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PROFESSIONAL
ANIMATION
COMPETITION

AROUND THE WORLD
IN 80 MINUTES
Blok 1

Blok profesjonalnych filmów konkursowych
składający się z 8 krótkich filmów animowanych z Holandii, Hong Kongu, Litwy, Niemiec, Belgii, Francji, Chin, Indii i Austrii.

At first sight
dir. Sjaak Rood (Netherlands)
Mężczyzna i kobieta jadący wprost na siebie zatrzymują się
w samą porę i stają naprzeciw sobie. Oboje są zbyt uparci,
by ustąpić drugiemu. Rozpoczyna się historia życia.
Lionverse
dir. Mok Chun Hei Hayden (Hong Kong)
Zgodnie ze starym powiedzeniem „ kto sieje wiatr, zbiera
burzę”. Cóż za szkoda, że duch, z którego jesteśmy dumni,
z czasem zostaje zapomniany. Co naprawdę znaczy on
dla tego pokolenia?

Snow Shelter

Snow Shelter
dir. Robertas Nevecka (Lithuania)
Mroźna zima w zniszczonym wojną mieście. Młody człowiek zostaje wygnany z własnego mieszkania przez grupę
kłopotliwych nieznajomych. Musi znaleźć inne schronienie
w wyalienowanym społeczeństwie.
Freeze frame
dir. Soetkin Verstegen (German, Belgium)
Podczas prezentacji w programie PowerPoint diagramy
statystyczne wyrywają się z obcisłych współrzędnych.
Rozpoczyna się podróż do zmysłowego świata statystyki.
Carne
dir. Camila Kater (France)

Wade

Krwisty, średnio wysmażony czy dobrze wysmażony? Pięć
kobiet dzieli się swoimi intymnymi i osobistymi historiami
związanymi z ciałem, od dzieciństwa do starości.
Splash
dir. Shen Jie (China)
Plusk wody jest niczym bomba, która na chwilę zakłóca
spokój basenu.
Wade
dir. Kalp Sanghvi, Upamanyu Bhattacharyya (India)
W alternatywnej wersji Kalkuty w Indiach, która stała się
niezdolna do życia z powodu wzrostu poziomu morza,
sytuacja przybrała mroczny obrót, gdy na zalanych ulicach
tygrysy napadają uchodźców klimatycznych.
Dont know what
dir. Thomas Renoldner (Austria)
Dzięki metodzie montażu pojedynczych klatek, realistyczny obraz filmowy przekształca się w film surrealistyczny,
strukturalistyczny, a nawet abstrakcyjny. Tworzy kompozycję muzyczną, eksperymentując z ludzkim głosem
i przekształcając język w dźwięk i muzykę.

AROUND THE WORLD IN 80 MINUTES

Carne

BLOK 1

WAFF 2020

HIGH HOPES,
REAL LIVES
Blok 2

Blok profesjonalnych filmów konkursowych
składający się z 7 krótkich filmów animowanych z Francji, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Izraela i Turcji.

Nettle Head
dir. Paul Cabon (France)
Bastien i jego dwaj przyjaciele wybierają się na wycieczkę
do zakazanego obszaru. W opuszczonych ruinach i toksycznej mgle coś czycha…
A Mind Sang
dir. Vier Nev (Portugal)
W ostatnich chwilach przed porodem matka widzi, jak
podobne będzie życie jej i jej dziecka. Hipnotyczna wizualna podróż, w której każdy obraz ma dwa znaczenia
równocześnie.

Snow Shelter

Opinc
dir. Anton Groves & Damian Groves (Romania, France)
Film oparty na prawdziwej historii o bijącym rekordy, owdowiałym ojcu, który wykorzystuje swoją niezwykłą przeszłość, aby dać swojej córce lekcję życia.
Urban Sphinx
dir. Maria Lorenzo (Spain)
Film w twórczy sposób dokumentuje obecność sztuki ulicznej w różnych dzielnicach Walencji w Hiszpanii między 2018
a 2019 rokiem. W Urban Sphinx animowane są te efemeryczne dzieła sztuki, łączące każdy obraz jak klatki filmu.
Last March
Wade

Not for Money, Not for Love, Not for Nothing
dir. John Robert Lee (UK)
Animowany dokument, który daje rzadki wgląd w refleksyjną walkę osobistą prostytutek, w świat pieniędzy i seksu.
Używając animacji dla zachowania anonimowości, prawdziwe kobiety zadają prawdziwe pytania, dzieląc się swoimi
historiami.
Last March
dir. Inbal Ochyon (Israel)
Od najmłodszych lat największą miłością Tzahi była muzyka. Gdziekolwiek się udał, swoim graniem uszczęśliwiał
ludzi w trudnych chwilach. W ostatnich chwilach to matka
przysłała mu muzykę, aby go pocieszyć.
Avarya
dir. Gökalp Gönen (Turkey)
Statek kosmiczny z ostatnim człowiekiem przemieszcza
się w nadziei na znalezienie nowej planety nadającej się do
zamieszkania. Bohater jest uwięziony na własnym statku
po tym, jak nadzorca robotów uznał każdą planetę kandydującą na nowy dom za nieodpowiednią.
Carne
Urban Sphinx

