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Program:

Umowa | reż. Ewa Smyk

Animacja / 2015 / 4,5 min.
Animacja poklatkowa opowiadająca o tradycyjnych 
oświadczynach we wsi Dobrowoda na Podlasiu w 
latach 50. i 60. XX wieku. Scenariusz powstał na 
podstawie fragmentu dziennika Mikołaja Smyka – 
dziadka autorki. „Umowa” jest osobistą refleksją 
na temat pamięci rodzinnej.

Moloch | reż. Szymon Kapeniak

Fabuła / 2015 / 32 min. 
Roma, Stach i Chudy pracują nielegalnie na terenie 
podupadającej huty stali. Roma przeżywa płomien-
ny romans i postanawia odejść z pracy, upatrując 
w nowym uczuciu pretekst do zmian w życiu. Jego 
koledzy chcą odwieść go od tego zamiaru. Tak oto 
zawiązuje się jedna z wielu wersji opowieści o Ka-
inie i Ablu. 

Obiekt | reż. Paulina Skibińska 

Dokument / 2015 / 14,5 min.
Kreacyjny obraz akcji poszukiwawczej rozgrywają-
cej się w przestrzeni dwóch światów – na lodowej 
pustyni oraz pod wodą. Film jest opowiedziany z 
punktu widzenia ekipy ratunkowej, nurka wkracza-
jącego do podlodowego świata oraz zwykłych ludzi,
oczekujących na brzegu.

Back home | reż. Weronika Izdebska

Daniel Spaleniak feat. Katarzyna Kowalczyk,  
teledysk / 2016 / 4,5 min. 
Przestrzeń. Chłodne, rześkie powietrze, tafla wody, 
nienaruszony horyzont w miejscu, w którym chmu-
ry sięgają ziemi. Czego szukasz?

Dzień babci | reż. Miłosz Sakowski

Fabuła / 2015 / 30 min.
Tomek potrzebuje pieniędzy. Oszukuje starszą ko-
bietę metodą „na wnuczka”. Kiedy wydaje się, że 
wszystko idzie zgodnie z planem,ta nagle dema-
skuje oszusta i zamyka go w mieszkaniu. Kobieta 
proponuje mu układ, który splata ich losy w nie-
oczekiwany sposób.

Drifting | reż. Michał Marczak 

Jacek Sienkiewicz, teledysk / 2015 / 4,5 min. 
Drifting to wyprawa do miejsca, gdzie muzyka 
wprawia ludzi w ekstatyczny trans, gdzie nikt nie 
przejmuje się rzeczywistością. Klip jest częścią 
pełnometrażowego filmu „Wszystkie nieprzespane 
noce” Michała Marczaka, który został nagrodzony 
w Sundance za najlepszą reżyserię filmu doku-
mentalnego.

Łączny czas: 98 min.

Polish Wave to nowa, multilokacyjna 
inicjatywa promująca polską twór-
czość filmową, zbudowana na bazie 
wieloletnich doświadczeń Fundacji 
Ad Arte, organizatora Short Waves 
Festival. Od Brazylii po Tajwan, od 
Londynu po Wilno — publiczność na 
całym świecie obejrzy staranną se-
lekcję świeżych, zaskakujących pol-
skich krótkich metraży, stanowiących 
o wyjątkowości „polskiej fali”, czyli 
nowych zjawisk na rodzimej scenie 
audiowizualnej. Projekt współfinan-
sowany przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.

Program:

The Deal | dir. Ewa Smyk

Animation / 2015 / 4,5 min.
This stop motion tells us a story of a traditional 
wedding proposal in the village Dobrowoda in 
Podlasie, taking place in the 1950s and 1960s. The 
scenario was based on an extract from a diary of 
Nicholas Smyk - director’s grandfather. „The deal” 
is a personal reflection on the memory of the fa-
mily.

Moloch | dir. Szymon Kapeniak

Fiction / 2015 / 32 min. 
Roma, Stach and Woody work illegally in an ailing 
steelworks. Roma gets into a passionate affair and 
decides to leave the job. His feelings become a 
pretext for altering his life, but that does not suit 
his friends. That is how one of a kind version of the 
Cain and Abel’s story uncovers. 

The Object | dir. Paulina Skibińska

Documentary / 2015 / 14,5 min.
A creative image of a search action set in two worlds 
- on an ice desert and under the water. The film 
is simultaneously narrated from different points 
of view: the rescue team, the diver stepping into 
the ice-world and ordinary people waiting ashore.

Back Home | dir. Weronika Izdebska

Daniel Spaleniak feat. Katarzyna Kowalczyk,  
video-clip / 2016 / 4,5 min. 
Expanse. Cool, crisp air, foaming waves washing 
ashore, a thin line of unattainable horizon in the 
place where clouds reach the ground. What are 
you looking for?

Grandma’s Day | dir. Miłosz Sakowski

Fiction / 2015 / 30 min.
Tom needs money. He decides to cheat an elderly 
woman using the „grandchild” tactic. When it se-
ems that everything goes according to plan, the 
woman unmasks the impostor and locks him in 
the apartment. The woman proposes a deal that 
intertwines their lives in an unexpected way.

Drifting | dir. Michał Marczak 

Jacek Sienkiewicz, video-clip / 2015 / 4,5 min. 
„Drifting” is a trip to a place where music puts so-
uls in an ecstatic trance, where nobody cares about 
the reality. The clip is a part of Michal Marczak’s 
feature film „All the sleepless nights”, which was 
awarded at Sundance festival for best direction of 
a documentary film.

Total time: 98 min.

Więcej informacji, pełna lista pokazów:  
More information and full list of screenings: 

www.adarte.pl/polish-wave
www.shortwaves.pl

Polish Wave is a new, multilocational 
initiative which promotes Polish au-
diovisual output. It is organized by 
the Foundation of Cultural Education 
Ad Arte- the organizer of Short Wa-
ves Festival. From Brasil to Taiwan, 
London to Vilnius — audience from 
all over the world will have an op-
portunity to watch carefully selec-
ted sets of new, exciting Polish short 
films which capture the essence of 
so-called “Polish wave”: new pheno-
menon on the domestic audio-visual 
scene. The project is co-financed by 
the Polish Film Institute.


