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DANCES WITH CAMERA 2017

Dances with Camera to międzynarodowy konkurs 
filmów krótkometrażowych, odbywający się w ramach 
Short Waves Festival, których wspólnym językiem jest 
ruch i taniec. Co roku wyselekcjonowane filmy tańca  
z całego świata odsłaniają przed widzami 
nieograniczone możliwości fizycznej ekspresji za 
pomocą filmowej narracji. Dances with Camera nie 
stawia granic, zapraszając do konkursu zarówno formy 
fabularne, dokumentalne, animowane, choreograficzne 
impresje, jak i projekty eksperymentalne. Pewne jest 
jedno - to zawsze intrygująca podróż w nieznane.



COIRE RUADH
Wielka Brytania, 2015, 
reż. Katrina McPherson, Simon Fildes, 
10 min.

Przejście od oswojonego do dzikiego jest dla 
większości ludzi intymnym przeżyciem, które nie 
pozostawia widocznych śladów na mapach.  

EXQUISITE CORPS
USA, 2016. 
reż. Mitchell Rose, 
6 min.

42 współczesnych choreografów łączy się, 
tworząc taneczny list miłosny.



PLOW PLANT REAP
USA, 205, 
reż. Marta Renzi, 
13 min.

Pośród majestatycznego krajobrazu pól 
uprawnych, kobieca społeczność gromadzi się, 
aby wspólnie przeżywać chrzest. Wschodząc 
i zachodząc niczym słońce i cień, “Plant Plow 
Reap” celebruje radość i porządek zwieńczone 
żniwami. 

TO THE ENDS OF THE FINGERTIPS
Wielka Brytania, 2016, 
reż. Roswitha Chesher, 
3 min.

Wymykając się przez palce czasu, poszukujemy 
wolności i spełnienia w tej surrealistycznej, 
bogatej wizualnie opowieści.



TOURNURES (TWIST)
Belgia, 2016, 
reż. Sebastien De Buyl, 
8 min.

W świecie, w którym płeć kulturowa jest 
odwrócona, mężczyzna usiłuje uwolnić się od 
strumienia  alienacji, uprzedzeń i stygmatyzacji. 
Ucieleśnia emancypację, domaga się równości 
seksualnej.

NÉANTS
Kanada, 2015, 
reż. Nellie Carrier, 
10 min.

Los czterech osób rozpada się na kawałki. 
Refleksja nad żałobą i rozczarowaniem.



MINI BALLET EN TROIS TACHES DE SANG  
(A BLOOD STAINED BALLET)
Francja, 2016, 
reż. Étienne Chédeville, 
16 min.

W swojej sypialni kobieta musi walczyć 
z mężczyzną, który w niewyjaśnionych 
okolicznościach wyszedł z jej szafy. Nieznajomy 
próbuje uwieść kobietę, ale staje się coraz 
bardziej brutalny.

JILAVA
USA, 2016, 
reż. John T. Williams, 
9 min.

Jilava opowiada historię zagranicznego 
misjonarza przetrzymywanego w niesławnym 
rumuńskim komunistycznym więzieniu. Czy 
jego wiara przerwa 12 lat prześladowań oraz 
psychicznych i fizycznych tortur? Czy komunizm 
złamie jego duszę?



THROUGH MY STREET
Szwajcaria, 2015, 
reż. Piet Baumgartner, 
5 min.

Para pracowników przygotowuje się do 
zwyczajnego dnia. On robi kanapki, kiedy ona 
śpiewa piosenkę przed telewizorem. Jednak 
gdy dotrą do pracy, ich dzień niespodziewanie 
nabierze artystycznego wymiaru. 

PILGRIMAGE
Kanada, 2016, 
reż. Marlene Millar, 
11 min.

Dziewięcioro tancerzy i piosenkarzy podróżuje 
wzdłuż rozgrzanych dróg i pól księżycowych, 
aby znaleźć schronienie w porzuconym miejscu 
kultu. Poprzez szereg skomplikowanych 
tureckich wzorów, grupa odnajduje ukojenie  
w chronionej przestrzeni.



Łączny czas: 91 min. 

Możliwość realizacji pokazów w terminie: 1.06 - 31.12.2017
Zestaw w polskiej i angielskiej wersji językowej

KONTAKT: 

Paulina Wieczorek
koordynatorka projektu

tel.: +48 530 097 959
e-mail: paulina.adarte@gmail.com

ORGANIZATOR:

Fundacja Ad Arte
www.facebook.com/fundacjaadarte

Short Waves Festival
www.shortwaves.pl

www.facebook.com/festiwalshortwaves