HIGH HOPES, REAL LIVES

BLOK 2

WAFF 2020

TWISTED
Blok 3

Blok profesjonalnych filmów konkursowych
składający się z 10 krótkich filmów animowanych z Francji, USA, Japonii, Wielkiej
Brytanii, Hong Kongu, Niemiec, Portugalii,
Szwajcarii, Holandii i Polski.

Genius Loci
dir. Adrien Mérigeau (France)
Pewnej nocy Reine, młoda indywidualistka, dostrzega pośród miejskiego chaosu poruszającą się jedność, która
wydaje się żywym przewodnikiem.
Fail in love “Berlin”
dir. Cécile Rousset, Romain Blanc-Tailleur, Adrienne Nowak
(France)
Snow Shelter

W czasach, gdy ponad 180 milionów ludzi na całym świecie korzysta z aplikacji randkowych, takich jak Tinder,
Happn, Bumble, Grindr itp., zdarzają się najzabawniejsze
i niezręczne historie randkowe. „Berlin” przedstawia epizod z serii FAIL IN LOVE, poświeconej randkowaniu dziś.
Behond Noh
dir. Patrick Smith (USA, Japan)
„Beyond Noh” rytmicznie ożywia 3475 indywidualnych
masek z całego świata, zaczynając od charakterystycznych masek japońskiego teatru Noh i kontynuując kulturową podróż przez rytuał, użyteczność, dewiację i politykę.
Genius Loci

Speed
dir. Ben Mitchell (UK)
Pierwsze wrażenia są bardzo ważne.

Purpleboy
dir. Alexandre Siqueira (Portugal, France)

Toxic relationship
dir. Step Cheung (Hong Kong)

Wade

Oscar to dziecko, które rodzi się z kiełka w ogrodzie roNie pozostawaj w złym związku, tylko dlatego, że boisz dziców. Nikt nie zna jego płci biologicznej. Pewnego dnia
się go odrzucić.
Oscar przeżywa niezwykłą, ale bolesną przygodę w autorytarnym i opresyjnym świecie. Czy uda mu się poznać
Ties
tożsamość, której tak bardzo pragnie?
dir. Dina Velikovskaya (Germany)
Average Happiness
Animowany film poklatkowy o dorastaniu. O silnym i związ- dir. Maja Gehrig (Switzerland)
ku między rodzicami a ich dzieckiem. Główną bohaterką filmu jest młoda kobieta, która chce zobaczyć świat. Podczas prezentacji w programie PowerPoint diagramy
Jednak świat jej rodziców jest tak silnie powiązany z jej statystyczne wyrywają się ze współrzędnych. Rozpoczyna
światem, że opuszczając go, naraża go na poważne nie- się podróż do zmysłowego świata statystyki.
bezpieczeństwo. Okazuje się, że to połączenie może być
również destrukcyjne.
Life at Oranjehotel
dir. Mark Visser (Netherlands)
Starszy mężczyzna wspomina swoje uwięzienie w Oranjehotel podczas II wojny światowej i relacje ze strażnikami
SS. Opowiada o w szczególności o swoim współwięźniu
z celi, Pieterze, wytrwałym bojowniku ruchu oporu, który
został jego przyjacielem.
Toxic relationship

Last Supper
dir. Piotr Dumała (Poland)

Carne

Współczesne spojrzenie na Ostatnią Wieczerzę Jezusa
i Dwunastu Apostołów.

TWISTED

BLOK 3

WAFF 2020

ANIMATED
HORROR
COMPETITION

FEARY TALES
Blok 1

Blok animowanych horrorów składający się
z 12 krótkich animowanych horrorów z Polski, Brazylii, Hiszpanii, Chorwacji, RPA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Pakistanu, Bułgarii i Kanady.

