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Polskiego 73 (wejście od / entrance
from Niedziałkowskiego)

20:00 – 22:00

SEFF Media Forum
goście / guests Friederike Frach,
Małgorzata Frymus, Tomasz
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Nanook in google
– book promotion
autor / by Mirosław Salski
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dir. Aleksandra Hojczyk, PL, 2016
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Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Historie nieprawdziwe? vol.8
Untrue Stories? vol.8
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
24.10.2016

21:00 – 01:00

Konkurs Europejski: Blok 5
The European Competition:
Block 5
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „SZCZURY”, reż. / dir. Bożena
Mozolewska, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

Konkurs Europejski: Blok 6
The European Competition:
Block 6
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „Live in Levi’s”, reż. / dir.
Marta Krysińska, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

20:00 – 22:00

20:00 – 22:00

Konkurs Europejski: Blok 4
The European Competition:
Block 4
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „Obywatel”, reż. / dir.
Bartosz Madej, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

17:30 – 19:30

Szczecin European Film Festival '16
15–24.10.2016

Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
The project is co-financed by the City of Szczecin, the Ministry of Culture and National Heritage,
the Polish-German Foundation for Co-operation, the Polish Film Institute (PISF),
the Marshal’s Office of the West Pomeranian Voivodeship

Abbreviations • Akronimy
D
CI
ED
CA
COL
B&W
DOC
AN
FI
OS
OwE
OwPL
OwG

director • reżyseria
cinematographer • zdjęcia
editor • montaż
cast • obsada
colour • barwny
black & white • czarno-bialy
documentary • film dokumentalny
animation • animacja
fiction • fabuła
original sound • oryginalna ścieżka dźwiękowa
original version with English subtitles • język oryginalny
z angielskimi napisami
original version with Polish subtitles • język oryginalny
z polskimi napisami
original version with German subtitles • język oryginalny
z niemieckimi napisami

Addresses • Adresy
STUDIO TVP SZCZECIN • ul. Niedziałkowskiego 24a
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • ul. Korsarzy 34
CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY • pl. Solidarności 1
PIWNICA KANY • pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE • pl. Orła Białego 2
FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE • ul. Małopolska 48
ČESKY FILM • al. Papież Jana Pawła II 3-4
STUDIO S1 RADIA SZCZECIN • al. Wojska Polskiego 73
STOWARZYSZENIE KAMERA • al. Papieża Jana Pawła II 17
MULTIKINO GALAXY • al. Wyzwolenia 18/20
SZCZECIŃSKI INKUBATOR KULTURY • al. Wojska Polskiego 90

Festival office • Biuro festiwalowe:
PIWNICA KANY • pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Imprint • Stopka redakcyjna
Publisher • Wydawca: the OFFicyna Association / Stowarzyszenie OFFicyna
Editors • Redakcja: Natalia Jóźwiak, Arkadiusz Zieliński
Texts • Teksty: the Program Committee and others / Komisja Programowa i inni
Cover Design • Projekt okładki: Wojciech Mazur
Graphic Design • Oprawa graficzna: Paweł Kozioł
DTP • Skład: Paweł Kozioł
Printhouse • Druk: Drukarnia PAW
All rights reserved • Wszystkie prawa zastrzeżone: Publisher • Wydawca

All information is correct at time of going to press. The organisers reserve the right to make program changes.
Wszystkie informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym w momencie przekazania tekstu do druku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Table of Contents
SPIS TREŚCI

Foreword
SEFF ’16 Awards
International Jury
Polish Jury
Findling Jury
West Pomerania Shorts Jury
TELEPHONE ART Jury
Curators, Selectors
SEFF ’16 Opening Ceremony
SEFF ’16 Award Cremony

5
8
9
10
11
12
12
13
17
19

Słowo wstępne
Nagrody SEFF ’16
Międzynarodowe Jury
Polskie Jury
Findling Jury
Jury Zachodniopomorskich Shortów
Jury TELEFON ART
Kuratorzy, selekcjonerzy
Ceremonia otwarcia SEFF ’16
Ceremonia wręczenia nagród SEFF ’16

5
8
9
10
11
12
12
13
17
19

The Competition
The European Competition
The Polish Competition

21
23
58

Część konkursowa
Konkurs Europejski
Konkurs Polski

21
23
58

Top League
Let’s Talk Film – Sławomir Idziak & Cinebus
Marcin Koszałka – Retrospective
The Best Films in the World

69
70
72
75

Ekstraklasa
Let’s Talk Film – Sławomir Idziak & Cinebus
Marcin Koszałka – Retrospektywa
Najlepsze Filmy Świata

69
70
72
75

The Boundaries of Cinema
Crossing the Boundaries –
Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik
The Academy of Art at SEFF
TELEPHONE ART ‘16

79

Granice Kina
Przekraczanie Granic –
Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik
Akademia Sztuki na SEFF
TELEFON ART ‘16

79

80
83
87

80
83
87

A Different Dimension of Europe
New Baltic Cinema
New Baltic Cinema – Lithuania
New Baltic Cinema – Denmark
New Baltic Cinema – Sweden
New Baltic Cinema – Germany
New Baltic Cinema – Poland

90
91
92
95
98
103
107

Inny Wymiar Europy
Nowe Kino Bałtyckie
Nowe Kino Bałtyckie – Litwa
Nowe Kino Bałtyckie – Dania
Nowe Kino Bałtyckie – Szwecja
Nowe Kino Bałtyckie – Niemcy
Nowe Kino Bałtyckie – Polska

90
91
92
95
98
103
107

West Pomerania Cinema
The Faces of West Pomeranian Cinema –
Jacek Kamiński
West Pomerania Shorts '16 Final
ZFF Pomerania Film at SEFF
Nanook in google – book promotion

110

110

111
114
127
129

Kino na Pomorzu Zachodnim
Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii –
Jacek Kamiński
Zachodniopomorskie Shorty ’16 Finał
ZFF Pomerania Film na SEFF
Nanook w googlach – promocja książki

Common Borders
The Dialogue Centre Upheavals at SEFF

131
132

Wspólne Granice
Centrum Dialogu Przełomy na SEFF

131
132

111
114
127
129

TABLE OF CONTENTS • SPIS TREŚCI

4

139
143

Industry Zone
SEFF Media Forum
Electronic News –
DEKRA Hochschule für Medien
Marcin Koszałka – Masterclass

139
143

Chillout Zone
UHA UHA Chillout Zone
Chillout Horror
Untrue Stories?

145
146
147
152

Strefa Chillout
UHA UHA Chillout Zone
Chillout Horror
Historie nieprawdziwe?

145
146
147
152

SEFF ’16 Venues

155

Miejsca prezentacji SEFF ’16

155

SEFF ’16 on the Road

167

SEFF ‘16 w trasie

167

SEFF ’16 Team
Organisers’ Thanks

169
170

Team SEFF ’16
Podziękowania organizatorów

169
170

Industry Zone
SEFF Media Forum
Electronic News –
DEKRA Hochschule für Medien
Marcin Koszałka – Masterclass

135
136

135
136

Foreword
SŁOWO WSTĘPNE

Foreword by the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship
Słowo wstępne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Ladies and Gentlemen,

Szanowni Państwo,

film art today is an irreplaceable medium which shapes
world views and attitudes, showing the ever-changing reality around us from different perspectives, often ones that are
surprising and unnoticeable in everyday life. It often confronts the viewers with difficult issues of society, culture, and
identity, forcing them into intellectual effort and exploration.
Once again we can partake in Szczecin European Film Festival, an event that is special and looked forward to, one that
enables contact with ambitious and demanding cinema.

sztuka filmowa to dziś niezastąpione medium, które kształtuje poglądy i postawy, pokazując zmieniającą się wokół nas
rzeczywistość z różnych perspektyw, często zaskakujących
i niedostrzeganych w codziennym życiu. Nierzadko konfrontuje z trudnymi kwestiami społecznymi, kulturowymi
i tożsamościowymi, zmuszając widza do intelektualnego
wysiłku i poszukiwań. Przed nami kolejna edycja Szczecin
European Film Festival, wydarzenia wyjątkowego i wyczekiwanego, umożliwiającego obcowanie z ambitną i wymagającą
kinematografią.

I wish to congratulate the organisers on yet another cultural event that supports West Pomeranian artists, often ones
making their debut, and promotes our region on the European stage. We have all already gotten used to autumn in
West Pomerania bringing screenings of documentary films
from all around the world, discussions featuring distinguished critics, and presentations of regional films. I want to
thank the whole team responsible for Szczecin European
Film Festival for their work, without which we would not
be able to participate in such a unique cinematic feast.
I wish that all viewers of this year’s edition of SEFF have
unforgettable experiences, and recommend especially the
part of the festival that is devoted to film in West Pomerania.
Olgierd Geblewicz
Marshal of the West Pomeranian Voivodeship

Szczecin European Film Festival na stałe zagościł na mapie
najważniejszych wydarzeń kulturalnych Pomorza Zachodniego, ponieważ otwiera się na nowe kierunki i gatunki filmowe,
pozwalając widzom na kontakt nie tylko z europejskimi, lecz
także światowymi nurtami i trendami filmowymi. Stworzony
przez Stowarzyszenie OFFicyna festiwal to miejsce przenikania się młodej twórczości, artystycznych poszukiwań i merytorycznych dyskusji. Cieszę się, że zaplanowane wydarzenia
dostępne będą także poza Szczecinem, w mniejszych miastach regionu.
Gratuluję organizatorom kolejnego wydarzenia kulturalnego, które wspiera zachodniopomorskich twórców, często
debiutujących oraz promuje nasz region na arenie europejskiej. Przyzwyczailiśmy się już wszyscy, że jesień na Pomorzu
Zachodnim to projekcje filmów dokumentalnych z całego
świata, dyskusje z udziałem wybitnych krytyków i prezentacje regionalnej kinematografii. Dziękuję całemu zespołowi
tworzącemu Szczecin European Film Festival za pracę, dzięki
której możemy brać udział w tak wyjątkowej uczcie filmowej.
Życzę wszystkim widzom tegorocznej edycji SEFF niezapomnianych wrażeń, szczególnie gorąco polecając część festiwalu
poświęconą kinematografii na Pomorzu Zachodnim.
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

FOREWORD • SŁOWO WSTĘPNE

Szczecin European Film Festival has found a permanent
spot on the map of the most important cultural events of
West Pomerania, and it is so because of its openness to new
film directions and genres, enabling the viewers to experience not only European, but also world film movements and
trends. Created by the OFFicyna Association, the festival is
a meeting place for young creative work, artistic search, and
topical discussions. I am pleased that the festival events are
also planned outside Szczecin, in smaller towns of the region.

5
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Foreword by the President of the City of Szczecin
Słowo wstępne Prezydenta Miasta Szczecina

6

Ladies and Gentlemen,

Szanowni Państwo,

it is with the utmost pleasure that I invite you to participate
in this year’s Szczecin European Film Festival. I am convinced
that, just like with every previous instalment, this year we will
also witness an event that is special: not only because of its
original organisational formula and the ambitious idea of Polish-German partnership inscribed in the festival, but also because of its exceptionally rich program and the accompanying
atmosphere of celebration.

jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa zaprosić do udziału w tegorocznej edycji Szczecin European Film Festival. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku poprzednich odsłon
tej imprezy, również i w tym roku będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem wyjątkowym: nie tylko z racji oryginalnej
formuły organizacyjnej i wpisanej w nią ambitnej idei polsko-niemieckiego partnerstwa, ale przede wszystkim arcybogatego programu i towarzyszącej mu atmosfery odświętności.

It is with good reason that Szczecin European Film Festival,
so creatively carrying on the legacy of the dokumentART festival, is currently believed to be one of the most important film
festivals in its category in Poland and Europe. Its creators have
managed to establish the event's good name in a relatively short
time, thanks to both the organisational professionalism and the
presented works' quality and diversity (topical and formal). This
has promoted Szczecin to the rank of an important centre of
documentary film promotion and presentation, one showing
the most interesting accomplishments in the field. This year a
record-breaking number of 2570 productions from 88 countries
was submitted to the European Competition and the Polish
Competition, which reflects the great interest creators from all
around the world have in the festival.

Nie bez powodu Szczecin European Film Festival, tak twórczo kontynuujący tradycję festiwalu dokumentART, uchodzi
obecnie za jeden z najważniejszych przeglądów filmowych
tego rodzaju w Polsce i Europie. Jego twórcom udało się w stosunkowo krótkim czasie ugruntować wysoką renomę imprezy
zarówno dzięki organizacyjnemu profesjonalizmowi, jak i jakości oraz różnorodności tematycznej i formalnej pokazywanych dzieł. Dzięki temu Szczecin awansował do rangi istotnego ośrodka promocji i prezentacji najciekawszych dokonań
w dziedzinie dokumentu filmowego. Odzwierciedleniem
ogromnego zainteresowania twórców z całego świata szczecińskim festiwalem może być fakt, że w tym roku do Konkursu
Europejskiego i Konkursu Polskiego filmów dokumentalnych
zgłoszono rekordową liczbę 2570 produkcji z 88 krajów.

Apart from competition screenings, an incredibly important
part of SEFF are numerous accompanying events, including
SEFF Media Forum which is a Polish-German meeting of
media representatives, a review of Marcin Koszałka’s creative
work, New Baltic Cinema – a series of screenings focusing on
the newest films from Germany, Sweden, Denmark, Lithuania,
and Poland, as well as West Pomerania Shorts – the final of an
all-year-round competition for authors from West Pomerania.

Obok pokazów konkursowych niezmiernie ważną częścią festiwalu stanowią liczne imprezy towarzyszące, w tym
m.in. SEFF Media Forum, czyli polsko-niemieckie spotkanie
przedstawicieli mediów, retrospektywa twórczości Marcina
Koszałki, Nowe Kino Bałtyckie – cykl projekcji poświęconych
najnowszej kinematografii z Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy
i Polski, Zachodniopomorskie Shorty – finał całorocznego
konkursu dla twórców z Pomorza Zachodniego.

I am convinced that we will have the opportunity to watch
films that are outstanding, perhaps difficult, sometimes evoking strong emotions, but always valuable, important for the
understanding of the complexity of modern life outside of the
cinematic world. I hope that, once again, Szczecin European
Film Festival will give us many reasons for reflection, and for
dialogue. I wish that all of you have successful screenings and
memorable experiences.

Jestem pewien, że będziemy mieli okazję obejrzeć filmy wybitne, może niełatwe w odbiorze, budzące niekiedy silne emocje,
ale zawsze wartościowe, istotne dla zrozumienia również pozafilmowej złożoności współczesnego świata. Mam nadzieję,
że po raz kolejny Szczecin European Film Festiwal dostarczy
nam wielu powodów do refleksji i rozmów. Życzę wszystkim
Państwu udanych projekcji i niezapomnianych wrażeń.

President of the City of Szczecin
Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecina
Piotr Krzystek

Dear cinema-lovers and friends of the festival,

Drodzy kinomani i przyjaciele festiwalu,

we meet again during the autumn of film in Szczecin and West
Pomerania.

znów spotykamy się podczas jesieni filmowej w Szczecinie oraz
na Pomorzu Zachodnim i Przednim.

This year as well, on the threshold of the second decade of its
existence, the festival of European film in Szczecin has a few
special characteristics. What is most noticeable, films submitted
to and chosen for both of this year’s competitions – the European
and the Polish one – are more politically engaged than they
have been before. The productions touch upon various aspects
of changes taking place in the modern world, they discuss world
politics, which is a very animated issue at present, they deal with
the question of nature and environmental protection, the influence
of the media on how we perceive reality and relationships.

Święto europejskiego filmu w Szczecinie, u progu drugiego
dziesięciolecia swojego istnienia, ma i w tym roku kilka cech
szczególnych. Przede wszystkim filmy nadesłane i wybrane do
tegorocznych konkursów – zarówno europejskiego, jak i polskiego – są bardziej niż dotychczas zaangażowane politycznie.
Poruszają różnorodne aspekty zmian współczesnego świata,
dotyczą bardzo ożywionej w tej chwili światowej polityki, kwestii natury i ochrony przyrody, wpływu mediów na postrzeganie
rzeczywistości czy międzyludzkich relacji.

Looking through the lens of cinema makes one realise how
much the world has changed within the last decade. It became
more restless, stopped being predictable. The more valuable
become the films that let us stop for a moment, find time for
thought and conversation.
Broader technical possibilities have changed the way in which
we observe the world through film. The equipment that keeps
getting smaller and less noticeable – cameras, smartphones,
drones – enables us to record intimate situations, and to make
them public. We gain insight into unexpected situations, the
everyday life of extraordinary people, which broadens the
spectrum and number of burning questions of our times; it
amazes, fascinates, entertains us in a way previously unknown.
Also the number of films admitted this year indicates a
growth in the technological possibilities of film distribution.
It was moving for us to receive nearly a thousand more film
submissions compared to last year, just for the two main
competitions – the European and the Polish. Other highlights
of the program, such as TELEPHONE ART or the regional
Shorts have received many more submissions as well. The fact
that our Festival sparked such impressively large interest gave
us energy and new stimuli, which was very inspiring when
watching the submitted productions long into the night.
Hoping that the events we wish to recommend to you during
the Film Festival in Szczecin will be both fascinating and
engaging, we cordially invite you to participate in them actively!
Claudia Dietrich and Bartosz Wójcik, PhD
directors of the festival

Spojrzenie przez pryzmat filmów uzmysławia, jak bardzo świat
zmienił się w ciągu ostatniej dekady. Stał się bardziej niespokojny, przestał być przewidywalny. Tym większą wartość mają
filmy, dzięki którym możemy się na chwilę zatrzymać, znaleźć
czas na namysł i rozmowę.
Większe możliwości techniczne zmieniły sposób obserwacji
rzeczywistości poprzez film. Coraz mniejszy i mniej zauważalny sprzęt – aparat fotograficzny, smartfon, dron – umożliwia rejestrację intymnych sytuacji i upublicznianie ich. Tak pozyskany
wgląd w sytuacje nieoczekiwane, w codzienność niezwykłych
ludzi, poszerza spektrum i ilość palących pytań naszych czasów;
zadziwia, bawi w nieznany dotychczas sposób, fascynuje.
Również sama liczba nadesłanych w tym roku filmów świadczy
o coraz większych technologicznych możliwościach rozpowszechniania filmu. Poruszyło nas niemal tysiąc filmów, o które zwiększył się tegoroczny nabór tylko do dwóch konkursów
głównych – europejskiego i polskiego. Również na inne punkty
programowe, takie jak TELEFON ART czy regionalne Shorty, wpłynęło znacząco więcej zgłoszeń. Imponująco duże zainteresowanie naszym Festiwalem w sposób szczególny dodało
nam sił i nowych bodźców, co było bardzo inspirujące w trakcie
całonocnych sesji oglądania nadesłanych produkcji.
Żywiąc nadzieję, że wydarzenia, które pragniemy Państwu
polecić podczas Szczecińskiego Festiwalu Filmowego, będą
zarówno fascynujące, jak i zajmujące, serdecznie zapraszamy do
aktywnego w nich udziału!
Claudia Dietrich i dr Bartosz Wójcik
kierownictwo festiwalu

FOREWORD • SŁOWO WSTĘPNE

Foreword by the festival directors
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The European Competition
• Award for the best film that tests the boundaries of
documentary film, in the amount of 15,000 PLN, funded
by the Ministry of Culture and National Heritage.
• Award for the most innovative documentary film
language, in the amount of 10,000 PLN, funded by the
Polish Film Institute.
• Award for the most moving film, in the amount of
10,000 PLN, funded by the Marshal of the West
Pomeranian Voivodeship.
• Award for the most intriguing film, in the form of
professional software, funded by the company AVID
Poland.

