Propozycja 5 pokazów filmowych
z repertuaru Short Waves Festival

Konkurs Międzynarodowy
Program Konkursu Międzynarodowego to niejako
lustro współczesnego świata (a raczej światów),
w których przeglądamy się oczami niezwykle
uzdolnionych autorów krótkometrażowej sztuki
filmowej. Okazuje się, że wcale nie dzieli nas
położenie geograficzne, uwarunkowania społeczne
i kulturowe bądź wyznawane wartości. Jesteśmy
tożsami w obliczu zmian, zarówno globalnych, jak
i tych bardziej prywatnych, które zaskakują nas
w najmniej spodziewanym momencie życia. Program
zawiera filmy nagrodzone na Festiwalu przez
prestiżowe międzynarodowe jury oraz publiczność.

The Beast
reż. Samantha Nell, Michael Wahrmann
Brazylia/Francja/Afryka Płd. 2016
fabuła, 24 min.
(I miejsce)
Retouch
reż. Kaveh Mazaheri
Iran 2017, fabuła, 19 min.
(II miejsce)
After the Volcano
reż. Léo Favier, Francja 2016
eksperyment, 17 min.
(III miejsce)
And So We Put Goldfish In The Pool
reż. Makoto Nagahisa
Japonia 2016, fabuła, 28 min.
(Nagroda Publiczności)
Łączny czas trwania: 88 min.

Konkurs Polski
Konkurs Polski to idealna okazja, by nie tylko
docenić najciekawsze filmy, ale przede wszystkim
podzielić się z widzami tym, co najciekawsze w
świecie krótkiego metrażu. W tym roku do konkursu
zgłoszono rekordową ilość filmów - ponad 2000.
Ich ilość i jakość to bezdyskusyjny dowód na to, że
krótki metraż w Polsce ma się świetnie. W ramach
różnorodnych krótkich form reżyserki i reżyserzy
sięgają po pełną paletę emocji i środków wyrazu.
Bawią, tumanią, straszą, eksperymentują i skłaniają
do refleksji.

Nic nowego pod słońcem
reż. Damian Kocur
Polska 2017, fabuła, 25 min.
(I miejsce)
Heimat
reż. Emi Buchwald
Polska 2017, fabuła, 24 min.
(II miejsce)
Proch
reż. Jakub Radej
Polska 2016, dokument, 25 min.
(III miejsce)
Fusy
reż. Kordian Kądziela
Polska 2017, fabuła, 28 min.
(Nagroda Publiczności)

Łączny czas trwania: 101 min.

Dances with Camera
Dances with Camera to międzynarodowy konkurs
krótkometrażowych filmów, których wspólnym
językiem jest ruch i taniec. W ramach pokazów
prezentowane są filmy tańca z całego świata,
odsłaniające przez widzami nieograniczone
możliwości fizycznej ekspresji i ich filmowego
obrazowania. W programie znalazły się filmy
fabularne, dokumenty, animacje, a także projekty
eksperymentalne i choreograficzne impresje.

Shadow Animals
reż. Jerry Carlsson, Szwecja 2017, 22 min.
(I miejsce)
Cargo
reż. Jasmine Ellis, Niemcy 2017, 4 min.
(II miejsce)
Six Solos
reż. Simon Fildes, Wielka Brytania 2016, 7 min.
(III miejsce)
Bhairava
reż. Marlene Millar, Philip Szporer
Kanada 2017, 14 min.
(Nagroda Publiczności)
Cold
reż. Sven Niemeyer, Niemcy 2017, 6 min.
Firebird
reż. Velislava Gospodinova
Bułgaria 2016, 7 min.
Inicjacja
reż. Iwona Pasińska, Polska 2017, 18 min.
Łączny czas trwania: 78 min.

Urban View
Urban View to konkurs międzynarodowych filmów
poświęconych tematyce architektury, urbanistyki
i designu. Program filmowy prezentuje sumę
spojrzeń z różnych stron świata, skłania do refleksji
na temat zamieszkiwania w danej przestrzeni oraz
przenika w głąb tkanki miejskiej, podążając za
zmiennym tempem życia jej mieszkańców.

Nature: All Rights Reserved
reż. Sebastian Mulder
Holandia 2016, dokument, 22 min.
(I miejsce i Nagroda Publiczności)
The Fall of Lenin
reż. Svitlana Shymko
Ukraina 2017, dokument/eksperyment, 12 min.
(II miejsce)
Livorno 32
reż. Miki Polonski
Izrael 2017, fabuła, 11 min.
(III miejsce)
The Nest
reż. Jamie Jones
Wielka Brytania 2016, fabuła, 20 min.
Disruption
reż. Feyrouz Serhal
Liban 2017, fabuła, 26 min.
Łączny czas trwania: 91 min.

Female Shorts
Rzeczywistość w tym programie filmowym ukazana
jest z perspektywy kobiecych bohaterek i ich
niezwykłych lub zupełnie zwyczajnych życiowych
doświadczeń. Zestaw filmowy eksploruje kobiece
spojrzenie na przyjaźń, miłość, stratę, bunt, walkę
i niezależność, tym samym prezentując inspirujące,
pogłębione spojrzenie na to, co oznacza być kobietą
we współczesnym świecie i jak zróżnicowane,
niejednoznaczne i płynne jest to pojęcie.

Wolta
reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała
Polska 2017, dokument, 14 min.
Copa-Loca
reż. Christos Massalas
Grecja 2017, fabuła, 14 min.
Wild Skin
reż. Ariane Louis-Seize
Kanada 2016, fabuła, 19 min.
On the Ropes
reż. Manon Nammour
Liban 2016, fabuła, 20 min.
Valparaiso
reż. Carlo Sironi
Włochy 2016, fabuła, 20 min.
Contact
reż. Alessando Novelli
Hiszpania 2017, animacja, 8 min.
Czas trwania: 91 min.
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