Faust
dir. Marianna Atłas (Poland)
Autorska interpretacja legendy o Fauście, opartej o dramat
Johanna Wolfganga von Goethego. Animacja stworzona
w technice połączenia tradycyjnej, przestrzennej animacji
lalkowej i animacji cyfrowej.
The Feather Pillow
dir. Joseph Specker Nys (Brazil)
Krótko po miesiącu miodowym Alicia zapada na niewytłumaczalną chorobę, podczas której jej mąż Jordan, pozostaje pozornie biernym obserwatorem. Choroba sprawia,
że młoda kobieta miesza rzeczywistość z makabrycznymi
halucynacjami.
Psychophonic
dir. Aline Romero (Spain)

Five
dir. Peter Kaboth (Germany)

Five
Snow Shelter

Dziecięca rymowanka o beztroskiej społeczności, w której wszystko toczy się według ustalonych zasad. Ale ta
społeczność wymyka się spod kontroli, gdy dwoje odważa
się wyrwać ze struktur.

You Died!
Jest pełnia księżyca, kiedy pewien kot wchodzi do ta- dir. Sam Shaw (UK)
jemniczego domu, w sam środek pułapki. Próbując uciec,
odkryje sekret, który skrywa gramofon.
Wąchasz kwiatki od dołu? Ten poradnik pomoże ci poradzić sobie z sytuacją.
I’m not feeling very well
dir. Sunčana Brkulj (Croatia)
Theourgia
dir. Jorge Jaramillo (USA)
Śpiewające szkielety marzą o wyrwaniu się z ich geometrycznej formacji i wykąpaniu się w wielkim, błękitnym Bóg został pokonany przez księcia ciemności a następnie
morzu.
przedstawiony jako rzekomy diabeł i pozbawiony wolności.
Wade

The Sugarcane Man
dir. Leroy Le Roux & Tina Obo (South Africa)

Control
dir. Shakir Khan (Pakistan)

Opowieść o tym, jak niewinność (dzieci) jest wykorzystywana do walki w bezcelowej wojnie na przyładzie Wodza
Josephie Kony z północnej Ugandy, który wykorzystując
wrażliwość dzieci i kusząc je wszelkimi niezbędnymi środkami, robił z nich narzędzia wojny.

Dystopia, w której śmierć następuje w tempie pulsu, a walka o przetrwanie jednej osoby jest rozrywką dla drugiej.
Film traktuje o złożonej relacji między władzą, o bezradności w stosunku do rzeczywistości.
Terror Error
dir. Alexander Nachev (Bulgaria)
Cierpiący na szereg systematycznych prześladowań w
szkole i w domu, główny bohater, który jest introwertykiem
i doskonałym uczniem, ucieka od trudnej rzeczywistości
pogrążając się w swoim hobby, którym jest wypychanie
owadów i małych zwierząt. Jednak gdy jedyny przyjaciel
chłopca, jego pies zostaje zabrany, traci wszystko, co
dobre, co udało mu się w sobie ocalić, a jego hobby staje
się chorą zemstą.
The last night…
dir. Kamil Wójcik (Poland)
Hołd dla „Psa Andaluzyjskiego” zrealizowany w Andaluzji.

Theourgia

Don’t Die
dir. Greg Doble (Canada)

Carne

Pochodzący z Montrealu zespół doom popowy NOBRO
robi spacer po nawiedzonym cmentarzu. Co może pójść
nie tak?
FEARY TALES

BLOK 1

WAFF 2020

LET’S DREAD
Blok 2

Blok animowanych horrorów składający
się z 11 krótkich animowanych horrorów
z Francji, Danii, Polski, Wielkiej Brytanii,
Włoch i Australii.

The Unknown
dir. Stephanie Marshall (UK)
Po tym, jak Sam umiera w drodze z pracy do domu, Śmierć
zabiera go na spacer by odkrył kim naprawdę jest.
Say Hello to the Man
dir. Amy Baker (UK)
Młoda dziewczyna staje się celem ataku po tym, jak matka
zachęciła ją do „przywitania się z mężczyzną”. Trzewna,
Snow Shelter
fragmentaryczna i niepokojąca jest podróż po powykręcanym umyśle.
The Hearse Song
dir. Matt Bottos (Australia)

Psotnik in the glass trap

The Hearse Song to mroczna i kapryśna piosenka, którą po
raz pierwszy usłyszano w czasie I wojny światowej i stała
się popularna w XX wieku jako amerykańska i brytyjska
piosenka dla dzieci, popularna do dziś.
Shadow Passage
dir. Ali Aschman (UK)