Konkurs Europejski
• Nagroda w wysokości 15 000 PLN za najlepszy film
badający granice filmu dokumentalnego, ufundowana
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Nagroda w wysokości 10 000 PLN za najbardziej
nowatorski język filmu dokumentalnego, ufundowana
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
• Nagroda w wysokości 10 000 PLN za najbardziej
poruszający film, ufundowana przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.
• Nagroda w postaci profesjonalnego oprogramowania za
najbardziej intrygujący film, ufundowana przez firmę
AVID Poland.

The Polish Competition
• The award for the best film, in the amount of 10,000
PLN, funded by the President of the City of Szczecin.
• Award for the most intriguing film, in the form of
professional software, funded by the company AVID
Poland.

Konkurs Polski
• Nagroda w wysokości 10 000 PLN za najlepszy film,
ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin.
• Nagroda w postaci profesjonalnego oprogramowania za
najbardziej intrygujący film, ufundowana przez firmę
AVID Poland.

The European and Polish Competition
• The Audience Award, in the amount of 1,000 EUR,
funded by Polish Television.
• The Award of Findling Landesverbandes Filmkommunikation M-V e.V. for the best Polish film
from the European or Polish Competition, in the
form of a tour of cinemas throughout MecklenburgVorpommern, with the participation of the director.

Konkurs Europejski i Polski
• Nagroda Publiczności w wysokości 1000 EUR,
ufundowana przez Telewizję Polską.
• Nagroda Findling Landesverband Filmkommunikation
M-V e.V. za najlepszy polski film z Konkursu
Europejskiego lub Polskiego w postaci tournee po
kinach Meklemburgii-Pomorza Przedniego w obecności
reżysera.

The worldwide TELEPHONE ART Competition
• Award for the most intriguing film, in the form of
professional software, funded by the company AVID
Poland.

Światowy Konkurs TELEFON ART
• Nagroda w postaci profesjonalnego oprogramowania za
najlepszy film, ufundowana przez firmę AVID Poland.

West Pomerania Shorts '16
• Award for the most intriguing film, in the form of
professional software, funded by the company AVID
Poland.
• Award for the competition winner, in the form of a
premiere screening at the Castle Cinema, funded by the
Director of the Pomeranian Dukes' Castle.
• In-kind prize for the competition winner, funded by the
Český Film club.

Zachodniopomorskie Shorty '16
• Nagroda w postaci profesjonalnego oprogramowania za
najbardziej intrygujący film, ufundowana przez firmę
AVID Poland.
• Nagroda w postaci premierowego pokazu w Kinie
Zamek dla laureata konkursu, ufundowana przez
Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich.
• Nagroda rzeczowa dla laureata konkursu, ufundowana
przez klub Český Film.

Marcos Nine

Volker Kufahl

Janusz Wróblewski

Marcos Nine (Hannover 1977)
ia associated with “New Galician
Cinema,” which groups a number of
Galician creators who have in common
creations that break new ground with
conventional audiovisual production.
Author of more than a dozen titles
which have been screened in Cervantes
Institutes around the world (São
Paulo, New York, Istanbul, Naples,
Manchester, etc.), as well as at several
festivals (Silver Docs, SIFF Seattle,
or Malaga Film Festival). His first
full-length film, “The Gap” (2012),
premiered at the prestigious BAFICI.
“Leslie’s Journey” (2014) is his second
full-length film (the film won an award
at Szczecin European Film Festival '15).

Born 1969 in Lüneburg, Lower
Saxony, FRG. Studied Social Sciences
in Constance and Leipzig. Worked
on the side as film projectionist and
programmer at the local art cinema
until 1996. Theatrical manager for
art and commercial cinemas from
1996 to 2000. 2001-2013 artistic and
managing director of Braunschweig
International Film Festival. Cofounder and managing director of
Universum Cinema since 2008,
a two-screen independent cinema
in Braunschweig, which is member
of Europa Cinemas and CICAE.
Since 2014 managing director of
Filmland MV gGmbH and Film
commission MV as well as artistic
director of FILMKUNSTFEST
MV in Schwerin, Mecklenburg-West
Pomerania.

Film critic, columnist for the weekly “Polityka.” Author of “Reżyserzy”
– a collection of essays and interviews
with the biggest auteur filmmakers of
our times. He worked as an editor for
newspapers and magazines such as
“Kino,” “Życie Warszawy,” “Machina.”
For many years he ran the “Pegaz” television program. FIPRESCI juror at
Cannes, Venice, and Toronto festivals,
to name a few. Curator of the film program in Istanbul created to commemorate 600 years of Polish-Turkish diplomatic relations. Expert for the Ministry
of Culture and National Heritage, the
Mazovia Warsaw Film Commission,
and Silesia Film. Co-author of the script
for “Farewell to Autumn” by Mariusz
Treliński, and of the book “Magia kina”
(“The Magic of Cinema”). Awarded the
Silver Medal for Merit to Culture –
Gloria Artis by the minister of culture
Waldemar Dąbrowski.

Marcos Nine (Hannover 1977) związany jest z „New Galician Cinema”,
grupą zrzeszającą galicyjskich twórców,
którzy mają w dorobku prace przełomowe względem konwencjonalnych
produkcji audiowizualnych. Autor kilkunastu filmów pokazywanych w Instytutach Cervantesa na całym świecie
(m.in. w São Paulo, Nowym Jorku,
Stambule, Neapolu i Manchesterze),
jak również na kilku festiwalach (Silver Docs, SIFF Seattle czy Malaga
Film Festival). Jego pierwszy film pełnometrażowy „The Gap” (2012) miał
premierę na prestiżowym festiwalu
BAFICI. „Leslie’s Journey” (2014) to
jego drugi film pełnometrażowy (nagrodzony na Szczecin European Film
Festival '15).

Urodził się w 1969 roku w Lüneburgu (Dolna Saksonia, RFN). Studiował
nauki społeczne w Konstancji i w Lipsku. Do 1996 roku dorabiał jako kinooperator i doradca programowy w lokalnym kinie artystycznym. Manager
w kinach artystycznych i komercyjnych w latach 1996-2000. W latach
2001-2013 dyrektor artystyczny
i zarządzający Braunschweig International Film Festival. Od 2008 roku
współzałożyciel i dyrektor Universum
Cinema, dwusalowego kina niezależnego w Braunschweig, należącego
do Europa Cinemas i CICAE. Od
2014 roku dyrektor FilmLand MV
gGmbH i Film Commission MV,
a także dyrektor artystyczny FILMKUNSTFEST MV w Schwerin, Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Krytyk filmowy, publicysta tygodnika
„Polityka”. Autor książki „Reżyserzy” –
zbioru esejów i wywiadów z największymi twórcami kina autorskiego na świecie.
Pracował jako redaktor m.in. w „Kinie”,
„Życiu Warszawy”, „Machinie”. Wieloletni szef telewizyjnego „Pegaza”. Juror
FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. Kurator programu filmowego w Stambule z okazji
600-lecia nawiązania polsko-tureckich
stosunków dyplomatycznych. Ekspert
MKiDN, Mazowieckiego Funduszu
Filmowego oraz Silesia Film. Współautor scenariuszy m.in. do „Pożegnania
jesieni” Mariusza Trelińskiego i książki
„Magia kina”. Odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego
srebrnym orderem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis.
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Maciej Drygas

Izabella Gustowska

Krzysztof Spór

Film and radio director, screenwriter,
professor at the Łódź Film School.
Born in 1956 in Łódź. Graduated from
directing at the Russian State University of Cinematography (VGIK) in
Moscow. After the graduation he assisted Krzysztof Zanussi and Krzysztof
Kieślowski. Awarded at many festivals,
including the Prix Italia '92 for the documentary radio play “Testament,” the
Felix '91 for the best documentary film
in Europe - “Usłyszcie mój krzyk,” the
Grand Prix '95 at the Monte-Carlo
Television Festival for his documentary film “Stan nieważkości.” Maciej
Drygas' films and radio dramas have
been broadcast by TV and radio stations in Europe, Canada, Brazil, South
Africa, and Japan.

Born and stationed in Poznań. Professor at the University of Arts in Poznań
(UAP); lecturer at the UAP Multimedia Communication Faculty – Film
and Performance Workshop and at the
Collegium da Vinci in Poznań (graphics course). In her works she uses various
media. Her works can be found in museums and in collections (both private
ones and galleries) in Poland and abroad.
In 2014 her film “The Case of Josephine
H...” was screened at the T-Mobile
New Horizons International Film Festival, the 11th Annual Big Apple Film
Festival, New Voices, Ancient Echoes:
Polish Women in Film, among other
places. The artist is currently working
on her project “Hybryda – media story.”
Jury member at the 14th T-Mobile New
Horizons IFF in the European Short
Film Competition Category. For more
information go to www.gustowska.com.

Journalist dealing with broadly defined film and media, promoter and
animator of film culture. Co-creator
of the Stopklatka.pl website, has received the Jan Machulski Award for
his overall contribution to Polish independent cinema. He cooperates
with the “Lato z Muzami” Festival,
the Ińsko Film Summer Festival, and
the Dąbskie Wieczory Filmowe film
screenings in Szczecin, as well as with
the Cinergia Festival in Łódź. He runs
the Film Culture Centre in Szczecin's
Klub Delta, and works with the “Kino”
magazine as head of the “Events,”
“Varia,” and “Premieres” sections.
Author of the “Spór w kinie” blog
(sporwkinie.blogspot.com), for which
he was nominated to the Polish Film
Institute Award in 2016.

Reżyser filmowy i radiowy, scenarzysta, profesor PWSFTviT w Łodzi.
Urodzony w 1956 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Reżyserii Instytutu
Kinematografii w Moskwie (WGIK).
Po ukończeniu studiów był asystentem
Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa
Kieślowskiego. Laureat wielu międzynarodowych festiwali, m.in.: Prix
Italia '92 za słuchowisko dokumentalne pt. „Testament”, Felix '91 za najlepszy dokumentalny film w Europie
– „Usłyszcie mój krzyk” , Grand Prix
'95 na Międzynarodowym Festiwalu
Twórczości Telewizyjnej w Monte
Carlo za film dokumentalny „Stan
nieważkości”. Filmy i słuchowiska
radiowe Macieja Drygasa emitowane
były przez stacje telewizyjne i radiowe
w Europie, Kanadzie, Brazylii, Afryce
Południowej i Japonii.

Urodziła się i mieszka w Poznaniu. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; wykładowca na
Wydziale Komunikacji Multimedialnej
UAP – Pracownia Działań Filmowych
i Performatywnych oraz na kierunku
grafika w Collegium da Vinci w Poznaniu. Realizuje prace w obszarze różnych
mediów. Jej prace znajdują się w muzealnych, galeryjnych i prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. W 2014 roku
film „Przypadek Josephine H...” był pokazywany m.in. na MFF T-Mobile Era
Nowe Horyzonty, 11th Annual Big Apple Film Festival, New Voices, Ancient
Echoes: Polish Women in Film. Artystka pracuje obecnie nad projektem „Hybryda – media story”. Była członkiem
jury 14. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty w kategorii Europejskie Filmy
Krótkometrażowe. Więcej informacji na
www.gustowska.com.

Dziennikarz zajmujący się szeroko
pojętą tematyką filmową i medialną,
promotor i animator kultury filmowej. Współtwórca portalu Stopklatka.pl, laureat Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt działań na
rzecz polskiego kina niezależnego.
Współpracuje przy festiwalach „Lato
z Muzami”, Ińskie Lato Filmowe,
Cinergia w Łodzi i Dąbskie Wieczory Filmowe. W szczecińskim Klubie
Delta kieruje Ośrodkiem Kultury Filmowej, a w miesięczniku „Kino” prowadzi działy: „Imprezy”, „Varia”, „Premiery”. Autor bloga „Spór w kinie”
(sporwkinie.blogspot.com), za który
w 2016 roku otrzymał nominację do
Nagrody PISF.

The Findling Award of the Landesverband Filmkommunikation
e.V. Mecklenburg-Vorpommern

Nagroda Findling Landesverband Filmkommunikation e.V.
Mecklenburg-Vorpommern

2016 marks the second "cross-border" award-giving at Szczecin European Film Festival by the jury of the Landesverband. The jury will
choose one Polish film from both contests - the European Competition and the Polish Competition. The prize consists of a stone on
an engraved plaque. What makes the film prize special is that upon
receiving it, the winner and their film are going to tour through cinemas of Mecklenburg-Vorpommern. During the tour, the film will
be presented and discussed in moderated open discussions with the
director. The idea of the award is to bring cinema professionals and
the audience together.

W 2016 roku po raz drugi odbędzie się „transgraniczne” wręczenie
nagród Szczecin European Film Festival przez jury Landesverband.
Jury wybierze jeden polski film z obu konkursów - Konkursu
Europejskiego oraz Konkursu Polskiego. Nagrodę stanowi kamień
wraz z wygrawerowaną płytką. Wyjątkowość nagrody polega na
tym, że po jej otrzymaniu autor wraz ze swoim filmem odbędzie
podróż po kinach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Podczas tego
tournée film będzie prezentowany i omawiany podczas otwartych
moderowanych dyskusji z autorem. W zamyśle nagroda ta ma zbliżyć
twórców filmowych oraz publiczność.

The awarding of the film prize at SEFF ‘16 is meant to support the
cross-border film exchange, in particular the screening of Polish films
in cinemas of our region and creating the opportunity for dialogue
between filmmakers in the cultural regions of Mecklenburg-Vorpommern and Western Pomerania/Szczecin.

Przyznanie tej nagrody na SEFF '16 ma za zadanie wspierać
transgraniczną wymianę filmową przez wyświetlanie polskich filmów
w kameralnych kinach w regionie i stworzenie możliwości dialogu
między filmowcami w regionach kulturalnych MeklemburgiiPomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego/Szczecina.

Arne Papenhagen
Lives in Rostock. Since 2016 has been the director of FiSH (Festival im StadtHafen Rostock). He is part the festival team and has
been presenting film events in the course of FiSH since 2008. From
2000 until 2011 he worked freelance as an editor, audio engineer,
and author for documentary films. He was member of the film board
jury of Mecklenburg-West Pomerania and chairperson of the Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. He has also worked in other film
juries such as the Findling Award at the festival dokumentART in
Neubrandenburg.

Mieszka w Rostocku. Od 2016 r. jest dyrektorem FiSH (Festival
im StadtHafen Rostock). Jest częścią zespołu festiwalowego i prezentuje wydarzenia filmowe podczas FiSH od 2008 roku. W latach
2000-2011 pracował jako niezależny montażysta, realizator dźwięku i autor filmów dokumentalnych. Był członkiem jury komisji filmowej Meklemburgii-Pomorza Zachodniego i przewodniczącym
Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. Pracował też w innych jury
filmowych, w tym w nagrody Findling na festiwalu dokumentART
w Neubrandenburgu.

FINDLING JURY
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TELEPHONE ART Jury
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Marek Fiałek

Damian Romaniak

Cezary Ciszewski

German studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In 1995
moved to Germany for one semester
and has been living there ever since.
Has defended his MA paper on Master Eckhart and his PhD dissertation
on the Berlin bohemia of the late 19th
century. After staying in Hanover, Potsdam, Berlin, and Bamberf, he settled in
Pomerania, his home region. Co-organiser of the polenmARkT festival and of
Ukrainicum and Polonicum summer
schools, lecturer of Polish language at
the Greifswald University, coordinator
of the project “Język polski od przedszkola do matury” (“Polish language from
kindergarten to the matura exam”) in
German schools on the borderland,
author of German research papers on
Berlin bohemia, Stanisław Przybyszewski, and Alfred Mombert, a forgotten
German poet of Jewish descent, among
other works.

Film and literature expert, PhD in humanities, animator of film culture, film
critic, columnist, lecturer. In Szczecin
he has hosted the “Kino Konesera” series at the Helios multiplex, has also
run the “Cyklino” Academic Film
Club; author of articles on film and
literature. Co-editor and co-author of
the „Język, literatura i kultura – razem
czy osobno?” academic volume. He
cooperates with the literary-cultural
“eleWator” quarterly magazine, Onet.
Film and with the Horror Online
website. Currently co-host of the
Konfrontacje film society at the Academy of Art in Szczecin.

Director, journalist, activist, street
photographer, graduate of the Łódź
Film School, lecturer at the University of Warsaw and at the University
of Lower Silesia. Creator of the first
Citizen Television and the “Miasta w
Komie” (Cities in a Cell) film movement, which promotes mobile phone
creativity. Author of the idea for and
producer of the “Miasta w Komie”
Cell Phone Film Festival. Author of
over a hundred short mobile phone
films, for which he has received over
50 awards at festivals in Poland and
abroad. Has created and run many
free and citizen media, and a network
of city editorial offices/mobile scenes.
He has introduced the first TV program in the world entirely made with
a mobile phone. In 2008 the program
received the Circom award.

Studiował filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W 1995 roku wyjechał na
semestr do Niemiec i został tam do dziś.
Obronił pracę magisterską na temat
Mistrza Eckharta i doktorat na temat
berlińskiej bohemy końca XIX wieku.
Po pobytach w Hanowerze, Poczdamie,
Berlinie i Bambergu osiedlił się na Pomorzu, skąd pochodzi. Współorganizator festiwalu polenmARkT i letnich
szkół Ukrainicum i Polonicum, lektor
języka polskiego na Uniwersytecie
w Greifswaldzie, koordynator projektu
„Język polski od przedszkola do matury”
w niemieckich szkołach na pograniczu,
autor niemieckojęzycznych opracowań
m.in. o berlińskiej bohemie, Stanisławie
Przybyszewskim czy Alfredzie Mombercie, zapomnianym niemieckim poecie żydowskiego pochodzenia.

Filmoznawca, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, animator kultury filmowej, krytyk filmowy,
publicysta, wykładowca. Gospodarz
cyklu „Kino Konesera” w szczecińskich multipleksach Helios, prowadził
również Akademicki Klub Filmowy
„Cyklino”; autor artykułów z zakresu
filmu oraz literatury. Współredaktor
i współautor naukowego tomu „Język,
literatura i kultura – razem czy osobno?”. Współpracuje z kwartalnikiem
literacko-kulturalnym
„eleWator”,
Onet.Film oraz portalem Horror Online. Obecnie jest współgospodarzem
DKF-u Konfrontacje w Akademii
Sztuki w Szczecinie.

