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Comedy Shorts
 
 
Pośmiejmy się! Zapraszamy na pokaz sześciu krótkometrażowych 
komediowych filmów - fabularnych i animowanych, m. in. z Holandii, 
Austrii i Chorwacji. 

To zestaw anegdot pełnych różnorodnego rodzaju humoru - przez 
absurdalny żart sytuacyjny po czarny humor, utrzymanych w pozytywnym 
tonie, które jednocześnie nieśmiało apelują o dystans do samego siebie, 
szczególnie w tym galopującym, stechnologizowanym świecie. 

Do łez rozbawią Was m.in. filozoficzne rozmyślania animowanej kaczki 
w depresji, ekstremalne zakupy na czas w centrum handlowym, wybitnie 
aktualna refleksja nad uzależnieniem od selfie oraz miłosny związek 
punkowego szczura z pedantyczną kotką.

Jesień może być wyjątkowo pogodna, jeśli spędzicie ją w towarzystwie 
Comedy Shorts. 



PROGRAM



#selfie
reż. David M. Lorenz / Niemcy 2016 / 
fabuła / 7 min. 

Zakochana para spędza wakacje w Berlinie. 
Wszystko wydaje się idealne, do momentu, 
kiedy on chce zrobić selfie... Związek widziany  
z perspektywy smartfona.

A couple on holiday in Berlin. Everything is 
perfect, but then he wants to take a selfie… 
Relationship seen through a mobile phone.



Bier & Calippo
reż. Paul Ploberger / Austria 2017 / 
fabuła / 28 min.

Lato, stary kamper i wszechogarniające 
uczucie wolności. Jojo chce dołączyć do 
swojego chłopaka Toniego, który przebywa  
w trasie koncertowej ze swoim zespołem, 
jednak sytuacja komplikuje się, kiedy 
nadopiekuńczy ojciec odkrywa jej sekret. 

Summer, old camper and all-embracing feeling 
of freedom. Jojo wants to join his boyfriend 
Toni, who is on the road with his band, but the 
situation gets complicated when Jojo’s over-
protective father discovers her secret.



Have Heart
reż. Will Anderson / Wielka Brytania 
2017 / animacja / 12 min.

Zapętlony GIF przeżywa kryzys 
egzystencjalny. Barwna animacja  
z bohaterami złożonymi z figur 
geometrycznych i ścieżce dźwiękowej 
przywołującej skojarzenia z grami 
komputerowymi z lat 90-tych. 

A Looping GIF has an existential crisis. 
Colorful animation featuring protagonists 
made of geometric figures and a soundtrack 
evoking associations with computer games 
from the 90s.



Noticed
reż. Limor Diamant / USA 2015 / 
fabuła / 15 min.

Kiedy samotna pracownica poczty odkrywa, 
że naprzeciwko niej mieszka podglądacz, 
rosnąca fascynacja nim wysyła ją  
w zaskakującą podróż. 

When a lonesome postal worker discovers one 
night that a peeping tom lives across from her, 
a growing fascination with him sends her on  
a surprising journey.



Life with Herman H. Rot 
reż. Chintis Lundgren / Chorwacja 2015 
animacja / 11 min.

Herman jest punkowym szczurem, 
mieszkającym samotnie w zabałaganionym 
mieszkaniu. Gdy po pijaku wraca do domu, 
zostaje zauważony przez uroczą burżuazyjną 
kotkę, która następnie zjawia się u jego drzwi. 
Z wszystkim, co posiada.

Herman is a punk rat who lives alone in his 
messy apartment. One day, as he is drunkenly 
stumbling home, Herman is spotted by a 
lovable bourgeois cat who afterward shows 
up at his doorstep. With everything she owns.



For Free
reż. Merijn Scholte Albers, Tobias 
Smeets / Holandia 2016 
fabuła /8 min.

Mimo, że Ruud i Els są małżeństwem od wielu 
lat, wystarczy jedna minuta, aby spojrzeli na 
siebie zupełnie inaczej. 

Even though Ruud and Els have been married 
for a hundred years, it only takes them one 
minute to look at each other with different 
eyes again.



Łączny czas pokazu: 81 min.
 
Zestaw z polskimi i angielskimi 
napisami.
 
Możliwość realizacji pokazów  
w terminie:  
10.10 — 31.12.2017

KONTAKT:
Paulina Wieczorek
koordynatorka projektu

tel.: +48 530 097 959
e-mail: paulina@adarte.pl
 
 
ORGANIZATOR:
Fundacja Ad Arte 
adarte.pl
 
Short Waves Festival 
shortwaves.pl