To the end
Zaimprowizowany film poklatkowy o kobiecie odkrywadir. Quentin Simon, Guillaume Chappe, Marie Delpierre, jącej własną psychikę, która manifestuje się w sekwencji
Claire Carcopino, Renaud Roquette (France)
coraz mniejszych pomieszczeń.
Daniel idzie na pogrzeb swojego najlepszego przyjaciela, The Escape
po czym postanawia go wykopać i zabrać do domu na dir. Jarosław Konopka (Poland)
Wade
ostatnią noc ...
Kobieta i dziecko ocalały dzięki pamięci. W ich świecie do100,000 Acres of Pine
szło do apokaliptycznej zagłady a powidoki tych traumadir. Jennifer Alice Wright (Denmark)
tycznych wydarzeń zakłócają postrzeganie rzeczywistości,
pozostawiając ciągłe poczucie niepewności i zagrożenia.
Strażniczka Megan Patel musi odkryć tajemnicę związaną
ze śmiercią jej brata. Podążając jego śladami, odkrywa Wood
ciemność, której nie da się umknąć.
dir. Sean Sears and Tor Freeman (UK)
Psotnik in the glass trap
dir. Kamil Wójcik (Poland)

Samotny twórca lalek spędza swoje dni spacerując po ulicach i kanałach. Chciałby być szczęśliwy tak jak inni. Czy
własna lalka może złagodzić ból serca? A może sytuacja
Zaczarowane miasteczko skrywa nocą wiele atrakcji, ale tylko się pogorszy?
nie wszystkie są w w stanie rozbawić gości. Więc miej się
na baczności, bo kiedy zanurzysz się w szale, nie będzie
powrotu.
Neck and Neck
dir. Shaun Clark (UK)
Za zasłonami łóżka małżeńskiego Othello i Desdemona
są zaniepokojeni pojawieniem się trujących słów, które
doprowadzą do zguby kochanków.
Pandemonio
dir. Valerio Spinelli (Italy)

Carne

Pandemonio to kalejdoskop potworów, zwierząt i innych
dziwnych stworzeń ożywionych prymitywnym i szalonym
tempem muzyki Zu. Każda figura jest wykonana z nakładających się filcowych kółek.
LET’S DREAD

Neck and neck

BLOK 2

WAFF 2020

SPECIAL
SCREENINGS

BIG ISSUES,
SHORT ANIMATIONS
Blok 1

Blok filmów zaangażowanych składający
się z 11 krótkich animacji z Indii, Francji, Kanady, RPA, Węgier, Włoch, Niemiec, Iranu,
Szwecji i Polski.

Beyond Borders
dir. Isha Mangalmurti (India)

Road rage
dir. Paweł Czarnecki (Poland)

Beyond Borders to krótki animowany film dokumentalny
przedstawiający dr Alana Pereiry, lekarza z Goa, który
opowiada o swoich doświadczeniach z pracy z Lekarzami bez Granic Ci, muszą sobie radzić z ekstremalnymi
wymogami pracy jako lekarze na terytoriach, w których
działa pomoc humanitarna. Film zagłębia się w osobiste
doświadczenia tego humanitarnego lekarza w kontekście
zmieniającego się charakteru wojny w dzisiejszym świecie.
Film skierowany jest do młodych dorosłych, zachęcając
do dialogu na ten sam temat.

Zapnij pasy, bo będziesz miał ciężką jazdę bez przyczepności! Nie daj się zwieść kreskówkowej formie tego filmu.
Obraz, który zobaczysz, jest hybrydą fabularyzowanego
filmu dokumentalnego wykonanego w formie animowanej
kreskówki. Przedstawiona historia to zbiór autentycznych
nagrań dźwiękowych zarejestrowanych podczas kilku miesięcy miejskiej podróży pewnego, nieco nerwowego kierowcy… Tak, rozumiesz - te niezwykle soczyste emocje są
Snow Shelter
najbardziej autentyczne! Jakby tego było mało, dopełniają
je równie buntownicza wyobraźnia i ręka rysownika przenosząca Was, drodzy widzowie, na zupełnie inny poziom
szaleństwa i zaskoczenia! PS. Autor gwarantuje, że szalony
kierowca filmowy to w prawdziwym życiu bardzo wyrównany facet, na którego zawsze można liczyć, a poza swoim
autem jest zdecydowanie spokojniejszy.

Suddenly Blank
dir. Lucas Silva, Coralie Hugot, Juliette Fremaux,
Thibaut Lorillard, Valentin Cottenye (France)
Młoda kobieta, ofiara swojego oprawcy, czuje pustkę.
Women undercover “Yola”
dir. Aurélie Pollet (France)
W latach siedemdziesiątych Izrael proponuje przyjęcie
etiopskich Żydów przebywających w obozach dla uchodźców. Istnieje problem, mianowicie rząd Etiopii jest przeciwny. Dowódca Mosadu decyduje się na ich eksfiltrację
łodzią przez Morze Czerwone. Naprawia opuszczony hotel
na wybrzeżu, który w dzień gości prawdziwych turystów,
a nocą służy jako przejściowa baza dla etiopskich Żydów.
Yola jest odpowiedzialna za zarządzanie tym hotelem.
A gdyby 007 była kobietą? „Yola” jest częścią serii „Kobiety
pod przykrywką”, która opowiada prawdziwe historie 6
byłych szpiegów z czasów zimnej wojny zapomnianych
przez historię. Daleki od stereotypów o dziewczynach
Jamesa Bonda program rzuca światło na istotny wkład 6
odważnych i inteligentnych kobiet.
Bela – From Transylvania to immortality
dir. Roland Tóth (Hungary)