Reżyser, dziennikarz, aktywista, fotograf uliczny, absolwent PWSTiF
w Łodzi oraz wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Dolnośląskiej
Szkole Wyższej. Stworzył pierwszą
Telewizję Obywatelską i jednocześnie
ruch filmowy „Miasta w Komie”, zajmujący się propagowaniem twórczości
komórkowej. Jest także pomysłodawcą i producentem Festiwalu Filmów
Komórkowych „Miasta w Komie”.
Autor ponad stu krótkich filmów komórkowych, za które otrzymał ponad
50 nagród na festiwalach polskich
i zagranicznych. Stworzył oraz prowadził wiele wolnych i obywatelskich
mediów, jak i sieć miejskich redakcji/
scen mobilnych. Wprowadził pierwszy na świecie program TV w całości
kręcony telefonem komórkowym,
który w 2008 roku otrzymał nagrodę
Circom.

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

Arne Papenhagen

Bartosz Wójcik, PhD

Journalist, author of numerous reportages concerning contemporary history
of Poland, as well as interviews with
witnesses of historical events, co-author of several television reportages on
people and events from the times of
the Polish People’s Republic. Initiator
of Muzeum Przełomów, known today
as the Dialogue Centre Upheavals. In
2008-2015 she was the plenipotentiary
of the Marshal of the West Pomerania
Voivodeship for the Centre, since 2013
has been branch manager, curator, and
co-author of the emerging permanent
exhibition of the Dialogue Centre
Upheavals in the National Museum in
Szczecin.

Born 1974, lives in Rostock. Since
2016 director of FiSH (Festival im
StadtHafen Rostock). Professions:
carpenter and media designer for audiovisual media. After working as light- and audio engineer with different
German theatre groups in the 1990s,
he worked freelance as an editor, audio
engineer, and author for documentary
films mainly for cinema and TV from
2000 until 2011. Beside that he has
trained younger people to work with
audiovisual media. From 2011 until
2016 he was the main coordinator of
the statewide network for youth’s cultural education in Mecklenburg-West
Pomerania. He was the chairperson of
the Mecklenburg-Vorpommern Film
e.V. for 5 years and is still active in the
“Rostocker Schule” film school.

Certified manager of culture, chairman of
the OFFicyna Association, chief of the
place of art OFFicyna 2001-2010, curator
and organiser of artistic projects, artistic
director of SEFF (until 2012 director of
EFFD dokumentART), member of the
Program Committee, PhD in history.
Specialist in Polish-German relations
in the field of culture and art; translator
(a catalogue on the work of Hieronymus
Bosch, among other works), multimedia
artist, awarded scholarships by German
and Austrian governments as well as by
the Friedrich Naumann Foundation,
received the NBP award for young regional artists in 2004 and the National
Geographic Traveller award in 2011.
Researcher at the University of Szczecin.
Has been part of OFFicyna from the beginning of its existence.

Urodzony w 1974 roku, mieszka
w Rostocku. Od 2016 roku jest dyrektorem festiwalu FiSH (Festival
im StadtHafen Rostock). Z zawodu
stolarz i projektant mediów audiowizualnych. W latach 90. pracował jako
oświetleniowiec i realizator dźwięku
z różnymi niemieckimi grupami teatralnymi. W latach 2000-2011 był
niezależnym montażystą, realizatorem
dźwięku i autorem filmów dokumentalnych głównie dla kina i telewizji.
Ponadto szkolił młodzież w zakresie
mediów audiowizualnych. W latach
2011-2016 był głównym koordynatorem ogólnopaństwowej sieci edukacji
kulturalnej młodzieży w regionie Meklemburgi-Pomorza Przedniego. Przez
5 lat był przewodniczącym Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. Nadal
działa w szkole „Rostocker Schule”.

Dyplomowany menadżer kultury, prezes Stowarzyszenia OFFicyna, szef
miejsca sztuki OFFicyna 2001-2010,
kurator i organizator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny SEFF
(do 2012 r. dyrektor EFFD dokumentART), członek Komisji Programowej.
Doktor historii, specjalista w zakresie stosunków polsko-niemieckich
w dziedzinie kultury i sztuki; tłumacz
(m.in. autor tłumaczenia katalogu poświęconego twórczości Hieronima Boscha), artysta multimedialny, stypendysta rządu niemieckiego i austriackiego,
a także Fundacji im. Friedricha Naumanna, laureat nagrody NBP „młodym twórcom regionu” 2004 i nagrody
National Geographic Traveller 2011.
Pracownik naukowy Uniwersytetu
Szczecińskiego. Związany z OFFicyną
od początku jej istnienia.

Dziennikarka, autorka wielu reportaży
o najnowszej historii Polski i wywiadów ze świadkami historii, współautorka kilku reportaży telewizyjnych
o ludziach i wydarzeniach z czasu PRL.
Pomysłodawczyni utworzenia Muzeum Przełomów, dziś znanego jako
Centrum Dialogu Przełomy. W latach
2008-2015 pełnomocnik Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
ds. CDP, od 2013 roku kierownik oddziału, kurator i współautor scenariusza
wystawy stałej Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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Damian Romaniak

Dorota Roszkowska

Jörg Foth

Film and literature expert, PhD in humanities, animator of film culture, film
critic, columnist, lecturer. In Szczecin
he has hosted the “Kino Konesera” series at the Helios multiplex, has also
run the “Cyklino” Academic Film
Club; author of articles on film and
literature. Co-editor and co-author of
the „Język, literatura i kultura – razem
czy osobno?” academic volume. He
cooperates with the literary-cultural
“eleWator” quarterly magazine, Onet.
Film and with the Horror Online
website. Currently co-host of the
Konfrontacje film society at the Academy of Art in Szczecin.

Producer and documentary film expert. She has worked as commissioning editor in the TVP 2 department
of culture, where she was responsible
for co-productions with the European TV network ARTE. Member
of the European Film Academy and
the Polish Filmmakers Association
Board, president of the International
Association “Future of Media.” Runs
the Arkana film studio. Has produced
films such as “Poste restante” (by Marcel Łoziński, European Film Award
2010); “The Mill and the Cross” (by
Lech Majewski, based on Pieter
Bruegel's painting “The Procession to
Calvary”), “Honey Hunters” (by Krystian Matysek; nominated for Panda
Awards, Wildscreen Festival, Bristol,
UK).

Born in Berlin in 1949. Graduated
from directing at the Filmuniversität
Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam.
In 1977 he started working as assistant director in GDR television, after
which he worked for the DEFA film
studio in the same capacity, to later become a director of feature films there.
In 1985 he also started making documentary films at DEFA. Since 1991
he has been a freelance director. He
has directed several dozen feature and
documentary films, as well as theatre
plays.

Filmoznawca, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, animator kultury filmowej, krytyk filmowy,
publicysta, wykładowca. Gospodarz
cyklu „Kino Konesera” w szczecińskich multipleksach Helios, prowadził
również Akademicki Klub Filmowy
„Cyklino”; autor artykułów z zakresu
filmu oraz literatury. Współredaktor
i współautor naukowego tomu „Język,
literatura i kultura – razem czy osobno?”. Współpracuje z kwartalnikiem
literacko-kulturalnym
„eleWator”,
Onet.Film oraz portalem Horror Online. Obecnie jest współgospodarzem
DKF-u Konfrontacje w Akademii
Sztuki w Szczecinie.

Producentka i ekspert w dziedzinie
filmu dokumentalnego. Pracowała
jako redaktor zamawiający w departamencie kultury TVP 2, gdzie zajmowała się koprodukcjami z europejskim kanałem ARTE. Jest członkinią
European Film Academy, Zarządu
Stowarzyszenia Filmowców Polskich
oraz prezesem Międzynarodowego
Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów”.
Prowadzi studio filmowe Arkana.
Jest producentem m.in. filmów: „Poste restante” (reż. Marcel Łoziński,
European Film Award 2010); „Młyn
i krzyż” (reż. Lech Majewski, wg obrazu „Droga krzyżowa” Pietera Bruegla),
„Łowcy miodu” (reż. Krystian Matysek; nominowany do Panda Awards,
Wildscreen Festival, Bristol, Wielka
Brytania).

Urodzony w Berlinie w 1949 roku. Ukończył reżyserię na Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf w Poczdamie. W 1977
roku rozpoczął pracę jako asystent reżysera w telewizji NRD, następnie na tym
samym stanowisku pracował w studiu
filmowym DEFA, gdzie w późniejszym
czasie zaczął pracować jako reżyser filmów fabularnych. Od 1985 roku zajmował się w studiu DEFA również reżyserią
filmów dokumentalnych. Od 1991 roku
reżyser freelancer. Reżyser kilkudziesięciu
filmów fabularnych i dokumentalnych,
a także sztuk teatralnych.

Sven Eggers

Tomasz Jóźwiak

She is from Szczecin. Graduated from
the Catholic University of Lublin
and the Film School in Łódź. Journalist and reporter for Polish Radio
Szczecin, deals mostly with cultural
topics. Co-creator of broadcasts, including “Trochę Kultury” and “Posydeńki” - a broadcast for the Ukrainian minority. She has worked with TVP
Polish National Television (Szczecin
branch). Author of over a dozen TV
programs and reportages. Lecturer at
the University of Szczecin. For years
she has been working with the OFFicyna Association, Zachęta Sztuki
Współczesnej, and Stowarzyszenie
Ińskie Lato Filmowe. Director of the
documentary films “Celluloid Tales”
(2014) and “The Great Green Wall,
Africa for Africa” (2015).

Co-founder and program director
of Büro Schwimmer (Berlin) and
Schwimmerfilm. He has given numerous lectures and seminars, he teaches
and writes on architecture and cinema,
and is curator of film festivals, cinema
programs, and exhibitions. He is responsible for the Findling Award and
its film tours, and talks for the board
of Filmkommunikation LVFK. He is
a member of numerous international
juries. He has founded the Tikozigalpa Cinema in Wismar and has been
its program director for many years.

Graduate from marketing and management at the West Pomeranian
Business School, musician whose collaborations include My Riot, Ukeje,
Chemia, K Bleax, and the Pleciuga
Puppet Theatre. Coordinator of projects for ∏ Performace Intermedia
Festival and Stary Cyfrowy Szczecin,
manager of the European Festival for
Documentaries dokumentART and
Szczecin European Film Festival.
Member of the Culture Committee
of the Marshal's Office of the West
Pomeranian Voivodeship in 2015. Has
been working with the OFFicyna Association since 2010.

Szczecinianka. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i łódzkiej „Filmówki”, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Dziennikarka
i publicystka Polskiego Radia Szczecin
zajmująca się kulturą, współtwórczyni
m.in programów „Trochę Kultury”
i „Posydeńki” – audycji dla ukraińskiej mniejszości narodowej. Współpracowała z Telewizją Polską oddział
w Szczecinie. Zrealizowała kilkanaście
programów i reportaży telewizyjnych.
Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Związana od lat ze Stowarzyszeniem OFFicyna, Zachętą Sztuki
Współczesnej i Stowarzyszeniem Ińskie Lato Filmowe. Reżyserka filmów
dokumentalnych „Historie z celuloidu” (2014) i „Wielka zielona ściana,
Afryka – Afryce” (2015).

Współzałożyciel i dyrektor programowy Büro Schwimmer (Berlin)
i Schwimmerfilm. Prowadził liczne
wykłady i seminaria. Naucza i pisze
o architekturze i kinie, jest też kuratorem festiwali filmowych, repertuarów
kin i wystaw. Jest odpowiedzialny
za Nagrodę Findling oraz związane
z nią pokazy wyjazdowe, reprezentuje także zarząd Filmkommunikation
LVFK. Członek wielu międzynarodowych jury. Założył kino Tikozigalpa
w Wismarze, w którym przez wiele lat
był dyrektorem programowym.

Absolwent marketingu i zarządzania Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, muzyk współpracujący
m.in. z zespołami My Riot, Ukeje,
Chemia, K Bleax oraz Teatrem Lalek
Pleciuga. Koordynator projektów ∏
Performace Intermedia Festival oraz
Stary Cyfrowy Szczecin, menedżer
Europejskiego Festiwalu Filmów
Dokumentalnych
dokumentART
i Szczecin European Film Festival.
Członek Komisji Kultury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku. Ze
Stowarzyszeniem OFFicyna związany
od 2010 roku.
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Tomasz Raczek

Ul Pazniak

Film critic, journalist, publisher, lecturer, director of film channels, creator
of television and radio programs, author and co-author of books on cinema. Along with Zygmunt Kałużyński
he created the famous review duo
known for their heated arguments
about films. He worked for many
papers and periodicals, including
“Wprost,” “Rzeczpospolita,” “Polityka,” “”Film,” “Teatr,” “Ekran,” “Kino,”
“Cinema,” “Playboy,” “The European,”
and “The Montreal Gazette.” He loves
the sea and passenger ships. He collects books, paintings, and all manner
of marine-related objects. He dreams
of living in a real lighthouse with a
view of the horizon.

Ul Pazniak was born in the Byelorussian Soviet Socialist Republic in 1985.
In 2005 he finished the secondary
school of fine arts in Grodno. Has
graduated from the Fine Arts Department of the Yanka Kupala State University of Grodno. Received the Minister of Culture and National Heritage
scholarship in 2012. In 2016 got his
MA from the Faculty of Painting and
New Media of the Academy of Art
in Szczecin. In his artistic practice he
uses such media as sculpture, drawing,
performance, and video.

Krytyk filmowy, publicysta, wydawca,
wykładowca, dyrektor kanałów filmowych, twórca programów telewizyjnych i radiowych, autor i współautor
książek o tematyce filmowej. Wraz
z Zygmuntem Kałużyńskim stworzył słynny duet recenzencki znany
z zażartych sporów o filmy. Współpracownik wielu gazet i czasopism,
m.in. „Wprost”, „Rzeczpospolitej”,
„Polityki”, „Filmu”, „Teatru”, „Ekranu”, „Kina”, „Cinemy”, „Playboya”,
„The European” i „The Montreal
Gazette”. Kocha morze i statki pasażerskie. Kolekcjonuje książki, obrazy
oraz wszelkie przedmioty związane
z marynistyką. Jego marzeniem jest
zamieszkanie w prawdziwej latarni
morskiej z widokiem po horyzont.

Ul Pazniak urodził się w Białoruskiej
Socjalistycznej Republice Radzieckiej
w 1985 roku. W 2003 roku ukończył
Liceum Plastyczne w Grodnie. Jest
absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Państwowego im. Janka Kupały w Grodnie. Laureat stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. W 2016 roku na
Wydziale Malarstwa i Nowych Media
Akademii Sztuki w Szczecinie uzyskał
tytuł magistra sztuki. W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje takie
media, jak: rzeźba, rysunek, performance i wideo.

On Tuesday evening, August 18th, we invite you to watch the
broadcast of the SEFF Opening Ceremony at TVP3 Szczecin.
Both the studio audience and the viewers will have a chance to
get familiar with the program of SEFF '16, meet the festival
guests, and watch the official inauguration of the film holiday
which is Szczecin European Film Festival. There will also be
time for speeches by the representatives of the City of Szczecin
and of the Marshal's Office of the West Pomerania Voivodeship – the patrons of SEFF '16. The ceremony will be hosted
by TVP3 presenter and journalist Paweł Wiśniewski. In the
second, unofficial part, the studio guests will watch “Et Hjem
i Verden,” a film by Danish director Andreas Koefoed. The
production has won the IDFA Award for Best Mid-Length
Documentary.

We wtorkowy wieczór 18 października zapraszamy przed telewizory na transmisję Ceremonii Otwarcia SEFF '16 w TVP3
Szczecin. Zarówno publiczność w studiu, jak i widzowie będą
mogli zapoznać się z programem SEFF ’16, poznać gości festiwalowych oraz obejrzeć uroczystą inaugurację filmowego święta, jakim jest Szczecin European Film Festival. Nie zabraknie
czasu na wystąpienia przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – mecenasów SEFF ’16. Całość poprowadzi prezenter oraz dziennikarz TVP3 Szczecin Paweł Wiśniewski.
W drugiej, nieoficjalnej części gościom w studiu zaprezentowany zostanie film duńskiego reżysera Andreasa Koefoeda „Et
Hjem i Verden”, produkcja nagrodzona na IDFA 2015 – najlepszy średniometrażowy film dokumentalny.

The Partner of the Opening Ceremony is Szczecińska Energetyka Cieplna, West Pomerania's leading distributor of heat
and electrical power vendor. Together with heating companies
from Barlinek, Dębno, Łobez, Myślibórz, Połczyn-Zdrój, Słubice and Strzelec Krajeńskich, they create the SEC group.

Partnerem Ceremonii Otwarcia jest Szczecińska Energetyka
Cieplna, wiodący na Pomorzu Zachodnim dystrybutor ciepła systemowego oraz sprzedawca energii elektrycznej. Tworzy grupę SEC wraz ze spółkami ciepłowniczymi z Barlinka,
Dębna, Łobza, Myśliborza, Połczyna-Zdroju, Słubic i Strzelec
Krajeńskich.
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Host/Prowadzący: Paweł Wiśniewski
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Paweł Wiśniewski – economist, TV presenter, cultural manager. Since 2005 has been working for TVP3 Szczecin. Has
co-created and hosted information, political, and social programs. He started his career as a journalist in 1999 in Polskie
Radio Koszalin.

Et Hjem i Verden • At Home in the World
D: Andreas Koefoed, CI: Niels Thastum, Sophia Olsson, Andreas Koefoed, ED: Jakob Schulsinger, Marion Tuor, DK 2015, COL, 58'

“At Home in the World” is an intimate depiction of the
everyday lives of five refugee children in a Danish Red
Cross asylum school. Few are granted residency and go
on to become part of Danish society; the rejected are sent
back to their country of origin. Over the course of a year,
we follow the children in an ever-changing environment.
It is hard to create any bonds and the atmosphere is often
tense, as the kids struggle with traumatic pasts. The teacher,
Dorte, tries to create some security at the school. Earnestly
engaged, she becomes close with the children and fights
to bring out the best in them – so they can create a new
home in the world.

„At Home in the World” to intymny obraz codzienności pięciorga dzieci uchodźców w szkole dla azylantów duńskiego
Czerwonego Krzyża. Nieliczni otrzymują prawo stałego pobytu
i stają się częścią duńskiego społeczeństwa. Pozostali, odrzuceni,
odsyłani są do kraju swojego pochodzenia. Na przestrzeni roku
śledzimy losy dzieci w bezustannie zmieniającym się otoczeniu.
Trudno utworzyć jakiekolwiek więzi, a atmosfera często jest napięta z powodu traum, z jakimi zmagają się młodzi bohaterowie.
Nauczycielka Dorte stara się zapewnić poczucie bezpieczeństwa
w szkole. Dzięki swojemu zaangażowaniu staje się bliska dzieciom i stara się wydobyć z nich to, co najlepsze – by mogły stworzyć nowy dom w świecie.

