dialogue
Curator: Adriana Prodeus 

 23.04.2021, Friday, 7.30 pm, 10 PLN
Vanamehe film / The Old Man Movie

Oskar Lehemaa, Mikk Mägi, Estonia, 2019, 88’, 
16+, original, subtitles: English, Polish

 23.04.2021, Friday, 9.15 pm, free of charge
GAGM Great Animation for Great Music

37’08”, 12+, original
Curator: Kropka (aka J. S. Álvarez) 

24.04.2021, Saturday

 24.04.2021, Saturday, 11 am, free of charge
Game-on – meeting dedicated to the early video 
games

Paweł Schreiber will talk with Konrad 
Baśkiewicz and Piotr Pieńkowski
only in Polish

 24.04.2021, Saturday, 12.30 am, free of charge
Kajko i Kokosz – new life

Paweł Schreiber will talk with Małgorzata 
Badowiec and Michał Śledziński
only in Polish

 24.04.2021, Saturday, 7.30 pm, free of charge
Results announcement gala

in Polish and English

 20.04.2021, Tuesday, 8 pm, 10 PLN
Mans mīļākais karš / My favorite war

Ilze Burkovska-Jacobsen, Norway, Latvia, 
2020, 82’, 12+, original, subtitles: English, 
Polish

21.04.2021, Wednesday
 21.04.2021, Wednesday, 5 pm, 5 PLN

International Competition III
69’47”, 14+, original, subtitles: English, Polish

 21.04.2021, Wednesday, 6.30 pm, 10 PLN
Barevný sen / A Colourful dream

Jan Balej, Czech Republic, 2020, 74’, 12+,  
original, subtitles: English, Polish

 21.04.2021, Wednesday, 6.30 pm, 10 PLN
Mind = Blown Movies

66’16’, 18+, original, subtitles:  
English, Polish
Curator: Weronika Płaczek 

22.04.2021, Thursday
 22.04.2021, Thursday, 5 pm, 5 PLN

International Competition IV
58’30” (+ movie from Play-off), 14+
original, subtitles: English, Polish

 22.04.2021, Thursday, 6.30 pm, 10 PLN
Freshness of form and content. Subjective TOP 
11 according to Ola Szmida

60’29”, 12+, original, subtitles: English, Polish
Curator: Ola Szmida 

 22.04.2021, Thursday, 8 pm, 10 PLN
Beauty Water

Cho Kyung-hun, South Korea, 2020, 85’, 16+, 
original, subtitles: Polish

Access:
– access to all materials requires creating 
a free account on kultureo.pl and logging in
– paid screenings:

– materials available until to a certain hour on 
a certain day

– access availble via purchasing a ticket
– tickets available prior to the screenings but 

not later than 15 minutes after the screeening 
starts

– access to a purchased screening will be open 
for 48 hours (unless otherwise specified) af-
ter the given screening starts and the watch-
ing proces must be completed within that 
48 hours period. (example: the screening 
for the International Competition starts on 
Monday 19.04 at 5PM. The access to purchas-
ing the ticket is closed on 19.04 at 5.15PM. 
The ticket is going to expire on Wednesday 
21.04 at 4.59PM



Wydawca: 
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