This side , other side
dir. Lida Fazli (Iran)
Dwoje dzieci to przyjaciele będący za granicami. Niestety
dorosły zdecydował się na bitwę.
Sea Major
dir. Elisha Wang (Canada)
Fowl Goblin
dir. Samantha Nortje (South Africa)
Wade

De berde
dir. Star Bazancir (Sweden)
Opowieść o ludziach z krwi i kości, rozdartych przez iluzje
zwane granicą, narodami i rasą.
Now Listen
dir. Kijek/Adamski (Poland)

Kameralna chwila refleksji nad możliwościami dialogu
Ten film jest historią chłopca z Transylwanii, który był międzypłciowego zamienia się w symboliczne zdarzenie.
znaną postacią z życia teatru w Budapeszcie ubiegłego Kobieta wyrusza w kosmos i wraca na Ziemię, by związać
wieku, a potem stał się niemą gwiazdą filmową… I legendą się z mężczyzną na piedestale.
w Hollywood. Aby oddać hołd jego pamięci, przedstawiamy karierę Bela Lugosiego. Przenikanie się autentycznej
osoby i „wielkiej” roli jest dla wielu dezorientujące nawet
dzisiaj; tym pomysłem bawimy się też w sposób ironiczny,
w niektórych scenach filmu stosując typową dla epoki
scenerię i muzykę - od filmu niemego po dźwiękowy.
Butterflies in Berlin-Diary of a Soul split in two
dir. Monica Manganelli (Italy, Germany)
Opis: Alex przenosi się do Berlina w 1933 roku, w okresie
Republiki Weimarskiej. Szukając swojego miejsca na świecie i swojej tożsamości seksualnej, staje się pierwszym
w historii transseksualistą pozabiegowym. Dzieje się to
niestety podczas narodzin narodowego socjalizmu, zakłócenia społecznego, które zmieniło stolicę wolności seksualnej w najbardziej represjonowanym kraju wszechczasów.

BIG ISSUES, SHORT ANIMATIONS

Carne

Fowl Goblin
BLOK 1

WAFF 2020

STUDENT
& YOUNG
ANIMATION
COMPETITION

INTERIOR
Blok 1

Blok konkursowych filmów studenckich
i młodej animacji składający się z 16 krótkometrażowych filmów animowanych z Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Singapuru, Rumunii, Niemiec, Węgier, Polski, Chorwacji, USA
i Austrii.