ANDREAS KOEFOED

At Home in the World (2015)
Misfits (2015)
The Arms Drop (2014)
Miniyamba (2013)
The Boys Camp (2013)
Directed several character-driven documentaries. His latest
documentary “The Arms Drop" (2014), about Dane Niels
Holck and Englishman Peter Bleach, was nominated for
a Bodil award, and has been shown in more than 15 countries.
His films have been selected for festivals all over the world,
and have among others won awards at Tribeca Film Festival,
Silverdocs, Full Frame, Sheffield Doc/Fest and CPH:DOX.
STUDIO TVP3 SZCZECIN • 18.10.2016 • 19:00
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Paweł Wiśniewski – ekonomista, prezenter telewizyjny,
menedżer kultury. Od 2005 roku związany z TVP3 Szczecin. Współtworzył i prowadził programy informacyjne,
ekonomiczne, polityczne i społeczne. Pracę dziennikarza
rozpoczynał w 1999 roku w Polskim Radiu Koszalin.

I’m Thai (2013)
Mercy Mercy: the Portrait of a True Adoption
(2012)
Me, Myself and Martin Laursen (2012)
Svend (2011)
Do It Project (2011)
Reżyser kilku filmów dokumentalnych skupiających się na
pojedynczych postaciach. Jego ostatni dokument, „The Arms
Drop” (2014), o Duńczyku Nielsie Holcku oraz Angliku Peterze Bleach, był nominowany do nagrody Bodil i prezentowany
w ponad 15 krajach. Jego filmy były pokazywane na festiwalach
całego świata i otrzymywały nagrody, m.in. na Tribeca Film Festival, Silverdocs, Full Frame, Sheffield Doc/Fest i CPH:DOX.

As is now tradition, the grand finale of Szczecin European
Film Festival '16 will take place in one of the most beautiful buildings in Europe – the Szczecin Philharmonic Hall,
which won the Mies van der Rohe Award in 2015. The
ceremony will be hosted by renowned Szczecin journalist
and literary critic Konrad Wojtyła. The program includes:
the Jury’s announcement of the outcome of the competition, the giving of the awards, and a presentation of the
awarded films. The official closing of the festival will be
announced by the Polish-German directors of the festival,
Claudia Dietrich (DE) and Bartosz Wójcik (PL).

Tradycyjnie już wielki finał Szczecin European Film
Festival’ 16 odbędzie się w jednym z najpiękniejszych
budynków Europy – Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – zdobywcy I Nagrody im. Miesa
van der Rohe w 2015 roku. Ceremonię poprowadzi znany
szczeciński dziennikarz, poeta i krytyk literacki Konrad
Wojtyła. W programie m.in.: ogłoszenie wyników części
konkursowej przez Jury, wręczenie nagród laureatom oraz
prezentacja nagrodzonych filmów. Oficjalne zakończenie
festiwalu ogłosi polsko-niemiecka dyrekcja SEFF Claudia
Dietrich (DE) i Bartosz Wójcik (PL).

Host/Prowadzący: Konrad Wojtyła
Born in 1979. Poet, journalist, literary critic, master of ceremonies (on occasion). Host of literary meetings, initiator and
moderator of many discussions, panels, and debates attended
by the most important representatives of cultural life in Poland.
Vice-president of the Sławomir Mrożek Foundation. Journalist for Radio Szczein. Has been published in many magazines
in Poland and abroad, his works have been translated to several
languages. In 2015 awarded the West Pomerania “Journalist of
the Year” title. He has published several books. In 2005-2009
vice-editor-in-chief of [fo:pa], a quarterly literary-philosophical magazine, and in 2012-2014 first editor-in-chief of the
“eleWator” magazine. Jury member for the National Literary
Award for Female Authors “Gryfia.”

Urodzony w 1979 roku. Poeta, dziennikarz, krytyk literacki, okazjonalnie konferansjer. Gospodarz spotkań literackich, inicjator i moderator wielu dyskusji oraz paneli i debat
z udziałem najważniejszych przedstawicieli życia kulturalnego w Polsce. Wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka.
Publicysta Radia Szczecin. Publikował w wielu pismach
w kraju i za granicą. Jego twórczość tłumaczono na kilka języków. W 2015 roku został „Dziennikarzem Roku” Pomorza
Zachodniego. Wydał kilka książek. W latach 2005-2009 był
zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego [fo:pa], a w latach 2012-2014 pierwszym redaktorem naczelnym pisma „eleWator”. Juror Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia.

SEFF '16 AWARD CEREMONY • CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD SEFF '16

SEFF '16 Award Ceremony
CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD SEFF '16

FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE • 24.10.2016 • 20:00
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The main goal of Szczecin European Film Festival is
to seek films that broaden the concept of documentary
cinema and break its stereotypical image. It is the
competition part of the festival that constitutes
a platform for this search, and enables us each year
to present several dozen carefully selected titles. The
European and Polish Competition for documentary
films are a cross-section of works that stand out against
the background of tired formulae and seemingly playedout topics. Creators known by few and film veterans alike
will have a chance to confront their productions with
the opinions of the jury and the festival audience. Their
works are unconventional, and their innovative approach
to recording reality is extremely valuable. An important
part of the competition screenings are discussions with
the filmmakers and audiences, moderated this year by
Konrad Wojtyła.

Głównym celem Szczecin European Film Festival jest poszukiwanie produkcji, które poszerzają pojęcie kina dokumentalnego oraz przełamują jego stereotypowe postrzeganie. To właśnie część konkursowa festiwalu jest platformą
tych poszukiwań i każdego roku za jej pośrednictwem prezentujemy kilkadziesiąt starannie wyselekcjonowanych tytułów. Konkurs Europejski i Konkurs Polski filmów dokumentalnych stanowią przekrój twórczości, która wyróżnia
się na tle utartych norm i pozornie wyczerpanej tematyki.
Twórcy mało znani, a także weterani kinematografii będą
mieli okazję skonfrontować swoje produkcje z opiniami
jury oraz publiczności festiwalowej. Prace zarówno jednych, jak i drugich autorów są nietuzinkowe, a ich innowacyjne podejście do rejestracji rzeczywistości jest niezwykle
cenne. Ważną częścią konkursowych projekcji są dyskusje
z udziałem filmowców oraz publiczności, których moderatorem w tym roku jest Konrad Wojtyła.

From among a record-breaking number of submissions
this year (2570 films from 88 countries around the
world) the Program Committee has chosen 44 titles
that will be presented in this year's SEFF competition
section. Members of the Polish-German Selection
Team were: Bartosz Wójcik, director of SEFF and head
of the committee; Jörg Foth, feature and documentary
film director, long-standing DEFA production company
cooperator; Damian Romaniak, film expert and critic.

Spośród rekordowej liczby zgłoszeń (aż 2570 filmów
z 88 krajów całego świata) Komisja Programowa wyłoniła 44 produkcje, które zostaną zaprezentowane podczas
tegorocznej części konkursowej SEFF. Polsko-niemiecki
zespół selekcjonerów obradował w składzie: Bartosz Wójcik, dyrektor SEFF i przewodniczący komisji; Jörg Foth,
reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych przez wiele
lat związany ze słynną wytwórnią DEFA; Damian Romaniak, filmoznawca i krytyk filmowy.

Although a significant part of the productions break
the conventions of documentary film, often boldly
experimenting both with form and topic, one can also
find classic documentary cinema in the competition.
This genre is often labelled as one that limits creativity,
one that lacks the charm characterising other art
forms. This stereotype is slowly disappearing. Thanks to
the availability of technology and the ease with which
people can communicate globally, we can enjoy innovative
and exciting cinema that abolishes our prior perception
of documentary film, and broadens our horizons.

Choć znaczna część produkcji przełamuje konwencje dokumentu, nierzadko stanowiąc odważne eksperymenty
formalne i tematyczne, nie brakuje też klasycznego kina
dokumentalnego. Gatunek ten niejednokrotnie podlega
zaszufladkowaniu jako gatunek ograniczający kreatywność, któremu brak powabu, jakim cieszą się inne formy
sztuki. Stereotyp ten powoli zanika. Dzięki dostępności
technologii oraz łatwości globalnej komunikacji możemy
cieszyć się nowatorskim i ekscytującym kinem, które burzy nasze dotychczasowe postrzeganie dokumentu i poszerza nasze horyzonty.

THE COMPETITION • CZĘŚĆ KONKURSOWA

The Competition
CZĘŚĆ KONKURSOWA
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Selector/Selekcjoner: Bartosz Wójcik

Selector/Selekcjoner: Damian Romaniak

THE COMPETITION • CZĘŚĆ KONKURSOWA

Selector/Selekcjoner: Jörg Foth
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Moderator: Konrad Wojtyła
Journalist, literary critic, poet. Vice-president of the Sławomir Mrożek Foundation. Author of several books.
Host, initiator, and moderator of numerous discussions,
panels, and debates attended by the most important representatives of cultural life in Poland. For years he has been
cooperating with the OFFicyna Association (working on
both dokumentART and Szczecin European Film Festival) as moderator for the discussions with filmmakers as
well as for festival meetings.

Dziennikarz, krytyk literacki, poeta. Wiceprezes Fundacji
im. Sławomira Mrożka. Autor kilku książek. Gospodarz,
inicjator i moderator wielu dyskusji, paneli i debat z udziałem najważniejszych przedstawicieli życia kulturalnego
w Polsce. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem OFFicyna (zarówno w ramach festiwalu dokumentART, jak
i Szczecin European Film Festival), prowadząc dyskusje
z twórcami filmowymi i spotkania festiwalowe.

The European Competition
KONKURS EUROPEJSKI

Each and every production deserves attention. These films are exceptional, bold in their content and often crossing the boundaries
of classic documentary cinema. As always, the screenings will be
followed by discussions with the competition films’ authors, which
is a staple of the festival. Close contact between the audience and
the director is always a one-of-a-kind experience, something very
creative and intellectually inspiring. The competition features four
productions from France, three from Germany and Spain, two
from Sweden, the UK and Belgium, and single titles from Turkey,
Italy, Norway, Denmark, and Ukraine. We will also see one Polish
film. The competition includes many co-productions as well, of
which there are a dozen.

W tegorocznym Konkursie Europejskim, który będzie prezentował naprawdę wysoki poziom, obejrzymy 34 realizacje twórców
z 20 krajów. Produkcja wszystkich prezentowanych filmów zakończyła się w latach 2015-2016. Tematyka obrazów jest różnorodna,
jednak dominuje w niej skomplikowana i nierzadko wstrząsająca
opinią publiczną problematyka polityczna związana z ważkimi
problemami współczesnego świata (wojna, syryjscy uchodźcy, najniebezpieczniejsze miasto na kuli ziemskiej, jakim jest Aleppo).
Widzowie będą mieli również możliwość obejrzenia obrazów opowiadających o niełatwych relacjach międzyludzkich oraz o życiu
toczącym się poza cywilizacją, w miejscach, do których globalizacja
nie miała dostępu. Wśród wyselekcjonowanych tytułów znajdują
się także dzieła autotematyczne, czyli filmy traktujące o filmach.
Wszystkie tytuły zasługują na uwagę. Są to bowiem obrazy wyjątkowe, odważne w treści i nierzadko przekraczające granice klasycznego dokumentu. Po projekcjach odbywać się będą dyskusje
z autorami konkursowych filmów, co stanowi stały i niezbędny
element festiwalu. Bezpośrednie spotkanie widza i reżysera jest zawsze doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju, czymś niezwykle twórczym i intelektualnie inspirującym. W konkursie znalazły
się cztery produkcje z Francji, po trzy z Niemiec i Hiszpanii, po
dwie ze Szwecji, Wielkiej Brytanii i Belgii oraz po jednej z Turcji,
Włoch, Norwegii, Danii i Ukrainy. Zobaczymy również jeden film
polski. Nie zabraknie także koprodukcji, których jest aż dwanaście.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

This year’s European Competition, which will exhibit a very high
standard, is going to feature 34 films from 20 countries. The production of the presented titles was concluded in the years 2015
and 2016. The subject matter is diverse, yet dominated by complicated political issues that often stir up public opinion and are associated with modern-day problems (war, Syrian refugees, the most
dangerous city on Earth – Aleppo). Viewers will have the opportunity to watch motion pictures that tell stories about difficult human relationships, and about people living outside of civilisation,
in places that have not been reached by glosbalisation. Among the
selected works there are also autothematic ones, meaning films
that are about films.
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À tous les fils de notre mère • To All Sons of Our Mother
D, CI, ED: Antonin Blanc, BE 2016, COL, 8'27”

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

“Do you remember that night? The empty glasses, empty
bottles, the broken glasses, the blown up buildings. People
yelling, people on the floor, while you were there sitting in
your damned living room. Does that tell you something?
Everything started with a dream, a dream of oblivion. They
dreamt of getting out of their bodies, to reach an eternal
light, in an absolute well-being.” Antonin Blanc has created an oneiric documentary film that borders on the experimental. The film’s screening at this year’s Szczecin Film
Festival will mark its world premiere.

ANTONIN BLANC

À tous les fils de notre mère (2016)
Blaha Lujza ter (2016)
Le reve d'un homme ridicule
(2016)

Antonin Blanc was born in Villard-de-Lans, a small village in the French Alps. He lived in Paris, Toronto, and
Istanbul before joining DocNomads, a joint documentary
directing program taking place between Lisbon, Budapest,
and Brussels. Antonin has worked for various companies
including CNN International, the Front de Gauche presidential campaign, and Universal Pictures Middle East. He
is now living between Paris and Brussels, and working on
his new film, a docu-fiction dealing with the reappropriation of space in the city of Paris.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 22.10 • 15:00
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„Czy pamiętasz tamtą noc? Puste szklanki, puste butelki,
połamane okulary, wysadzone budynki. Ludzie krzyczą,
leżą na podłodze, podczas gdy wy siedzieliście w swoim
cholernym salonie. Czy coś ci to mówi? Wszystko zaczęło
się od snu, od snu o niepamięci. Oni marzyli o uwolnieniu
się ze swoich ciał, aby osiągnąć wieczne światło, w absolutnym dobrze”. Antonin Blanc stworzył oniryczny film
z pogranicza dokumentu i kina eksperymentalnego. Na tegorocznym Szczecin European Film Festival dzieło będzie
miało swoją światową premierę.

Chickens, What You Do in Your Homes?
(2016)

Antonin Blanc urodził się w Villard-de-Lans, niewielkiej
wsi we francuskich Alpach. Mieszkał w Paryżu, Toronto
i Stambule, następnie wziął udział w programie DocNomads, który umożliwia naukę reżyserii filmu dokumentalnego w Lizbonie, Budapeszcie oraz Brukseli. Antonin
pracował dla różnych firm, m.in. CNN International,
kampanii prezydenckiej Front de Gauche oraz Universal
Pictures Middle East. Obecnie mieszka w Paryżu i Brukseli oraz pracuje nad swoim nowym filmem: połączeniem
dokumentu i fabuły na temat reapropriacji paryskiej przestrzeni.

The Burden of Proof
D, CI, ED: Stefan Kessissoglou, DE/CZ 2015, COL, 33'57"

„The Burden of Proof ” to średniometrażowy film dokumentalny przedstawiający skomplikowaną, europejską
procedurę uzyskiwania statusu uchodźcy przez imigrantów. Narody, które przestrzegają powszechnej deklaracji
praw człowieka, mają moralny obowiązek dać azyl wszystkim, którzy cierpią prześladowania. Niestety w praktyce
sytuacja nie przedstawia się tak optymistycznie. Liczne
kraje wymyślają złożone procedury utrudniające przyjmowanie cudzoziemców, którzy nierzadko są traktowani jak
intruzi.

STEFAN KESSISSOGLOU

The Burden of Proof (2015)

German director, producer, screenwriter, and photographer. He
was born in Cologne in 1987. He gained experience working
as an assistant director, cinematographer, and editor on many
television productions. He collaborated, among others, with
the Czech film studio Barrandov and with Busse-undHalberschmidt Filmproduktion in Düsseldorf. He has written
the scripts for and directed several short films, including “The
Outrageous One and Hereafter.” Currently he is studying film
directing at Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin.

Niemiecki reżyser, producent, scenarzysta i fotograf.
Urodził się w 1987 roku w Kolonii. Zdobył doświadczenie, pracując jako drugi reżyser, operator i montażysta
przy wielu produkcjach telewizyjnych. Współpracował
m.in. z czeskim studiem filmowym Barrandov i z Busse-und-Halberschmidt Filmproduktion w Düsseldorfie.
Autor scenariuszy i reżyserii do kilku filmów krótkometrażowych, w tym „The Outrageous One and Hereafter”.
Obecnie studiuje reżyserię filmową na Deutsche Filmund Fernsehakademie Berlin.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

“The Burden of Proof ” is a mid-length documentary
film that depicts the complicated European procedure
of obtaining refugee status by immigrants. Nations that
acknowledge the Universal Declaration of Human Rights
have the moral obligation to provide asylum to all who
suffer oppression. Unfortunately, practice is much less
optimistic. Numerous countries come up with complex
procedures that make it difficult to accept foreigners, who
are often treated as intruders.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 23.10 • 20:00
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Bussresan • The Bus Trip
D, ED: Sarah Gampel, CI: Sarah Gampel, Teitur Ardal, SE 2016, COL, 13'40”

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

Sarah is a young director and has just been invited to
a film festival that will present her film. The girl goes on
an unforgettable bus trip, hoping for exciting political
discussions and friendship. The conversations, however,
are cut short whenever the protagonist brings up the
occupation of Palestine. She then decides to talk with her
dead father through a particularly noisy phone line. “The
Bus Trip” is an exceptional motion picture that splendidly
combines documentary and animated sequences.

SARAH GAMPEL

Bussresan (2016)
Alice och Harriet går i pension
(2014)

Sarah Gampel is an independent animator from
Stockholm, Sweden. She has studied screenwriting in
Copenhagen, as well as animation at Stockholm Academy
of Dramatic Arts (SADA) and the School of Visual Arts
in New York. Her films tell personal stories that often
relate to specific political issues. Her work has been shown
at the Nobel Museum in Stockholm, the La Havana
International Festival of New Latin American Cinema in
Cuba, as well as at film events in New York City, Givat
Olga, and Ramallah.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 22.10 • 17:30
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Sarah jest młodą reżyserką i właśnie została zaproszona
na festiwal filmowy, na którym zostanie zaprezentowany
jej film. Dziewczyna odbywa niezapomnianą podróż autobusem, ma nadzieję na emocjonujące dyskusje polityczne
i przyjaźń. Rozmowy jednak ustają, gdy tylko bohaterka
napomyka o okupacji Palestyny. Postanawia wówczas
rozmawiać ze swoim zmarłym ojcem przez wyjątkowo
hałaśliwą linię telefoniczną. „The Bus Trip” to wyjątkowy
obraz rewelacyjnie łączący sekwencje dokumentalne z animowanymi.

Harriet’s Real Food And Real Bread Cooking
Show (2014)
Marie Curies gäst (2011)

Sarah Gampel jest niezależną animatorką ze Sztokholmu
(Szwecja). Studiowała scenopisarstwo w Kopenhadze oraz
animację na Akademii Sztuk Dramatycznych (SADA)
w Sztokholmie i w nowojorskiej School of Visual Arts. Jej
filmy opowiadają osobiste historie, nierzadko powiązane
z konkretnymi kwestiami politycznymi. Jej prace były pokazywane w Muzeum Nobla w Sztokholmie, na La Havana International Festival of New Latin American Cinema
na Kubie, jak i podczas wydarzeń filmowych w Nowym
Jorku, Givat Olga oraz Ramallah.

