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PROGRAM POLSKI
CZAS: 48 min



1. ”BUT SHE’S NICE...” (2014)  6’ 
reż. TomaszPilarski
prod. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

W świecie pełnym szarości, gdzie spokojnie płynie 
monotonne życie, światło subtelnie rysuje opowieść o 
niespodziewanie kiełkującym uczuciu. Czasami jednak 
sama myśl o byciu z kimś może być niebezpieczna, jeśli 
zbyt długo tkwi się w samotności. Czy bohaterowi uda 
się wydostać z pod grubej skorupy, którą wytworzył 
w obawie przed otoczeniem? Jaką rolę odegra w 
tym wszystkim Cień? “But she’s nice...” to historia 
o próbie wyrwania się z klatki samotności, o chęci 
przezwyciężenia samego siebie, aby móc otworzyć się 
na nowe możliwości, na świat i na uczucie.
 

2. “UDOMOWIENIE” (2015)  6’
reż. Sylwia Gaweł
prod. Akademia Sztuk Pięknych, Pracownia 
Filmu Animowanego

„Udomowienie” to film opowiadający o dość osobliwej 
relacji człowieka ze zwierzętami. Bohater, kolekcjoner 
egzotycznych gadów i ptaków żyje w mieszkaniu 
pełnym klatek i akwariów. W gąszczu bujnych roślin 
codziennie pielęgnuje zwierzęta, jednocześnie starannie 
kontroluje ich zachowanie. Przyniesiony do domu mały 
kajman niespodziewanie zburzy cierpliwie wypracowany 
porządek. W swojej animacji Sylwia Gaweł odkrywa 
sedno ludzkiej dominacji. 
 

3. “DANSE MACABRE” (2013) 5’
reż. Małgorzata Rżanek 
prod. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 
Noc gęsta jak smoła. Księżyc zerka złowieszczo. Ktoś 
jeszcze tej nocy zginie. Nagle rusza karuzela śmierci, 
której nie sposób zatrzymać. Nanizane na cienkie nici 
suną bezgłowe kościotrupy by już za chwilę wpaść do 
magazynku śmiertelnego rewolweru. Kości cierpliwie 
kompletuje i dekompletuje tam machina, która tasuje 
je tak precyzyjnie, że już za moment w stosie czaszek 
każda z nich nie różni się niczym od pozostałych. Obud-
zone ponownie do tańca kościotrupy jeszcze raz spróbują 
swych sił w tańcu zanim niewzruszona kostucha po raz 
kolejny pozbawi je głowy. Animowany „Dance Macabre” 
to rytmicznie hipnotyzująca refleksja o śmierci, która 
pewnego dnia nieuchronnie  zaprosi każdego z nas do 
ostatecznego tańca. 

 

4. “AB OVO” (2013)  6’
reż. Anita Kwiatkowska - Naqvi
prod.  PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna) 

Film ukazuje budzenie się do życia nowego istnie-
nia, ale także niepokój wpisany w przeobrażanie się 
kobiecego ciała, które zatraca swoje dawne kształty 
i formuje się pod wpływem siły, oddziałującej na 
nie od wewnątrz. Fizyczne odczuwanie w sobie 
drugiego człowieka staje się coraz wyraźniejsze, aż 
do momentu gdy przekracza on granicę kobiecego 
ciała, ostatecznie zaznaczając swoją niezależność. 
Ab ovo jest niezwykle plastyczną animacją, która il-
ustruje drzemiącą w każdej kobiecie moc płodności.

5. “ZIGENORT” (2013)  19’
reż. Tomasz Popakul
prod. No Label 

Mała nadmorska wioska. Zapracowany ojciec stara się 
przyuczyć nastoletniego syna do zawodu rybaka.  
Introwertyczny chłopiec-ryba będzie musiał stawić 
czoła pierwszej poważnej rywalizacji. Świat odkry-
wany przez chłopca pełen jest niepokojących znaków, 
frapujących obserwacji, które niejednokrotnie budzą 
w nim przerażenie. Intrygująca, graficzna animacja 
Popakula jest próbą opisania niepokojów wchodzącego 
w dorosłe życie nastolatka.

6. “DARLING” (2013)  6’
reż. Izabela Plucińska
prod. Clay Traces, Hauptproductions Film 

Czym jest utrata pamięci? W labiryncie strachu 
bliski staje się nieznajomym, a dom pułapką. 
Poruszając się po omacku, śladem znajomych 
przedmiotów i kształtów bohaterka stara się wrócić 
do życia, które kiedyś było jej własnym. Najnowsza 
plastelinowa animacja Izabeli Plucińskiej jest 
przejmującym obrazem zagubienia i wyobcowania 
oraz próby poskładania całości z nieprzystających 
do siebie fragmentów.