Trois Francs Six Sous
Breckfast on the grass
dir. Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, dir. Jocelyn Charles, Jules Bourgès, Nathan Harbonn-Viaud,
Varoon Indalkar, Morgane Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier Pierre Rougemont (France) Gravedad (Germany)
(France)
Eksplorując tematy nauki, religii i życia obcego, film koncenPodczas drugiej wojny światowej francuski rolnik o nazwi- truje się wokół „genialnego” naukowca, który zauważa, jak
sku Marcel ma cały czas nadzieję, że jego matka, Josépha, całe jego spojrzenie na życie rozpada się po nieoczekiwanym
powróci do zdrowia. Josépha żyje w stanie wegetatywnym spotkaniu podczas pikniku nad jeziorem. Swoją karierę i sławę
od czasu zniknięcia jej starszego syna. W tym samym czasie zbudował na sceptycyzmie, a jego życie traci wszelki sens,
Marcel zaczyna pomagać ludziom dotkniętym przez wojnę, a to doświadczenie, które rzuca wyzwanie wszystkiemu,
nie mając zielonego pojęcia, jakie wiele będzie miał przez to o co walczył, pozostawiło złamanego człowieka.
problemów.
Snow Shelter
Gravity
Dyslexia is a difference
dir. Matisse Gonzalez (Germany)
dir. Alice Kell (UK)
Jednego dnia jest lekkie, innego ciężkie. W świecie, w którym
Powstały w zeszłym roku film o dysleksji i tym, jak postrze- grawitacja ciągle się zmienia, musisz znaleźć coś, co utrzyma
ganie dysleksji przez społeczeństwo może wpływać na obraz cię na ziemi. Ten krótki film to samotna medytacja o snach
własnej osoby. Osoby cierpiące na dysleksję często czują się jako jedynej drodze ucieczki od smutku i depresji.
mniej zdolne niż są w rzeczywistości, jednak jeśli udzieli się
im odpowiedniego wsparcia, to sposób, w jaki osoby cierpią- As long as our hearts can beat
ce na dysleksję myślą, może okazać ich poważnym atutem. dir. Jason Mégrelis, Sylvan Charmasson, Charlotte Dudzicki, Kévin Lagrue, Marion Légier, Hradini Parikh, Léa Zafrilla
The Kitchlets
(France)
dir. Clarisse Chua (USA, Singapore)
And something else
Mina mieszka sama w swoim mieszkaniu w towarzystwie dir. Olga Kłyszewicz (Poland)
trzech małych duchów domowych, Kitchletów, które żywią
się jej pozytywnymi emocjami i zajmują się jej negatywnymi Opis: Dwa ptaki są umieszczane przez jakieś dziwne ręce
uczuciami.
w zupełnie nowym dla nich środowisku. Związek między zwierzętami jest nieunikniony, a ręce odegrają w nim istotną rolę.
I’ll call you later
Wade
dir. Maria Scutaru (Romania)
Love Me, Fear Me
dir. Veronica Solomon (Germany)
Co „później” oznacza dla Ciebie lub Twojego rodzica? Czas
ma różne definicje i implikuje różne oczekiwania; czasami Co chciałbyś zrobić, żeby cię pokochali? LOVE ME, FEAR ME
istnieje cienka granica między alternatywą a superlatywą. to roztańczona metafora ról, które gramy i kształtów, które
przybieramy, scen, które wybieramy, publiczności, którą sta2 minutes 20
ramy się zaimponować i ceny, jaką płacimy za akceptację.
dir. Justin Gueguen, Annastassja Delayen (France)
Cockpera
W latach 30. pewien człowiek wędruje w surrealistycznym dir. Kata Gugic (Croatia)
świecie, który jest rządzony przez czas.
Krótka opera inspirowana bajką Ezopa o „Dwóch kogutach
Right Now, I Am
i orle”.
dir. Ciara Kerr (UK)
Under the Dark Clouds
„Right Now, I Am” to autobiograficzna, emocjonalna podróż dir. Kangmin Lim (USA)
przez przeszłość aż do teraz.
„Under the Dark Clouds” to wykonana w technice mieszanej
animacja fantasy o głównej bohaterce odwiedzającej świat
Pizza Party
dir. Max Holicki, Áron Farkas (Germany, Hungary)
snu by zaakceptować fakt, że ma depresję. Film porusza
kwestię akceptacji samego siebie oraz tego, w jaki sposób
W świecie zrobionym z pizzy, niepopularne dodatki muszą sny odzwierciedlają naszą nieświadomość.
walczyć o równość i szacunek. Trzy odważne plasterki ananasa buntują się przeciwko dyskryminującej polityce wejścia One Left
do skate parku w słonecznej Kasselforni. Slapstick i skatebo- dir. Sebastian Doringer (Austria)
ardy są ich bronią w walce z tyranią paskudnych salamisów.
Kilku pacjentów czeka w gabinecie lekarskim na wyniki badań
Carne
Faune
dotyczących ilości czasu życia jaki im pozostał. W większości
dir. Quentin Vandecasteele, Clara Bolle (France)
przypadków tego czasu nie jest tak dużo, jak się spodziewali.
W biednej dzielnicy młody chłopak jest zagrożony przez wrogo
nastawionych ludzi.
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Blok konkursowych filmów studenckich
i młodej animacji składający się z 15 krótkich
filmów animowanych z Francji, Portugalii,
Singapuru, Wielkiej Brytanii, Kanady, USA,
Polski i Południowej Afryki.

Where Monsters Dwell
dir. Richard Smithson (UK)
W okrutnym świecie, w którym królują podziały, Izzy i Morris są parą doskonałą i cieszą się sobą nawzajem. Nie
kłócą się o bzdety, i śmieszy ich różnica zdań, nawet gdy
wybierają telewizję albo jedno chce iść pieszo, a drugie
wziąć taksówkę. Przechodząc obok pary, która kłóci się
The Lifeguard ze sobą na temat posiadania różnych telefonów, zdają
Ines
dir. Élodie Dermange (France)
sobie sprawę, jak zły jest otaczający ich świat. Do momentu, gdy z tego ile pieniędzy mają w kieszeni wyniknie
Snow Shelter
Inès stoi przed trudną decyzją. Przestaje o tym myśleć po poważny problem. Mając za sobą głodną i niecierpliwą
raz ostatni, zanim podejmie decyzję.
kolejkę ludzi, oboje muszą podjąć trudną decyzję o tym
którą pizza zamówią na lunch: tą z ananasem czy tą bez?
Ahead
dir. Ala Nunu Leszynska (UK, Portugal)
Mother’s Love
dir. Chloé Delestrain, Morrigane Haudry, Adeline Leleu,
Krótka historia o życiu z głową i bez głowy.
Owen Masson, Philippine Singer (France)
Sexy Sushi
dir. Calleen Koh (Singapore)