Capsule
D, CI, ED: Simon Welch, FR 2016, COL, 9'50"

Skomplikowany poród we francuskim szpitalu położniczym stanowi wręcz idealną okazję, by zgłębić pojęcie kinematograficznego realizmu i transformatywnego efektu
filmowania zjawisk. Reżyser błyskotliwie wchodzi w przestrzeń historii kina oraz historii rodziny. Obraz Simona
Welcha jest jednocześnie interesującym dokumentem
i eksperymentem, w którym nie brakuje elementów humorystycznych, wyjątkowo trafnych metafilmowych obserwacji oraz filozoficznych spostrzeżeń.

SIMON WELCH

Capsule (2016)
Domain and Range (2015)
Prelude (2014)
Focus (2014)
Cast (2012)

British filmmaker based in France since 1994. Following a BA
in fine arts from Liverpool Polytechnic, he studied at Strasbourg University where he obtained an MA and a PhD in
visual arts, during which time he began working with video.
He stopped painting and concentrated on installation pieces using video projection which eventually led him into the
field of single-channel video production. Although the style
of each film is quite different (as is the ostensible content), the
films are linked in that they share similar thematic concerns.
His films are regularly screened at international film and video
festivals and exhibitions.

Western (2009)
Euro Vision (2009)
Final Call (2007)
Water Under The Bridge (2006)
Tamarins (2006)

Brytyjski filmowiec tworzący we Francji od 1994 roku. Po uzyskaniu stopnia licencjata sztuk pięknych na Liverpool Polytechnic rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie zdobył
tytuł magistra oraz doktora sztuk wizualnych. W tym okresie
przestał malować i skupił się na instalacjach wykorzystujących
projekcje wideo, co ostatecznie sprawiło, że zajął się jednokanałową produkcją wideo. Choć każdy z jego filmów znacznie różni się
stylem (jak i pozorną treścią), łączą je podobne kwestie tematyczne. Jego filmy są regularnie prezentowane na międzynarodowych
festiwalach filmu i wideo oraz wystawach.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

A complicated birth in a French maternity hospital provides a perfect opportunity to explore the notion of cinematic realism and the transformative effect of the filming
of phenomena. The director delves cleverly into areas of
cinema history and family history. Simon Welch’s film is
both an interesting documentary and an experimental film
with elements of humour, exceptionally accurate metacinematic observations, as well as philosophical remarks.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 21.10 • 20:00
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Casa Blanca

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

D: Aleksandra Maciuszek, PL/MX/CU 2015, COL, 62'

Casa Blanca is a small, picturesque fishing town located
by the Havana Bay. The viewer may get the impression
that time has stopped there. The inhabitants go about
their lives at their own pace and make a living mainly from
fishing. The sick, elderly mother lives with her mentally
handicapped son Vladimir in an overcrowded tenement
house occupied by multiple families. When the woman
succumbs further to illness, the troublesome Vladimir becomes her only caregiver. The film depicts the complicated
relationship between mother and son, one which is also
full of love and sacrifice. “Casa Blanca” is an intimate story
of a family that is in a critical situation. The film received
the Golden Hobby-Horse and the Silver Horn at the 55th
Krakow Film Festival.

ALEKSANDRA MACIUSZEK

Casa Blanca (2015)
Escenas Previas (2012)

Born in Cracow, graduate from cultural studies at the
Jagiellonian University and documentary film directing at the
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de
los Baños, Cuba. Before her studies she worked in NGOs and
cultural institutions in Poland, Spain, and Mexico. Her thesis
film “Escenas Previas” (“Previous Scenes,” 2012) has won
multiple awards at international film festivals. “Casa Blanca” is
her debut feature documentary.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 21.10 • 20:00
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Casa Blanca to niewielka, malownicza miejscowość rybacka umiejscowiona nad Zatoką Hawańską. Widz odnosi
wrażenie, że czas jakby się w niej zatrzymał. Mieszkańcy
żyją własnym rytmem i utrzymują się głównie z połowu
ryb. Stara, schorowana matka mieszka wraz ze swoim
upośledzonym umysłowo synem Vladimirem w przeludnionej, wielorodzinnej kamienicy. Kiedy choroba kobiety
się pogłębia, jedynym jej opiekunem staje się niesforny
i sprawiający problemy Vladimir. Film przedstawia skomplikowane, ale także pełne miłości i poświęcenia relacje
pomiędzy matką a synem. „Casa Blanca” jest kameralną
historią rodziny znajdującej się w sytuacji krytycznej. Obraz otrzymał Złotego Lajkonika oraz Srebrny Róg podczas 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Urodzona w Krakowie absolwentka kulturoznawstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserii filmów dokumentalnych w Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños na Kubie. Przed podjęciem
studiów filmowych pracowała w organizacjach pozarządowych i instytucjach kulturalnych w Polsce, Hiszpanii i Meksyku. Jej film dyplomowy pt. „Escenas Previas”
(„Sceny sprzed”, 2012) zdobył liczne nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych. „Casa Blanca” to jej
pełnometrażowy debiut dokumentalny.

Come Sopravvivere alla Banda • The Band for Dummies
D: Vittorio Antonacci, CI: Gianluca Sansevrino, ED: Claudio Macchitella, IT 2016, COL, 16'25”

Film Vittorio Antonacciego jest ciepłą, pełną humoru i muzyki opowieścią o perypetiach wędrownego zespołu. Śledzimy zachowanie muzyków podczas podróży, ich koczowniczy
tryb życia, nawyki, nietypowe pomysły i hierarchię istniejącą
wewnątrz grupy. Odwiedzając przeróżne festiwale, bohaterowie rywalizują z innymi zespołami. Prawdziwym sensem ich
życia jest muzyka i niesienie jej innym.

VITTORIO ANTONACCI

Come Sopravvivere alla Banda
(2016)
Roma, la cucina svelata (2015)
La domenica storta (2014)

Vittorio Antonacci was born in Taranto on the 2nd of June
1986. He studies cinema at the Tor Vergata University of
Rome and at the Accademia di Cinema e Televisione Griffith.
In 2010 he shot the short movie “L'ultimo incontro” and a
year after he won the Best Director Prize at the Rome 48H
Film Project 2011 with “Il buco nell'acqua.” In 2013 he
cooperated with the newspaper “Il Fatto Quotidiano” for the
documentary “La vita è un treno.” With a group of filmmakers,
the Libero Arbitrio, he makes videoclips, commercials, and
he's now working on “Atto di Fede,” a trilogy on the religious
festivities in southern Italy. The first chapter of this last project
is the short documentary “Come Sopravvivere alla Banda,” an
“on-the-road” backstage of a brass band.

Zè Vicienze (2014)
Il buco nell'acqua (2011)
L'ultimo incontro (2010)
Questo non è il film della mia vita (2007)

Vittorio Antonacci urodził się w Taranto 2 czerwca 1986
roku. Studiuje kinematografię na rzymskim Uniwersytecie
Tor Vergata oraz na Accademia di Cinema e Televisione Griffith. W 2010 roku nakręcił krótki film „L’ultimo
incontro”, a rok później wygrał nagrodę za najlepszą reżyserię w filmie „Il buco nell'acqua” na Rome 48H Film
Project 2011. W 2013 roku nawiązał współpracę z gazetą „Il Fatto Quotidiano” przy produkcji dokumentu „La
vita è un treno”. Wraz z grupą filmowców Libero Arbitrio
tworzy teledyski i reklamy, a obecnie pracuje nad „Atto
di Fede”, trylogią o religijnych obchodach świątecznych
w południowych Włoszech. Pierwszym rozdziałem tego
ostatniego projektu jest krótkometrażowy dokument
„Come Sopravvivere alla Banda”, ukazujący kulisy podróży orkiestry dętej.
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Vittorio Antonacci’s film is a warm story filled with humour
and music, about a travelling band. We observe the musicians’
behaviour while on the road, their nomadic ways, customs,
unorthodox ideas, and hierarchy that exists within the group.
The protagonists compete against other bands when visiting
a variety of festivals. Their true purpose in life is music and
sharing it with others.
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Condrong
D, CI: Gonçalo Almeida, ED: Ricardo Saraiva, UK 2016, B&W, 10'45”
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Gonçalo Almeida’s work is an intriguing blend of documentary and mystery film. The director creates an engaging study on the spiritual heritage of the people of
Gambia. The titular Condrong is a mysterious spirit that
cannot be seen, but whose presence is felt. The consistent
black-and-white aesthetics add to the extraordinary mood
of this motion picture, which is not bereft of a sense of
dread and unease. “Condrong” is a deeply metaphysical
story of the human need and longing for that which is
invisible to the eye.

GONÇALO ALMEIDA

Phantom (2016)
Condrong (2016)
Severed Garden (2015)
Hum (2015)
Mooncup (2015)

Born and raised in Santiago do Cacém, a small town in the
south of Portugal. During highschool he was shown Luchino
Visconti's “Death in Venice” and he understood that cinema
was a mystical phenomenon he had never witnessed before. As
a graphic design student, Almeida was shown Maya Deren's
“Meshes of the Afternoon” and decided to start making short
films on his own. In 2012 he moved to London to study at
the London Film School where he graduated as a director.
Nowadays he works majorly in London and Portugal.
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Film Gonçalo Almeidy to intrygujące połączenie filmu
dokumentalnego z kinem tajemnicy. Reżyser tworzy interesujące studium o duchowym dziedzictwie ludzi z Gambii. Tytułowy Condrong jest tajemniczym duchem, którego nie można zobaczyć, jednak odczuwa się jego obecność.
Konsekwentna czarno-biała stylistyka tworzy niezwykły
klimat tego obrazu, w którym nie brakuje elementów grozy i niepokoju. „Condrong” jest filmem głęboko metafizycznym, opowiadającym o ludzkiej potrzebie i tęsknocie
do sfery niewidzialnej dla oczu.

The Quiet Time (2015)
Birthdays (2015)
O.C.D.Y.C.S.F (2015)
Fireworks (2014)
Sacred River (2013)

Homebound (2012)
To Be Honest (2012)
The Sound of Silence
(2011)

Urodził się i wychował w Santiago do Cacém, małej miejscowości w południowej Portugalii. W liceum, po tym jak
pokazano mu „Śmierć w Wenecji” Luchino Viscontiego,
zrozumiał, że kino to mistyczne zjawisko, którego nigdy
wcześniej nie doświadczył. Jako student projektowania
graficznego Almeida obejrzał „Sieci popołudnia” Mai
Deren i postanowił robić własne filmy krótkometrażowe.
W 2012 roku przeniósł się do Londynu, aby studiować na
London Film School, gdzie ukończył reżyserię. Obecnie
pracuje głównie w Londynie i Portugalii.

The Deal
D, ED: Ewa Smyk, UK/PL 2015, COL, 4'28”

„The Deal” jest krótkometrażową, animowaną opowieścią
o kojarzeniu małżeństw na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku na wschodnio-polskim pograniczu. Scenariusz
jest oparty na fragmencie pamiętnika Mikołaja Smyka,
dziadka reżyserki. Przedmioty występujące w animacji
(autentyczna chusta, polskie oraz rosyjskie książki czy sam
pamiętnik) pomagają usytuować historię w jej pierwotnym
środowisku, wyrażają też atmosferę tamtych czasów. Film
jest niezwykle osobistą refleksją na temat meandrów pamięci i rzeczy, które przywołują wspomnienia.

EWA SMYK

The Deal (2015)

Born in 1990 in Poland, Ewa Smyk has recently graduated from
an MA communication design course at Central Saint Martins,
London. As a designer she's mostly interested in book design,
illustration, and animation. Her degree project, the animation
“The Deal,” is her moving image debut.

Ewa Smyk urodziła się w Polce w 1990 roku. Ukończyła
studia magisterskie z projektowania komunikacji na uczelni Central Saint Martins w Londynie. Jako projektantkę
najbardziej interesuje ją projektowanie książek, ilustracja
i animacja. Jej praca dyplomowa, animacja „The Deal”, jest
jej debiutem w dziedzinie ruchomego obrazu.
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“The Deal” is a short animated story about arranging marriages in the 1950s and 60s set in the eastern-Polish borderland.
The script is based on a part of Mikołaj Smyk’s diary - the author’s grandfather. The objects used in the animation, such as
an authentic headscarf, Polish and Russian books, the copy of
Mikołaj Smyk’s diary and photographs help situate the story
in its original environment and express the atmosphere of the
times. The film is a very personal contemplation on the intricacies of memory and the items that evoke memories.
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Diagonale du Vide • Empty Diagonal
D, CI: Guillaume Ballandras, ED: Aurélien Durand, FR 2015, COL, 27'50"
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A film about searching suburban landscapes. About drifting along an empty diagonal and its urban areas at the end
of a hot summer. A few chance encounters. Warehouses,
roundabouts, coloured logos. An exploration into the “frozen waters” of everyday life. Guillaume Ballandras’ film is
an interesting combination of documentary and experimental cinema. It also features comedic elements that
evoke an involuntary smile, as well as associations with
avant-garde and surrealism.

GUILLAUME BALLANDRAS

Diagonale du Vide (2015)
Refait (2009)
Turbo 2088 (2008)

Born in 1982 in the middle of France, has studied architecture
before switching to film. Member of the Pied la Biche
collective. His first produced film is called “Diagonale du
Vide,” and it describes his travel through suburban landscapes.
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Film o eksplorowaniu podmiejskich krajobrazów. O dryfowaniu wzdłuż pustej przekątnej obszarów miejskich pod
koniec gorącego lata. Kilka przypadkowych spotkań. Magazyny, ronda, kolorowe logotypy. Badanie prowadzone na
„zamarzniętych wodach” życia codziennego. Film Guillaume'a Ballandrasa to ciekawe połączenie dokumentu i kina
eksperymentalnego. Nie brakuje również elementów komediowych, które wywołają refleksyjny uśmiech na twarzy
widza, oraz nawiązań do awangardy i surrealizmu.

Urodził się w 1982 roku w środkowej Francji, zanim zajął się
filmem, studiował architekturę. Należy do kolektywu Pied la
Biche. Pierwszym filmem, który zrealizował, był „Diagonale
du Vide”, opisujący jego podróż po podmiejskich krajobrazach.

Djinns, les Esprits de Patras • Djinns, the Spirits of Patras
D: Jean-Jacques Cunnac, CI: Boubkar Benzabat, ED: Frédéric Frankel, Jean-Jacques Cunnac, FR 2015, COL, 13'40”

Akcja filmu rozgrywa się w samym sercu fabryki znajdującej się w ruinie, umiejscowionej frontem w kierunku
portu Patras w Grecji. Wahid i Mortez, jako jedni z pięćdziesięciu innych Afgańczyków, którzy cudem uniknęli
potworności dziejących się w ich kraju, próbują szczęścia
i chcą przedostać się do Włoch. Obaj cały czas marzą
o lepszym życiu w Europie. Podczas ukrywania się przed
represjami ze strony służb policyjnych, bohaterowie muszą
stanąć twarzą twarz z duchami nawiedzającymi zniszczoną fabrykę.

JEAN-JACQUES CUNNAC

Djinns, les Esprits de Patras
(2015)
Sig (2015)
Migrants (2014)
Au creux de nos vagues (2014)

Jean-Jacques Cunnac has worked for M6 Télévision in Paris,
NBC Asia in Hong Kong, RTS Swiss TV in Geneva and for
the French public television France 3 in Paris. He's a director
of several nominated fiction short films and documentaries
like “Peter Grass is Dead... Twice,” “Migrants,” “Crossroads”
and “Sig.”

Gazaël, 20 ans après (2013)
Crossroads (2013)
Lucie doute (2012)
Peter Grass is Dead… Twice (2011)

Jean-Jacques Cunnac pracował dla M6 Télévision w Paryżu, NBC Asia w Hong Kongu, RTS Swiss TV w Genewie
oraz dla francuskiej telewizji publicznej France 3 w Paryżu.
Wyreżyserował kilka nominowanych do nagród krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentów, w tym
„Peter Grass is Dead... Twice”, „Migrants”, „Crossroads”
i „Sig”.
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The film’s events unfold in the heart of a ruined factory
facing the port of Patras in Greece. Wahid and Mortez,
two of fifty other Afghanis who have miraculously avoided
the atrocities taking place in their homeland, are trying
their luck in getting across to Italy. They are both constantly dreaming of a better life in Europe. While hiding from
acts of repression at the hands of the police, the protagonists have to face the spirits that haunt the derelict factory.
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Gestern gings noch, Herr Schürmann • Yesterday It Wasn’t Too Bad, Mr. Schürmann
D, CI, ED: Jan Krämer, DE 2016, COL, 24'7"
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“This is the third and most interesting part of my life” says
Mr. Schürmann. The protagonist is wandering through
corridors in search of new tasks. In the past, Mr. Schürmann loved to read, take pictures, and film. His new world
is entirely different – it is a clean and cold atmosphere of
a hospital whose patients never leave. For two months Mr.
Schürmann has been living in a closed home for people
suffering from dementia. He lives by the rule that there
must be mutual support. The director has made a warm,
moving, and occasionally humorous story about elderly
people who only have each other.

JAN KRÄMER

Gestern gings noch, Herr
Schürmann (2016)
Letzte Heimat Oberhausen
(2015)

Jan Krämer was born in Duisburg and raised in Oberhausen,
in the Ruhrgebiet. He is a director and camera operator and
lives in Cologne. “Gestern gings noch, Herr Schürmann” is his
first documentary film.
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„Jest to trzecia i najbardziej interesująca część mojego
życia”, mówi pan Schürmann. Główny bohater filmu
wędruje po korytarzach w poszukiwaniu nowych zadań.
W dawnych czasach bohater uwielbiał czytać, fotografować i filmować. Jego nowy świat jest zupełnie inny – to
czysta i zimna atmosfera szpitala, którego pacjenci nigdy
nie opuszczają. Pan Schürmann od dwóch miesięcy żyje
w zamkniętym domu opieki dla osób cierpiących na demencję. Wyznaje zasadę, że trzeba się wzajemnie wspierać.
Reżyser stworzył ciepłą, wzruszającą i momentami niepozbawioną humoru opowieść o ludziach w starszym wieku,
którzy mają tylko siebie.

Jan Krämer urodził się w Duisburgu, a dorastał w Oberhausen, w Zagłębiu Ruhry. Jest reżyserem i operatorem
kamery, mieszka w Kolonii. „Gestern gings noch, Herr
Schürmann” to jego pierwszy film dokumentalny.

La Historia de Samuel
D: Oliver Hardcastle, UK 2016, B&W, 13'31”

Ten film jest sugestywną i wstrząsającą opowieścią jednego
człowieka, Samuela Houstona, który był więźniem politycznym podczas dyktatury wojskowej w Chile. Historia
opowiadana przez pryzmat głównego bohatera nie pozostawi nikogo obojętnym. Wyłania się z niej przerażający
i bestialski świat krwawego reżimu, gdzie nie ma litości dla
jednostki myślącej inaczej. Obraz ma wymiar uniwersalny
i stanowi wyraźne ostrzeżenie przed wszelkimi dyktaturami i totalitaryzmami. Oliver Hardcastle zrealizował swoje
dzieło w intrygującej, animowanej formie.