Ciervo
dir. Pilar Garcia-Fernandezsesma (USA)

Jest to film o Sushi, które na początku przechwala się
swoją delikatnością i soczystością, które przyciągają klientów. Później, Sushi gwałtownie uświadamia sobie surową
i brutalna prawdę o swoim życiu i zastanawia się nad nim.
Ostatecznie, Sushi godzi się ze swoim tragicznym losem.

Emocjonalnie nawiedzające i wizualnie piękne doświadczenie „Ciervo” opowiada historię młodej dziewczyny, która
stara się zatrzymuje trudną mieszankę przemocy, uległości
i niezależności, podczas gdy jedno zmienia w drugie.

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Skyvision
dir. Julia Orlik (Poland)
dir. Nicolas Mayeur, Alice Letailleur, Yanis Belaid, Lisa Vicente, Nathan Peyren (France)
Dziewczyna z drutu zastanawia się, co zrobić, żeby się jej Wade
po prostu drut nigdy nie skończył. By znaleźć rozwiązanie
Viktor pali papieros na dachu budynku. Obserwuje miasto dla swojego problemu wybiera się w podróż.
tętniące życiem na dole, podczas gdy jego papieros się
pali i gaśnie.
Dassie
dir. Kayley Wagner and Abdullah Akram (South Africa)
Pile
dir. Toby Auberg (UK)
Historia o mało prawdopodobnej przyjaźni między niezdarną surykatką a cichawym góralkiem, która jest wystawiona
Woda, potem jedzenie. Rolnictwo, potem przemysł. Sta- na próbę w surowym środowisku pięknej, ale nieprzewidyre, a potem nowe. Krytyczne, potem zmodyfikowane . walnej Pustyni Kalahari. Desperacko poszukująca jedzonka,
Od prostych do złożonych. Od betonu do abstrakcji. Od nasza wyjątkowa surykatka, nie zatrzyma się na niczym,
prawdziwego do nierealnego.
aby zadbać o swoją ukochanego, futrzastego towarzysza.
Nawet jeśli oznacza to stawienie czoła dzikim szponom
Titan
najbardziej niebezpiecznego ptaka Kalahari, sekretarza.
dir. Chi-Thien Nguyen (Canada)
The Fishman
W trakcie wypełniania swojego przeznaczenia, robota wo- dir. Leto Stojanovic Meade and Agata Leniartek (UK)
jennego zatrzymuje ciężar jego czynów.
Podróż umierających ryb trwa tylko chwile.
Fyodor
dir. Milo Bonnard (France)\
The Lifeguard
dir. Cécile Mercier, Milena Blin, Clémentine Lecluse, Iris
Concierge Fyodor pragnie wrócić by oddać właścicielce Stanley, Ming-Yang Zhao, Rohan Kotnis, Charlotte Humjej rękawiczki.
bert (France)
Carne

Sauvage
Stary człowiek wraca na swoją plażę, gdzie spędził dziedir. Raoul Dhellemmes, Axel Beaudelot, Pauline Lemaire, ciństwo, tymczasem zaczyna wiać, zbliża się burza i stary
Marius Dalle, Alexis Jouen, Ophélie Kaszynski (France) człowiek stopniowo zanurza się we wspomnieniach.
W zimnym lesie Syberii zając próbuje uciec przed sforą
wilków.
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POKAZY
SPECJALNE

ACCRA ANIMATION
FILM FESTIVAL
Blok animacji
afrykańskich

Accra Animation Film Festival promuje i wspiera najlepszą afrykańską animację i zobowiązał się pomóc branży animacyjnej
w ewolucji na kontynencie, a także na arenie międzynarodowej.
Obecnie odbywa się druga edycja festiwalu i Accra szybko się
rozwija. Best of AAFFia 2020 to program, który podkreśla
bogactwo, kolor, talent i różnorodne historie, które można aktualnie znaleźć na kontynencie afrykańskim.
AAFFia to nie tylko coroczna platforma wymiany i możliwość
prezentacji dla afrykańskich twórców, ale także narzędzie do
wzbogacania globalnej społeczności animatorów o różnorodne
talenty i historie. Co roku AAFFia sprowadza to, co najlepsze
z afrykańskiej animacji na międzynarodowe festiwale animacji,
takie jak Encounters, Anim’est i Klik, i z przyjemnością prezentuje
tegoroczną selekcję na Warsaw Animation Fest.