OLIVER HARDCASTLE

La Historia de Samuel (2016)
Spots (2014)
El Tango (2013)

Oliver Hardcastle is originally from the West Midlands in
England, however he has spent significant periods of time
in Chile, Canada and Wales. Inspired by his surroundings,
Oliver has dabbled in a number of media over the last few
years including sculpture, sound performance, and animation.
At the age of 22, he is graduating in fine art from Aberystwyth
University in summer 2016.

Oliver Hardcastle pochodzi z West Midlands w Anglii,
wiele czasu jednak spędził w Chile, Kanadzie i Walii. Zainspirowany swoim otoczeniem Oliver próbował swych sił
w różnych środkach wyrazu na przestrzeni ostatnich kilku lat, w tym w rzeźbie, dźwięku i animacji. Latem 2016
roku, w wieku 22 lat, został absolwentem sztuk pięknych
na Uniwersytecie Aberystwyth.
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This film is an evocative and shocking story of one man,
Samuel Houston, who had been a political prisoner during the military dictatorship in Chile. The protagonist’s account of the events will leave no-one indifferent; it reveals
a terrifying and cruel world of a bloody regime that shows
no mercy to divergent individuals. The work is universal
and constitutes a clear warning against dictatorships and
totalitarianism of any kind. Oliver Hardcastle made his
film in an intriguing animated style.
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How Long, Not Long
D: Michelle Kranot, Uri Kranot, ED: Uri Kranot, DK 2016, COL, 5'30”
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“How Long, Not Long” is a fresh hybrid of documentary
cinema, animation, and experimental film. A visual journey that encourages considerations on universal belonging,
global citizenship not confined to a city, region, or state
borders. Thoughts on these important topics are necessary
in times when xenophobia, nationalism, and intolerance
are a daily occurrence.

MICHELLE KRANOT
URI KRANOT

How Long, Not Long (2016)
Black Tape (2014)
Hollow Land (2013)
White Tape (2010)
The Heart of Amos Klein (2008)
God on Our Side (2005)
Fallout (2003)
Ducks (2002)
Avinu Malkenu (2001)
Michelle and Uri Kranot are independent animation
filmmakers. Both teach animation at The Animation
Workshop in Denmark; they have produced numerous
award-winning short films. Michelle and Uri also lead
the AniDox:Lab – a European workshop devoted to the
making of animated documentaries.
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„How Long, Not Long” to niebanalna hybryda filmu
dokumentalnego, animowanego i eksperymentalnego.
Wizualna podróż, która zachęca nas do refleksji na temat
uniwersalnej przynależności, światowego obywatelstwa
nieograniczającego się do miasta, regionu czy granic państwowych. Te ważkie przemyślenia są konieczne w czasach, kiedy ksenofobia, nacjonalizm oraz nietolerancja są
obecne na co dzień.

Michelle i Uri Kranot są niezależnymi twórcami filmów
animowanych. Oboje uczą animacji w The Animation
Workshop w Danii; stworzyli liczne nagradzane filmy krótkometrażowe. Michelle i Uri prowadzą także AniDox:Lab
– europejskie warsztaty poświęcone tworzeniu animowanych filmów dokumentalnych.

If I Were a Filmmaker
D: Mark John Ostrowski, CI: Nacho Martinez, Mark John Ostrowski, ED: José Herrero, ES 2016, COL, 60'42"

Film rozpoczyna się przejmującą sceną, w której stary,
biały projektor pokrywa się ogniem. Obraz Marka Johna
Ostrowskiego opowiada o córce sędziwego filmowca stojącą przed bardzo poważnym dylematem: co począć ze spuścizną ojca? Młoda kobieta musi jednak wiedzieć, że tylko
radykalny akt tworzenia sprawi, iż będzie ona prawdziwą
spadkobierczynią niespodziewanego bogactwa. Mark John
Ostrowski stworzył pełnometrażowy film dokumentalny
z głęboką metafilmową refleksją, wnikliwie opowiadający
o rozterkach bycia filmowcem.

MARK JOHN OSTROWSKI

If I Were a Filmmaker (2016)
Sixty Spanish Cigarettes
(2015)

Born in 1971, Mark Ostrowski began his career as a writer
and photographer. He made his first foray into cinema as the
writer, photographer and producer of the autobiographical
short film “Festuki” (2011), which won the Dia D’Asturies
Award for Best Short Film at the Gijon International Film
Festival and was voted among Spain’s best 99 short films of
that year by Fotogramas magazine. Since then, he has gone on
to direct “Évora,” the autobiographical documentary “Home
Movie,” which won Best Expat Feature Film at the 1st Korea
Expat and Indie Film Festival, and the multi-award-winning
avant-garde documentary “Sixty Spanish Cigarettes.”

Home Movie (2014)
Évora (2012)
Festuki (2011)

Mark Ostrowski (ur. 1971) rozpoczął swoją karierę jako
pisarz i fotograf. W świat kina wkroczył jako autor scenariusza, twórca zdjęć i producent autobiograficznego filmu
krótkometrażowego „Festuki” (2011), który zdobył nagrodę Dia D’Asturies dla najlepszego krótkiego metrażu na
Gijon International Film Festival i został wybrany jednym
z 99 najlepszych hiszpańskich filmów krótkometrażowych
tamtego roku przez czasopismo „Fotogramas”. Od tamtej
pory wyreżyserował film „Évora”, autobiograficzny dokument „Home Movie” (który zdobył nagrodę Best Expat
Feature Film na pierwszej edycji Korea Expat and Indie
Film Festival) i wielokrotnie nagrodzony dokument awangardowy „Sixty Spanish Cigarettes”.
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The film opens with an absorbing shot of an old, white
film projector being consumed by flames. Mark John
Ostrowski’s picture tells the story of an old filmmaker’s
daughter, who faces a very serious dilemma: what to do
with the father’s legacy? The young woman has to know,
however, that only a radical creative act will make her the
true heir to the unexpected wealth. Mark John Ostrowski
made a feature-length documentary film with deep,
metacinematic reflection, offering insight into the quandaries of being a filmmaker.
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Le Journal de Théodore Kracklite • The Diary of Théodore Kracklite
D: Jacques Lœuille, CI: Jesus Garcia, ED: Toshiko Inoue, FR/IT 2016, COL, 16'7"
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This extraordinary film depicts the events of an archeological expedition form the 1920s, on the tracks of the elephas falconeri – a dwarf elephant, a creature that existed
but is nonetheless reminiscent of the legendary Cyclops.
Théodore Kracklite found the creature’s fossilised skulls in
the undersea caverns of Sicily. The film revisits the wellknown myth from Homer’s “Iliad,” which grows to the
rank of a metaphor of the modern ecological crisis and
serves as a reminder of the massive extinction of species.

JACQUES LŒUILLE

J’y suis j’y reste! – episode 4
(2016)
Le Journal de Théodore
Kracklite (2016)
Advertising Gruyère AOP
Suisse cheese (2014)

Jacques Lœuille, born in 1983, studied at l’École des beauxarts de Nantes and Le Fresnoy Studio National des Arts
Contemporains. Since 2011 he has worked on documentary
film projects which have been exhibited in galleries, art
centers, museums, and film festivals in France and abroad.
He has also directed for television, for instance “Marguerite
Yourcenar, Alchimie du paysage” (2014). He is currently
directing a documentary for European televisions, on military
dumping into the North Sea. He is also working on a feature
documentary film, “The Birds of America.”
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Ten niezwykły film opowiada o archeologicznej wyprawie
z lat dwudziestych ubiegłego wieku, śladami elephas falconeri – karłowatego słonia, stworzenia prawdziwego, któremu blisko jednak do legendarnego Cyklopa. Théodore
Kracklite odnalazł ich skamieniałe czaszki w podmorskich
jaskiniach Sycylii. Film dokonuje reinterpretacji słynnego
mitu obecnego na kartach „Iliady” Homera, który urasta
w filmie do rangi metafory współczesnego, ekologicznego
kryzysu i przypomina o masowym wymieraniu gatunków.

Marguerite Yourcenar, Alchimie du paysage
(2014)
An Optimist in Andalusia (2011)
Roadside Attractions (2010)
Balade américaine en Flandres (2009)

Jacques Lœuille (ur. 1983) studiował na l’École des beaux-arts de Nantes oraz w Le Fresnoy Studio National
des Arts Contemporains. Od 2011 roku pracuje nad projektami dokumentalnymi prezentowanymi w galeriach,
centrach sztuki, muzeach i festiwalach filmowych we
Francji i za granicą. Pracował też jako reżyser dla telewizji, np. przy „Marguerite Yourcenar, Alchimie du paysage”
(2014). Obecnie reżyseruje film dokumentalny dla telewizji europejskich na temat wyrzucania odpadków do Morza
Północnego przez wojsko. Pracuje też nad pełnometrażowym dokumentem „The Birds of America”.

Make Music, Not War
D, ED: Denys Kushnarov, Oles Seredytskyi, CI: Volodymyr Bozhynskyi, UA 2015, COL, 1'34”

Yesterday was a time of peace, today has come a time of
war. What if all the world's military could resolve conflicts
through music and not by playing with other people's
lives? An intriguing short musical documentary, where an
orchestra plays solemnly while shocking footage of postwar ruins appear on screen. An unambiguously pacifistic
message is conveyed by every shot.

Wczoraj był czas pokoju, dziś nadszedł czas wojny. A co by
było, gdyby wszystkie wojska na świecie mogły rozwiązać
konflikty dzięki muzyce, a nie poprzez igranie z życiem innych ludzi? Intrygujący, krótkometrażowy dokument muzyczny, w którym uroczyście grającej orkiestrze towarzyszą
wstrząsające obrazy powojennych ruin. Jednoznaczna, pacyfistyczna wymowa przeziera z każdego kadru.

116 - (in production)
(Radio) Aktyvni Druzi (in
production)
Odne Mistse (2016)
Denys Kushnarov is a Ukrainian filmmaker and journalist born
in the Donetsk region, Ukraine. Graduated from the Donetsk
National University, specialisation: translator (German, English),
as well as from TV school. He has worked as a journalist and a
screenwriter. In 2015 started to shoot documentaries as a film director. His documentary “Rocketman” has been awarded as the
best Ukrainian short 2015 by National Filmmakers’ Union of
Ukraine.

Voin (2015)
Make Music, Not War (2015)
Rocketman (2015)
Velykden (2015)
Denys Kushnarov jest filmowcem i dziennikarzem pochodzącym z obwodu donieckiego na Ukrainie, absolwentem
Narodowego Uniwersytetu w Doniecku – specjalizacja:
tłumacz (niemiecki, angielski), ukończył również szkołę telewizyjną. Pracował jako dziennikarz i scenarzysta.
W 2015 roku zaczął reżyserować dokumenty. Jego film
dokumentalny „Rocketman” otrzymał w 2015 roku nagrodę dla najlepszego ukraińskiego filmu krótkometrażowego przyznawaną przez Narodowy Związek Filmowców
Ukrainy.

OLES SEREDYTSKYI

116 - (in production)
Make Music, Not War (2015)
Chorna Byl (2015)
Oles Seredytskyi was born 1980 in Slavutich, Ukraine. He
finished the School of Arts (piano, drawing), after which he
graduated from the Chernihiv State Technological University
and also from TV school with honours. From 2011 till 2015 he
worked at the top Ukrainian TV channels as a director. Now
he is a freelance editor and film director.

Velykden (2015)
Lios (2011)
Oles Seredytskyi urodził się w 1980 roku w Sławutyczu
(Ukraina). Ukończył szkołę artystyczną (pianino, rysunek).
Jest absolwentem Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Czernihowie. Ukończył także z wyróżnieniem szkołę
telewizyjną. W latach 2011-2015 pracował dla największych
ukraińskich kanałów telewizyjnych jako reżyser. Obecnie jest
niezależnym montażystą i reżyserem filmowym.
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Matkalla Aleppoon • Journey to Aleppo
D: Juuso Lavonen, Vesa Rajala, CI: Vesa Rajala, ED: Juuso Lavonen, FI/SY 2016, COL, 21'2"
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Aleppo is a city in north-western Syria, located about 50
km south of the border with Turkey. Today it is considered
to be the most dangerous and restless city in the world.
Its inhabitants live in a state of constant fear and threat.
Their existence can be compared to sitting on a time bomb.
Juuso Lavonen and Vesa Rajala have produced an unusually
disturbing short documentary about a Syrian-born Finnish
citizen who delivers humanitarian aid to the city's children.
It would be no exaggeration to call him a “secular saint.” The
film is an unforgettable journey into the heart of true hell.

JUUSO LAVONEN

Matkalla Aleppoon (2016)
Juuso Lavonen is a freelance editor and director who has recently
graduated from Aalto University in Helsinki. He has worked on
various projects from 2010 onwards, going from documentaries
to short fiction. He is now expanding, working also as a director,
in an effort to contribute more to the story and get his personal
subjects to the screen. His work can be described as an attempt
to share something unique and universal about being a human
in an interesting form.

Juuso Lavonen jest niezależnym montażystą i reżyserem, absolwentem Uniwersytetu Aalto w Helsinkach. Od 2010 roku
pracował przy różnych projektach – od filmów dokumentalnych, po krótkie fabuły. Obecnie rozwija się, również reżyserując, aby móc wnieść więcej w produkcję i przełożyć osobiste
tematy na ekran. Jego pracę można opisać jako próbę podzielenia się w ciekawej formie czymś wyjątkowym i uniwersalnym
– refleksją o byciu człowiekiem.

VESA RAJALA

Matkalla Aleppoon (2016)
Vesa Rajala is a Helsinki-based director-cinematographer. After
years of TV work, he is now working as independent filmmaker
and concentrating on human rights and environmental topics.
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Aleppo to miasto w północno-zachodniej Syrii, leżące około
50 km na południe od granicy z Turcją. Dziś jest uznawane za
najniebezpieczniejsze i najbardziej niespokojne miasto świata.
Mieszkańcy żyją w stanie ciągłego strachu oraz zagrożenia.
Ich egzystencję można porównać do siedzenia na tykającej
bombie. Juuso Lavonen i Vesa Rajala zrealizowali krótki i niezwykle wstrząsający dokument o fińskim obywatelu syryjskiego pochodzenia, który niesie pomoc humanitarną tamtejszym
dzieciom. Bez żadnej przesady można go określić mianem
„świeckiego świętego”. „Journey to Aleppo” stanowi niezapomnianą wyprawę w głąb prawdziwego piekła.

Vesa Rajala jest reżyserem i operatorem z Helsinek. Po latach
pracy dla telewizji został niezależnym filmowcem i skupia się
na prawach człowieka oraz tematach związanych z ekologią.

1975. Mensaje navideño de su majestad el Rey de España • 1975. Christmas Message of His Majesty the King of Spain
D, ED: Antonio Antón, ES 2015, COL, 2'15”

Akcja filmu rozgrywa się w Hiszpanii w 1975 roku. Po
długiej dyktaturze następuje przejście do demokracji.
Niespodziewanie król Hiszpanii podczas telewizyjnych
życzeń świątecznych słanych do narodu wypowiada swoje najbardziej skrywane myśli. Antonio Antón stworzył
bardzo pomysłowy i jednocześnie politycznie wybuchowy
krótkometrażowy film, który zaskoczy każdego widza.

ANTONIO ANTÓN

Ojalá (2016)
1975. Mensaje navideño de su
majestad el Rey de España
(2015)
The Gedelovskys (2014)

Antonio Antón was born in 1977 in Alicante, Spain.
Nowadays he lives and works in Madrid. He likes working
with sound and photography as an artistic means. Trained
in the field of sculpture, he tries to introduce this artistic
knowledge and sentiment into his productions.

Antonio Antón urodził się w 1977 roku w Alicante,
w Hiszpanii. Obecnie żyje i pracuje w Madrycie. Środki wyrazu, które lubi wykorzystywać w swojej pracy, to
dźwięk i fotografia. Z wykształcenia rzeźbiarz, w swoich
produkcjach stara się wykorzystywać artystyczną wiedzę
i wrażliwość.
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The film is set in Spain in 1975. After a long dictatorship
comes the transition to democracy. During his televised
holiday message to the nation, the king of Spain unexpectedly expresses his most personal thoughts. Antonio
Antón has created a very inventive and at the same time
politically explosive short film, which is going to surprise
any viewer.
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Monica
D, ED: Dimitris Argyriou, CI: Lev Predan Kowarski, DE 2016, COL, 5'
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As a young girl, Monica used to dream of becoming a hairdresser. Unfortunately, her life went differently from what
she had planned. Things went wrong. She became a victim
of human trafficking and has been forced into prostitution.
In the form of an intimate interview, the picture tells her
dramatic story. The film is based on a real conversation.

DIMITRIS ARGYRIOU

Monica (2016)
The Collector (2014)
First Contact (2014)
The Dinner (2013)

Dimitris Argyriou was born in Kavala (Greece) in 1986. He
has written, directed, and produced 7 short films, which have
won 20 awards and screened in more than 250 international
film festivals and exhibitions. Also, he has written, directed,
and produced 21 short documentaries. As editor, he has
worked on a feature documentary, more than 150 short
documentaries, videos, and films. Dimitris has studied at the
department of audio and visual arts at Ionian University in
Greece and at Universität der Künste Berlin in Germany. He
has participated in Berlinale and Sarajevo Talents as a director.
His short movies have been selected in more than 170
International Festivals and have received many awards.
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Monica marzyła w młodości o wykonywaniu zawodu
fryzjerki. Niestety, życie nie potoczyło się tak, jak chciała. Sprawy poszły nie po jej myśli. W pewnym momencie
stała się ofiarą handlu ludźmi i została zmuszona do prostytucji. Film w formie intymnego wywiadu przedstawia
jej przejmującą historię. Film na podstawie autentycznej
rozmowy.

ONE LINE (2012)
Rec. (2011)
The Pond (2010)

Dimitris Argyriou urodził się w Kawali (Grecja) w 1986
roku. Napisał, wyreżyserował i wyprodukował 7 filmów
krótkometrażowych, które zdobyły 20 nagród i zostały
pokazane na ponad 250 międzynarodowych festiwalach
filmowych oraz wystawach. Napisał też, wyreżyserował
i wyprodukował 21 dokumentów krótkometrażowych.
Pracował jako montażysta przy pełnometrażowym filmie
dokumentalnym i ponad 150 krótkometrażowych dokumentach, wideo i filmach. Dimitris studiował na wydziale sztuk wizualnych i audio na Uniwersytecie Jońskim
w Grecji oraz na Universität der Künste Berlin w Niemczech. Jako reżyser brał udział w Berlinale oraz Sarajevo
Talents. Jego filmy krótkometrażowe dostały się na ponad
170 międzynarodowych festiwali i zdobyły wiele nagród.

Nu am, moarte, cu tine nimic... • I Do Not Hate You, Death...

Everyday, many people around the world close their
eyes never to open them again. In Eastern Europe there
is a holiday dedicated to them – Pastele Blajinilor. It is
a blend of two traditions: Christian and pagan. People visit
the graves of their dearly departed and hold feasts as if
the dead were still with them. In recent years this form of
celebrating has been criticised in the media, some of its
elements being vulgar and grotesque. But what if we were
to look a little deeper? Olga Lucovnicova has made an
amazing documentary film that makes the viewer familiar
with this peculiar tradition.

Codziennie wielu ludzi na całym świecie zamyka oczy
i nigdy ponownie ich nie otwiera. W Europie Wschodniej
istnieje święto dedykowane osobom zmarłym, określane
mianem „Pastele Blajinilor”. Stykają się w nim dwie tradycje: chrześcijańska i pogańska. Ludzie odwiedzają groby
bliskich i urządzają przyjęcia na ich cześć, jakby świętowali
razem z nimi. W ostatnich latach forma takiego świętowania została poddana krytyce medialnej, a elementy tych
obchodów uznano za wulgarne i groteskowe. Ale co się
stanie, jeśli spojrzymy na to wszystko głębiej? Olga Lucovnicova stworzyła niesamowity dokument, który przybliża
widzowi tę osobliwą tradycję.

OLGA LUCOVNICOVA

Speranta (2016)
Mai mult decit jucarie (2013)
Nu am, moarte, cu tine nimic... Ulciorul (2014)
(2016)
Bunica (2013)
One Day (2016)
Conflictul (2012)

Olga Lucovnicova is a director, cinematographer, editor,
photographer, and cross-cultural trainer. At age of 16
Olga got her first camera and started her journey into
cinematography. Currently she is completing her master's
degree in cinematography at the Academy of Arts. This year
she took first place and a trophy for her film “Nu am, moarte,
cu tine nimic...” at the IDFF Cronograf. She was responsible
for cinematography in “Ecouri” (2015), “Seminte, pamant si...
Cafea” (2015), “Social Media” (2015), “Night of Arts” (2014),
and “Soliditudine” (2013).

Olga Lucovnicova jest reżyserką, operatorką kamery,
montażystką, fotografką oraz trenerką międzykulturową.
W wieku 16 lat dostała swoją pierwszą kamerę i rozpoczęła przygodę z kinem. Obecnie kończy studia magisterskie
z kinematografii na Akademii Sztuk. W tym roku otrzymała pierwsze miejsce i statuetkę za swój film „Nu am,
moarte, cu tine nimic...” na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Dokumentalnych Cronograf. Była odpowiedzialna za zdjęcia w filmach: „Ecouri” (2015), „Seminte, pamant si... Cafea” (2015), „Social Media” (2015) , „Night of
Arts” (2014) i „Soliditudine” (2013).
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D, CI, ED: Olga Lucovnicova, RO/MD 2016, COL, 12'18'’
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Obiekt • Object
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D: Paulina Skibińska, CI: Jakub Stolecki, ED: Kasia Boniecka, PL 2015, COL, 14'40"

Paulina Skibińska’s film is an interesting mixture of documentary film and experimental elements. The director
creates a unique depiction of a search that is taking place
in-between two worlds – an ice desert and an underwater
world. The entire story is told from various perspectives:
from the view of the rescue team, of the diver who enters
the ice-covered reality, and of the ordinary people waiting
on the shore. The rare juxtaposition of images establish the
pace and extraordinary atmosphere of the film. The picture
has been produced as part of the „Pierwszy Dokument”
program and has been screened at many international
and Polish festivals (Camden, Saint Petersburg, Sundance
Film Festival, Wrocław, Poznań).

PAULINA SKIBIŃSKA

Obiekt (2015)
Bajka dla dorosłych (2014)
Gyros Dance (2014)
Karuzela (2013)
The Kiss (2013)
Szczeniak (2013)
Paulina Skibińska, born in 1987 in Kowary, near Jelenia Góra
(Poland), graduate from the Post-Secondary Studio of Culture Animation in Wrocław (2009), film specialisation. She
earned her MA degree in screenwriting at the Łódź Film
School (2014), where she is now pursuing her PhD studies.
Being a screenwriter of numerous internationally awarded
short fiction and animated films, e.g. “http://,” “The Kiss,”
and “48hTV,” Paulina is presently at work on her full-length
fiction debut film as part of the International Screenwriting
Workshops MIDPOINT. Her documentary debut as a director, “Object,” won the Special Jury Award at Sundance Film
Festival 2015.
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Film Pauliny Skibińskiej w ciekawy sposób łączy film dokumentalny z kinem eksperymentalnym. Reżyserka tworzy wyjątkowy obraz akcji poszukiwawczej odbywającej się
na styku dwóch przestrzeni – lodowej pustyni oraz świata podwodnego. Cała historia jest opowiadana z różnych
punktów widzenia: ekipy ratunkowej, nurka, który decyduje się wkroczyć w podlodową rzeczywistość, oraz zwykłych ludzi, stojących i czekających przy brzegu. Niespotykane zestawienia obrazów wyznaczają rytm i niezwykłą
atmosferę tego filmu. Dzieło powstało w ramach programu „Pierwszy Dokument” i było prezentowane na wielu
międzynarodowych i krajowych festiwalach (Camden, Petersburg, Sundance Film Festival, Wrocław, Poznań).

I nigdy nie wracać (2013)
Jak bić (2012)
Myszy górskie (2012)
48h TV (2012)
Czarna robota (2012)
http:// (2010)
Paulina Skibińska, urodzona w 1987 roku w Kowarach
niedaleko Jeleniej Góry. W roku 2009 roku ukończyła
Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury
SKiBA we Wrocławiu na kierunku film. W 2014 roku
obroniła magisterium w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na specjalizacji scenariopisarstwo. Obecnie
kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Autorka
scenariuszy do krótkometrażowych filmów nagradzanych
w Polsce i za granicą, m.in. „http://”, „Pocałunek”, „48h
TV”. Obecnie pracuje nad debiutem pełnometrażowym
w ramach międzynarodowych warsztatów MIDPOINT.
Jej debiut reżyserski „Obiekt” zdobył Specjalną Nagrodę
Jury na Sundance Film Festival 2015.

Papiers d'Arménie • Armenian Papers
D, ED: Ornella Macchia, CI: Laura Perera San Martín, BE 2015, COL, 6'33”

Na targu w Erywaniu przesympatyczny kupiec zabiera nas
w niezwykłą podróż i dzieli się z nami nie tylko swoimi
owocami i warzywami, ale przede wszystkim swoją historią. W towarzystwie ptaków odkrywamy niezwykłe życie
tego człowieka, wypełnione niemal wszystkimi kolorami
Armenii. Francuska reżyserka w fascynujący i wręcz bajkowy sposób dokonała połączenia kina dokumentalnego
i animowanego, w którym nie brakuje elementów charakterystycznych dla kina podróży.

ORNELLA MACCHIA

Papiers d'Arménie (2015)
Pièce à nouer (2012)

Young French director of Italian and Armenian origin
Ornella Macchia obtained her art diploma from the ESAAT
in animated film in 2010. At 21 years old she continued her
studies at ENSAV La Cambre where she directed several
short films using various techniques. After a humanitarian
project in Armenia she decided to direct her graduation film
“Papiers d'Arménie” about a fruit merchant who offers his
fruits and his story...

Et l'autre en fît autant (2011)
Terrae Secretum (2010)

Młoda francuska reżyserka pochodzenia włoskiego i ormiańskiego Ornella Macchia uzyskała dyplom z filmu
animowanego na ESAAT w 2010 roku. W wieku 21
lat kontynuowała studia na ENSAV La Cambre, gdzie
używając różnych technik, wyreżyserowała kilka filmów
krótkometrażowych. Po projekcie humanitarnym w Armenii postanowiła wyreżyserować swój film dyplomowy
„Papiers d'Arménie” o sprzedawcy owoców, który ma do
zaoferowania swoje owoce oraz swoją historię...
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At a marketplace in Yerevan, an immensely charming
merchant takes us on a remarkable journey and shares not
only his fruit and vegetables, but most of all – his story.
Accompanied by birds we discover this man’s extraordinary life filled with almost all the colours of Armenia. The
French director, in a fascinating and nearly fable-like way,
has blended documentary film and animation, and the result also features elements specific to travel films.
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The Postmodern Pioneer Plaque
D, ED: Boris Kozlov, ES 2016, COL, 7'51"
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In 1973 Carl Sagan, renowned American astronomer and
promoter of science, created a special plaque for NASA
which was to help in space exploration during the Pioneer 10 mission. It was the first message of humankind
addressed to extraterrestrial civilisations. Today, four decades later, the world is composing a new collective message.
Boris Kozlov’s film is a rare combination of documentary, animation, and experimental film, which may intrigue
not only the lovers of astrophysics. The picture has been
presented at many international festivals (USA, London,
Spain, Germany, Italy, Mexico).

BORIS KOZLOV

The Postmodern Pioneer
Plaque (2016)
Deconstructing Días (2011)

Born in Belgrade (former Yugoslavia). Lives in Madrid
(Spain). Combines creative work in advertisement with experimental filmmaking. Has directed five short films so far.
Obsessed with the 21st-century sociocultural psychosis and
the future of humanism.
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W 1973 roku Carl Sagan, znany amerykański astronom
i popularyzator nauki, stworzył dla NASA specjalną płytkę, która miała pomóc w badaniach kosmosu w czasie misji
Pioniera 10. To była pierwsza wiadomość ludzkości skierowana do cywilizacji pozaziemskich. Dziś, cztery dekady
później, świat zaczyna tworzyć nową zbiorową wiadomość.
Film Borisa Kozlova to rzadko spotykane połączenie filmu dokumentalnego, animowanego i eksperymentalnego,
które zainteresuje nie tylko miłośników astrofizyki. Obraz
był prezentowany na wielu międzynarodowych festiwalach
(USA, Londyn, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Meksyk).

Lifestyle for Men (2010)
Emporio (2003)

Urodzony w Belgradzie (dawna Jugosławia). Mieszka
w Madrycie (Hiszpania). Łączy pracę kreatywną w reklamie z filmem eksperymentalnym. Dotąd wyreżyserował
pięć filmów krótkometrażowych. Ma obsesję na punkcie
socjokulturalnej psychozy XXI wieku i przyszłości humanizmu.

Rèsce la Lune • Here Cometh the Moon
D: Gloria Kurnik, Giulia Di Battista, CI, ED: Gloria Kurnik, PL/IT 2016, COL, 8'7"

Miłość jest siecią zastawioną na umysł, lecz nie jest ona jedyną taką pułapką. Główna bohaterka Vittoria nauczyła się robić
sieci rybackie, gdy jeszcze była bardzo młodą dziewczyną, a teraz z perspektywy starości próbuje nam powiedzieć, że wszyscy
znajdujemy się w morzu pełnym sieci. Te sieci to między innymi
społeczne normy, toksyczne relacje czy nasze uprzedzenia. Jak
wpływają one na nasze życie? Co robimy, gdy potrzebujemy
zaczerpnąć powietrza? Gloria Kurnik i Giulia Di Battista stworzyły bardzo oryginalny i bogaty w filozoficzne treści dokument.

GLORIA KURNIK

La Morte (2016)
La (R)esistenza (2015)
Bridges (2015)
Rèsce la Lune (2016)
Connessione (2015)
L’arancia (2015)
Gloria Kurnik is a visual storyteller and filmmaker. In her work,
mostly inspired by the destinations she travels to, she tries to highlight the similarities underneath our apparent differences. Gloria’s
first short, “Confined,” won the “India Is” Film Challenge 2013,
while “Spinning a Yarn?” won the Grand Prize during the Faces
of Wisdom Short Film Competition 2014 in Finland. She's the
Grand Prize Winner (Achievement Award) of the CinemadaMare 2015 travelling film campus and festival in Italy.

Stolen (2015)
Searching for Hell: Welcome to Kawah Ijen (2015)
Spinning a Yarn? (2014)
NEW HOPE: Wayang Kulit (2014)
Confined (2012)
Living the Love (2012)
Gloria Kurnik zajmuje się wizualnymi opowieściami i tworzeniem filmów. W swoich pracach, inspirowanych głównie miejscami, do których podróżuje, stara się podkreślać podobieństwa
skrywające się pod pozornymi różnicami. Jej pierwszy film krótkometrażowy „Confined” wygrał „India Is” Film Challenge 2013,
natomiast „Spinning a Yarn?” zdobył nagrodę główną na Faces of
Wisdom Short Film Competition 2014 w Finlandii. Otrzymała
też nagrodę główną (Achievement Award) podróżnego kampusu
filmowego i festiwalu CinemadaMare 2015 we Włoszech.

GIULIA DI BATTISTA

80 gr/m² (2015)
Rèsce la Lune (2016)
Hutch (2015)
Giulia Di Battista is a director and filmmaker. She has attended
the New Academy of Fine Arts in Milan, where she has graduated in Media Design and Multimedia Arts - specialisation in
directing - with a score of 100/100. Fascinated by every form of
art, philosophy, and psychology, she found in the movie field her
vocation. Beside directing she deals in screenwriting, editing,
and storyboarding.

Dental Practice Bordoni (2015)
Non Guardarmi (2014-2015)
Giulia Di Battista to reżyserka i autorka filmów. Uczyła
się w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie, gdzie
ukończyła specjalizację reżyserską na Wydziale Projektowania Medialnego i Sztuk Multimedialnych z najwyższą
możliwą oceną. Zafascynowana wszelkimi formami sztuki, filozofią i psychologią, w kinie odnalazła swoje powołanie. Poza reżyserią zajmuje się scenopisarstwem, montażem oraz tworzeniem scenorysów.
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Love is a net that traps the mind but she’s not the only one.
Vittoria, the protagonist, learned to make fishing nets as
a very young girl and now – from the perspective of old age –
she is trying to tell us that we all swim in a sea that is full of
them. These nets are the social norms, the toxic relationships,
and our own preconceptions, among other things. How do
they determine our lives? Where do we go when we need to
gasp for air? Gloria Kurnik and Giulia Di Battista have made
a highly original and philosophically rich documentary film.
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Rotten
D, ED: Mehmet Selçuk Bilge, CI: Haki Bicici, TR 2015, COL, 17'20”
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In this country you are obliged to prove your sexual orientation in order to avoid military service. If one is feminine
enough for the decision-makers, one can be certified as having a mental disorder that makes you unfit for the military
(the word “rotten” in Turkish is used to describe these people).
This short documentary film, a poignant satire aimed against
a conservative society, received the award for best Balkan film
at DocuTiFF in Tirana (2016). The director proposes a very
interesting and somewhat snide look at a society that stigmatises homosexuals.

MEHMET SELÇUK BILGE

#LastPost (2016)
The Rope Broke (2015)
Rotten (2015)

Born in Istanbul, 1983. Short film and promotional video director since 2003. After graduating in international relations
from Sakarya University, Mehmet Selçuk studied radio-TV
and cinema at Istanbul University, receiving his master's degree with a thesis entitled “Utopia and Dystopia in Cinema:
Semiological Analysis of Children of Men.”
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W tym kraju masz obowiązek udowodnić swoją orientację seksualną, aby uniknąć służby wojskowej. Jeśli według
osób decyzyjnych jest się wystarczająco kobiecym, to można dostać zaświadczenie o zaburzeniu umysłowym, które
klasyfikuje jako osobę niezdolną do odbycia służby (w języku tureckim stosuje się wobec takich osób słowo „rotten”). Ten krótkometrażowy dokument, będący ciętą satyrą
wymierzoną w konserwatywne społeczeństwo, otrzymał
nagrodę w kategorii ,,najlepszy film bałkański” podczas
festiwalu DocuTiFF (2016) w Tiranie. Reżyser proponuje
bardzo ciekawe i niepozbawione złośliwości spojrzenie na
społeczeństwo stygmatyzujące osoby homoseksualne.

Strange (2008)
Mr. Unhappy Trilogy (2007)
The Tale of a Tub (2005)

Urodzony w Stambule w 1983 roku. Od 2003 roku reżyseruje krótkie formy filmowe i promocyjne wideo. Po ukończeniu Uniwersytetu Sakarya (stosunki międzynarodowe)
Mehmet Selçuk studiował radio, telewizję i kino na Uniwersytecie Stambulskim, gdzie otrzymał dyplom magistra
za pracę „Utopia i dystopia w kinie: analiza semiologiczna
Ludzkich dzieci”.

Shujayya
D, ED: Mohammed Almughanni, CI: Mohammed Almughanni, Yousef Mashharawi, Silvia Boarini, Mohammed Jabaly, Ahmed Almughanni, PL/PS 2015, COL, 21'

Film opowiada o rodzinie z Gazy, która tuż po wojnie
wkracza w konflikt społeczny. Wszystko wokół się zmieniło – budynki nie wyglądają tak jak kiedyś, ludzie również.
Mohammed Almughanni stworzył interesujący i przejmujący film dokumentalny o życiu w Strefie Gazy. Jest
to także intymny portret rodziny Waela i Isry Alnamla,
których psychika została okaleczona przez wojnę. Na cały
konflikt widz spogląda ich oczyma. Dzieło jest koprodukcją polsko-palestyńską.

MOHAMMED ALMUGHANNI

Farkha (2016)
Maria (2015)
Shujayya (2015)

Mohammed Almughanni is a filmmaking student from
Gaza, Palestine. Currently studying at the Łódz Film
School in Poland. He has spent most of his life in Gaza,
and after three years of living in Poland he returned to his
family neighbourhood – and decided to make a film that
would give a voice to the people living there.

Halawan (2012)
Eye on Palestine (2012)

Mohammed Almughanni jest autorem filmów i studentem pochodzącym z Gazy (Palestyna). Obecnie studiuje na
PWSFTViT w Łodzi. Spędził większość życia w Gazie, a po
trzech latach spędzonych w Polsce powrócił do swojej rodzinnej dzielnicy – i postanowił nakręcić film, który użyczyłby
głosu ludziom tam żyjącym.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

The film is about a family from Gaza that enters social
conflict right after the war. Everything in the surroundings
has changed – the buildings don't look like they used to,
and neither do the people. Mohammed Almughanni's
documentary film is an interesting and dramatic depiction
of life in the Gaza Strip. It is also an intimate portrait
of the family of Wael and Isra Alnamla, who have been
psychologically scarred by the war. The entire conflict
is portrayed through their eyes. The film is a PolishPalestinian co-production.
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Six Degrees
D: Trond Kvig Andreassen, CI: Audun Fjeldheim, ED: Trond Kvig Andreassen, Audun Fjeldheim, NO 2015, COL, 31'

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

“Six degrees of separation” is the theory according to which
we are all connected by 6 steps of acquaintance or less. This
documentary constitutes an insightful observation into a
small-town society and puts this theory to the test. It also
takes us on a trip through the States, one that we are unlikely to have ever experienced. What is important here are
the chance encounters that determine the path one will
be taking. Trond Kvig Andreassen’s film is amusing, full
of accurate observations, although it is occasionally cruel.