Snow Shelter

Accra Animation Film Festival

A Special Gift - A Troublemaker’s Story
Nildo Essá, Mozambique, 6’23

Wade

Ember
Caitlin Hoseck, Celeste Jamneck, South Africa, 4’21
Farah Song
Mokhtar Talaat, Egypt, 2’12
FTFO
Kanso Ogbolu, Nigeria, 5’24

Monster of the Web
Ramy El Gabry, Egypt, 2’00

Hadidance
Luke Viljoen, South Africa, 3’56

Ruby & Roach
Erentia Bedeker, South Africa, 8’48

Isolated
Brian K. Tarus, Kenya, 2’30

String Ball
Aaia Fouad Madany, Egypt, 8’00

Kitwana’s Journey
Ng’endo Mukii, Kenya, 5’45

The Day Morning Never Came
Chekwube Oknkwo, Nigeria, 5’06

Los Magos
Muti, South Africa, 1’00

The Passport of Mallam Illia
Chekwube Oknkwo, Nigeria, 1’30

Machini
Frank Mukunday, Tétshim, Congo DR, 10’00

The Sugarcane Man
Tina Obo, Leroy Le Roux, South Africa, 4’53

Message beats
Natasha Nayo, Ghana, 2’13

Umuzungu Obroni
Tinne Kieckens, Rwanda, 1’30

Carne

Un Day De Matta
Antoine Onomo Emmanuel, Cameroon, 13’44

ACCRA ANIMATION FILM FESTIVAL
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TRICKY WOMAN
Blok Tricky Women we
współpracy z Austriackim
Forum Kultury

Program BRIGHT SPOTS & PUSHING BOUNDARIES to animacje reżyserowane wyłącznie przez kobiety. Filmy pokazywane były
podczas wiedeńskiego festiwalu filmowego
Tricky Women / Tricky Realties 2019

You are still there
Ingrid Gaier, 2017, 4´16
Bernadette Moser
Barbara Ecker, 2016, 6´12
Solar mechanix 1.1
Martina Tritthart, 2018, 3’28
Knagglig
Amelie Schlöglhofer, 2017, 2´33

Snow Shelter

Me-LOG
Eni Brandner, 2018, 6’52
Fly Us To The Moon
LIA, 2017, 5´35
The Wet Hair
Rebecca Akoun, 2015, 08’00
Lanes
Evelyn Kreinecker, 2017, 5´
Muybridge’s Disobedient Horses
Anna Vasof, 2018, 4´30
How To Adapt
Maria Chalela, 2017, 1’25
Late Season
Daniela Leitner, 2017, 7´26

Wade

Schlöglhofer
2017, 3´16

Carne
Tricky Woman

TRICKY WOMAN
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CZWARTEK

STUDENT & YOUNG
ANIMATION
COMPETITION

ANIMATED HORROR
COMPETITION

OTWARCIE
FESTIWALU

27.08

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

KINO ELEKTRONIK
20.30

BLOK 1

BLOK 1

PIĄTEK

STUDENT & YOUNG
ANIMATION
COMPETITION

PROFESSIONAL
ANIMATION
COMPETITION

28.08

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

BLOK 2

SOBOTA

PROFESSIONAL
ANIMATION
COMPETITION

29.08

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

NIEDZIELA

30.08

PONIEDZIAŁEK

31.08

WTOREK

01.09

ŚRODA

02.09

ANIMATED HORROR
COMPETITION

TRICKY WOMEN

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

BLOK 2

BLOK 2

AFRYKAŃSKIE
ANIMACJE

PROFESSIONAL
ANIMATION
COMPETITION

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

Pokaz specjalny we współpracy
z Accra Animation Film Festival

SPECIAL
SCREENING
ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

WARSZTATY
Warsztaty PIXAR

ONLINE
19.00

Pokaz specjalny we współpracy
z Austriackim Forum Kultury

BLOK 3

WARSZTATY

ANIMATED HORROR
COMPETITION

BLOK 1

Warsztaty z analizy scenariuszy

ONLINE / PLAC ZABAW
19.00

ANIMATED HORROR
COMPETITION

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

BLOK 2

ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

Warsztat z montażu
animacji poklatkowej

ZAMKNIĘCIE
FESTIWALU

ONLINE
18.00

PLAC ZABAW
19.00

WARSZTATY

BLOK 1

Pokaz animowanych
wideoklipów.

SPECIAL
SCREENING
ONLINE
dostępny przez
24h do 00.00

warsawanimationff@gmail.com
@warsawanimationfest
warsawanimationfest.com
Kontakt:
Tessa Moult- Milewska
+48 728655142
Ewelina Leszczyńska
+48 608355105