TROND KVIG ANDREASSEN

Six Degrees (2016)
Se Litt Tilbake (2013)
Virkelighetsflyktning (2012)

Trond Kvig Andreassen comes originally from northern
Norway and has a bachelor’s degree in documentary
filmmaking. His films, “The Escapist” (2012), “Growing
Home” (2013), and “Six Degrees” (2015), have been shown
at multiple festivals across Europe and the States. Works as
a director of commercials and music videos while developing
new documentaries for the Motlys production company.
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„Sześć stopni oddalenia” to teoria, wedle której wszyscy
jesteśmy powiązani najwyżej sześcioma stopniami znajomości. Ten dokument stanowi wnikliwą obserwację pewnej małomiasteczkowej społeczności i wystawia tę teorię
na próbę, zabiera nas również w podróż po Stanach, jakiej prawdopodobnie nigdy w życiu nie doświadczyliśmy.
Ważną rolę odgrywają tu przypadkowe spotkania, które
decydują o ścieżce, którą podążamy. Dzieło Tronda Kviga
Andreassena jest zabawne, zawiera wiele celnych obserwacji, choć momentami bywa okrutne.

Trond Kvig Andreassen pochodzi z północnej Norwegii
i posiada dyplom licencjacki z filmu dokumentalnego. Jego
filmy „The Escapist” (2012), „Growing Home” (2013) oraz
„Six Degrees” (2015) pokazywane były na wielu festiwalach w Europie i Stanach. Pracuje jako reżyser reklam i teledysków, tworzy też nowe filmy dokumentalne dla firmy
produkcyjnej Motlys.

Sıra Dışı İnsanlar • Extraordinary People

The people of the Black Sea region are different. The
hard and unusual conditions of life are dictated by the
wilderness. Existence is a real challenge that takes place
between two vast spaces: the sea and the sky. Some of
the inhabitants have exciting ideas and create all sorts of
inventions. Bilal Atasoy, 83, is a retired religious leader
living in an amazing, complex house on a cliff, and he feels
as if living in the sky. Metin is 57 and lives in Çamlıhemşin
(a town in the Rize province, Turkey) with his family. There
is a river between his house and the road; the man crosses
it by using an iron wire. He knows that it’s dangerous, but
he is unafraid and sees it as completely normal. “Sıra Dışı
İnsanlar” takes us into the world of extraordinary people
and picturesque locations.

W regionie Morza Czarnego ludzie są inni. Panują tu twarde, niecodzienne warunki życia, które dyktuje dzika przyroda. Egzystencja stanowi prawdziwe wyzwanie i toczy się pomiędzy dwiema wielkimi przestrzeniami: morzem i niebem.
Niektórzy mieszkańcy wpadają na ciekawe pomysły i tworzą przeróżne wynalazki. Bilal Atasoy jest 83-letnim byłym
przywódcą religijnym, mieszkającym w niesamowitym, rozbudowanym domu na klifie i czuje się jakby mieszkał w niebiosach. Metin ma 57 lat i mieszka w Çamlıhemşin (miejscowość w prowincji Rize w Turcji) wraz ze swoją rodziną.
Między jego domem a drogą znajduje się rzeka. Bohater
przeprawia się na drugą stronę za pomocą żelaznego drutu.
Wie, że jest to niebezpieczne, ale nie boi się i traktuje to jako
coś zupełnie normalnego. Film „Extraordinary people” przenosi nas w świat niezwykłych ludzi i malowniczych miejsc.

ORHAN TEKEOĞLU

Rudolf Nureyev. Island of His
Dreams (2016)
Sıra Dışı İnsanlar (2015)

Born in Trabzon (Turkey) in 1954. Has studied radio and
television at Gazi University. He has worked as a journalist
for 25 years and then retired to make films with his wife, dr.
Nurdan Tekeoğlu. His first documentary was “İfakat” with
the TRT documentary award. Later he made a feature called
“Öyle sevdim ki seni” with many international screenings,
including Moscow, Kiev, Chennai, Canada, LA Femme,Varna
Film Festival. In 2015 he directed 2 documentaries: “Sıra Dışı
İnsanlar” and “Rudolf Nureyev. Island of His Dreams.”

Öyle sevdim ki seni (2013)
İfakat: Uçuruma yürüyen kadinlar (2010)

Urodził się w 1954 roku w Trabzonie (Turcja). Studiował
radio i telewizję na Uniwersytecie Gazi. Przez 25 lat pracował jako dziennikarz, po czym przeszedł na emeryturę,
aby tworzyć filmy ze swoją żoną, dr. Nurdan Tekeoğlu.
Jego pierwszy dokument „İfakat” otrzymał nagrodę dla
filmów dokumentalnych TRT. Później stworzył film fabularny „Öyle sevdim ki seni”, który miał wiele międzynarodowych pokazów, m.in. w Moskwie, Kijowie, Ćennaj,
Kanadzie, na festiwalach LA Femme i Varna. W 2015
roku wyreżyserował dwa filmy dokumentalne: „Sıra Dışı
İnsanlar” oraz „Rudolf Nureyev. Island of His Dreams”.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

D: Orhan Tekeoğlu, CI: Görkem Özok, ED: Naim Kanat, TR/RU 2015, COL, 35'49"
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A Story of Anticipation
D, CI, ED: Freja Andersson, SE 2016, COL, 7'38”

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

100 years ago the great war broke out, bringing death, suffering, and sorrow. Soldiers, weapons, and explosives – we
know this perfectly well. The war, however, also brought
something completely different, something not talked
about at all. Swedish director Freja Andersson has made a
visually compelling documentary with elements of experimental cinema, and has shared an entirely different perspective on the issues of war. A year ago her film “Stories
From the Wars” was presented at Szczecin European Film
Festival.

FREJA ANDERSSON

A Story of Anticipation (2016)
Stories From the Wars (2015)
Mellanmjölk (2013)

Freja Andersson is a Swedish-Finnish filmmaker and
visual artist born in 1985. She has a MFA from Stockholm
University of the Arts and has worked and studied in
several countries across the world. She uses the film
medium as a canvas for her experimental poetic films,
often examining themes connected to our perspective
on history, memory, or space. She has made a number of
films as well as multimedia works. Her creative output has
been screened at international film festivals but also in
other physical spaces such as concerts, art exhibitions, and
theatre performances.
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100 lat temu wybuchła wielka wojna, niosąc śmierć, ból
i smutek. Żołnierze, broń i materiały wybuchowe – o tym
wszystkim doskonale wiemy. Jednak wojna przyniosła też
coś zupełnie innego, coś, o czym się w ogóle nie mówi.
Szwedzka reżyserka Freja Andersson stworzyła intrygujący pod względem obrazowania dokument z elementami
filmu eksperymentalnego i w zupełnie inny sposób spojrzała na problematykę związaną z wojną. Rok temu podczas Szczecin European Film Festival prezentowany był
jej obraz ,,Stories From the Wars”.

Planted (2012)
The Witness (2011)

Freja Andersson jest szwedzko-fińską autorką filmów i plastyczką, urodziła się w 1985 roku. Zdobyła tytuł magistra
sztuki w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sztokholmie.
Pracowała i uczyła się w różnych stronach świata. Używa
medium filmowego jako płótna dla swych eksperymentalnych, poetyckich filmów, często poruszając temat naszego
postrzegania historii, wspomnień czy przestrzeni. Jej prace
były prezentowane podczas międzynarodowych festiwali
filmowych, ale także w innych przestrzeniach fizycznych,
jak koncerty, wystawy sztuki oraz przedstawienia teatralne.

Time Capsule
D: Jan Ijäs, CI: Jan Ijäs, Ville Piippo, ED: Okku Nuutilainen, FI/ES 2016, COL, 21'7"

Belgijski artysta Louis de Cordier kupił kawałek ziemi ulokowany ponad połaciami śniegu w górach Sierra Nevada
w Hiszpanii. De Cordier chce zbudować podziemną bibliotekę i bank nasion dla niezmodyfikowanych genetycznie
roślin. Położenie na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, niewielkie wahania temperatury i suchy klimat
spowalniają erozję. Architektura budynków została zainspirowana rozwiązaniami stosowanymi przez przez Buckminstera Fullera, amerykańskiego architekta i teoretyka. Intrygujący dokument z elementami filmu eksperymentalnego.

JAN IJÄS

Time Capsule (2016)
Wreck (2016)
Social Connection (2016)
Two Islands (2013)

Media artist and filmmaker Jan Ijäs (born 1975) lives and works
in Helsinki, Finland. Ijäs works with documentary, fiction and
alternative film. His films deal with serious and difficult social
themes, like migration into foreign and hostile societies. Ijäs's
films have been shown very widely abroad by over a hundred
film festivals (including Tribeca Film Festival 2014) and as installations in museums and galleries.

Solitude in Year Zero (2013)
Sweet Mov(i)e (2011)
GHOSTS (2009)
The Spectacle (2007)

Artysta medialny i filmowiec Jan Ijäs (ur. 1975) żyje i pracuje w Helsinkach (Finlandia). Ijäs tworzy filmy dokumentalne, fabularne i alternatywne. Jego filmy, poruszające
ważne i trudne tematy społeczne, takie jak migracja do obcych i wrogich społeczeństw, pokazywane były na ponad
stu festiwalach filmowych za granicą (w tym Tribeca Film
Festival 2014) i jako instalacje w muzeach i galeriach.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

Belgian artist Louis de Cordier has bought a piece of land
located above the snow line in the Sierra Nevada mountains in Spain. De Cordier wants to build an underground
library and a seed bank for genetically unmodified plants.
The location at 2000 metres above sea level, minor temperature fluctuations and dry climate slow erosion down.
The architecture of the buildings has been inspired by the
design language of Buckminster Fuller, American architect and theoretician. An intriguing documentary with
elements of experimental film.
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Vsi smo tu že od nekdaj • We Have All Been Here Since Forever
D: Peter Cerovšek, Neža Grum, Matevž Jerman, CI: Matevž Jerman, ED: Peter Cerovšek, Matevž Jerman, SI/HR 2016, COL, 12'29”

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

The film talks about the experiences tackling the issues
associated with paranormal phonomena. In this picture, the
creators have used audio reportages about refugees staying
in the European Union. In an unconventional way the film
connects elements of the ever-so-fashionable found footage
style (in a way that exhibits a hint of parody) and of mystery
film. Fans of “The Twilight Zone” or “The X-Files” will not
be disappointed. References to supernatural phenomena
and popular productions do not lack ironic perspective.

PETER CEROVŠEK

NEŽA GRUM

MATEVŽ JERMAN

Vsi smo tu že od nekdaj (2016)
Poti (Putevi) (2015)
The Runner (2014)
Kralj falafla (2013)

Vsi smo tu že od nekdaj (2016)
Pot na morje (2015)

Vsi smo tu že od nekdaj (2016)
Poletne basni (2015)
Kar ostane (2014)
Woodsman’s Bizarre Dream 1-3 (2009–2011)
Balada (2010)
Felix: v vrtincu slave (2009)

Peter Cerovšek lives in Ljubljana and is a filmmaker. He
is co-founder of the society for recognition of short films
Kraken.

Peter Cerovšek mieszka w Lublanie. Jest filmowcem
i współzałożycielem towarzystwa uznania dla filmów
krótkometrażowych Kraken.

Neža Grum has graduated from in cultural studies and is now
working with film and video as a producer, writer, and director.

Neža Grum ukończyła studia z kultury i obecnie zajmuje
się filmem i wideo jako producentka, autorka i reżyserka.

Matevž Jerman is an assistant in the program section of
Slovenska Kinoteka, co-founder of the society for recognition
of short films Kraken and festival FeKK, curator of the short
film section “Video on the Beach” of the festival Isola Cinema.
He has made a few short films, music videos, and commercials.

Matevž Jerman jest asystentem w dziale programowym
kina Slovenska Kinoteka. Współzałożyciel towarzystwa
uznania dla filmów krótkometrażowych Kraken i festiwalu
FeKK, kurator sekcji filmów krótkometrażowych „Video
on the Beach” na festiwalu Isola Cinema. Stworzył kilka
filmów krótkometrażowych, teledysków i reklam.
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Film opowiada o doświadczeniach z wchodzeniem w problematykę zjawisk paranormalnych. Twórcy wykorzystują równocześnie w swoim obrazie reportaże dźwiękowe
o uchodźcach przebywających na granicach Unii Europejskiej. Dzieło w nietuzinkowy sposób łączy w sobie elementy bardzo modnej dziś stylistyki found footage (która
zostaje lekko sparodiowana) i filmu tajemnicy. Nie będą
zawiedzeni miłośnicy takich seriali, jak „Strefa mroku” czy
„Z archiwum X”. Nawiązania do nadnaturalnych fenomenów i popularnych produkcji nie są pozbawione ironicznego dystansu.

War Scarred Berlin
D, CI, ED: Roland Fuhrmann, DE 2015, COL, 4'32”

Dziury po pociskach wojennych są wszechobecne. Szczególnie teraz, kiedy Niemcy stają się magnesem przyciągającym uchodźców wojennych, należy sobie przypomnieć
o tych bliznach. Nieme kamienie zaczynają nagle krzyczeć
i eksplodować we współczesnej, pokojowej rzeczywistości
Berlina. Okazuje się, że echa II wojny światowej nadal
wybrzmiewają na ulicach stolicy Niemiec. Film w bardzo
sugestywny sposób i przy użyciu cyfrowych efektów pokazuje, jak historia wpływa na teraźniejszość.

ROLAND FUHRMANN

War Scarred Berlin (2015)
Gateway to Heaven (2012-2017,
work in progress)
Born in Dresden in 1966 (Germany); 1991–95 study of
Fine Arts at Kunsthochschule Halle, Burg Giebichenstein;
1995–97 study of Fine Arts at École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts in Paris (France) with Tony Brown and Christian
Boltanski; 1997 diploma in fine arts; since 1998 has been living in Berlin (Germany). Solo exhibitions: Hamish Morrison
Galerie Berlin; Mönchehaus Museum für Moderne Kunst,
Goslar; Museum für Moderne Kunst Goch; POLLEN-Monflanquin, France; Zeppelin-Museum für Kunst und Technik,
Friedrichshafen. His works have also been shown as part of
many group exhibitions around the world.

Blackout (2009)
Bonne Route, Bonne Chasse, Bon Appétit (2008)
Die missglückte Jugendzeit (2006)
Urodzony w 1966 roku w Dreźnie (Niemcy). W latach
1991-1995 studiował sztukę na Kunsthochschule Halle, Burg Giebichenstein, a w latach 1995-1997 sztukę
w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu
(Francja) z Tonym Brownem i Christianem Boltanskim.
W 1997 roku otrzymał dyplom ze sztuki. Od 1998 roku
żyje w Berlinie. Wystawy indywidualne: Hamish Morrison Galerie Berlin; Mönchehaus Museum für Moderne Kunst, Goslar; Museum für Moderne Kunst Goch;
POLLEN-Monflanquin, Francja; Zeppelin-Museum für
Kunst und Technik, Friedrichshafen. Jego prace były też
wystawiane na wielu wystawach zbiorowych na świecie.
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The bullet holes of war are omnipresent. Especially now,
when Germany is becoming a magnet that attracts war
refugees, these scars should be reminded of. Mute stones
suddenly start screaming and bursting into the modern,
peaceful reality of Berlin. It transpires that the echoes of
the Second World War can still be heard in the streets of
the German capital. In a very evocative way, using digital effects, the film shows how history influences present
times.
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Wreck
D: Jan Ijäs, CI: Ville Piippo, ED: Okku Nuutilainen, FI/IT 2016, COL, 9'50"

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

“Wreck” was made in 2014-2015 at a refugee boat graveyard on Lampedusa, an Italian island believed to be one
of the most wonderful nuggets of the Mediterranean Sea
and a symbol of European paradise. It is an uncanny story
about a strange metamorphosis, where garbage becomes
useful. A story about useless objects that unexpectedly gain
value.

JAN IJÄS

Time Capsule (2016)
Wreck (2016)
Social Connection (2016)
Two Islands (2013)
Media artist and filmmaker Jan Ijäs (born 1975) lives and
works in Helsinki, Finland. Ijäs works with documentary,
fiction, and alternative film. His films deal with serious and
difficult social themes like migration into foreign and hostile
societies. Ijäs's films have been shown very widely abroad at
over a hundred film festivals (including Tribeca Film Festival
2014) and as installations in museums and galleries.
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„Wreck” został nakręcony w latach 2014–2015 na cmentarzysku dla łodzi uchodźców na włoskiej wyspie Lampedusa, uważanej za jedną z najwspanialszych pereł Morza
Śródziemnego i za symbol europejskiego raju. Jest to niezwykła opowieść o pewnej dziwnej metamorfozie, w której
śmieci stają się elementami pożytecznymi. Historia o bezużytecznych przedmiotach niespodziewanie nabierających
wartości.

Solitude in Year Zero (2013)
Sweet Mov(i)e (2011)
GHOSTS (2009)
The Spectacle (2007)
Artysta medialny i filmowiec Jan Ijäs (ur. 1975) żyje i pracuje w Helsinkach (Finlandia). Ijäs tworzy filmy dokumentalne, fabularne i alternatywne. Jego filmy, poruszające
ważne i trudne tematy społeczne, takie jak migracja do obcych i wrogich społeczeństw, pokazywane były na ponad
stu festiwalach filmowych za granicą (w tym Tribeca Film
Festival 2014) i jako instalacje w muzeach i galeriach.

West Empire

Memories from remote times, the ghost towns of the
American West are full of stories and legends. “West Empire” is a short documentary film which takes the viewer
deep inside the hearts of these cities bonded with the mining era, where few people still live. The inhabitants of these
areas located throughout American deserts exist beyond
time. Their only priority is the search of freedom. In the
film we will listen to the stories of these people, their frank
confessions provoking reflection upon the mechanisms
that govern modern society. What characterises the film
are the beautiful shots of American outskirts, and Western-like stylistics.

Wspomnienia z zamierzchłych czasów, wymarłe miasta
amerykańskiego Zachodu pełne są historii i legend. „West
Empire” to krótkometrażowy film dokumentalny, który
zabiera widza w głąb serc tych miast związanych z erą
górniczą, w których żyje już niewielu ludzi. Mieszkańcy
tych terenów położonych pośród amerykańskich pustyń
egzystują ponad czasem. Ich jedynym priorytetem staje
się poszukiwanie wolności. W filmie wysłuchamy historii
tych ludzi, których szczere wyznania skłaniają do refleksji
nad mechanizmami rządzącymi nowoczesnym społeczeństwem. Dzieło charakteryzuje się przepięknymi zdjęciami
amerykańskich peryferii i westernową stylistyką.

MATHIEU LE LAY

West Empire (2015)
Walk the Ridge (2015)
KUMANO (2015)
Soare în Inimă (2014)
American Loneliness (2014)

Mathieu’s passion for cinema and nature guided him to perform a year of study at IFFCAM, the French wildlife film
school, after he graduated in wildlife conservation at Salford
University (UK). Images are for him a way to share his passion for nature and wildlife, and above all to show the strong
bond between humans and nature. Since 2008 he has been
directing films (21 international awards) to tell stories about
his fascination for strong interactions between man and the
wild environment. The documentary film genre allows him
to stage his characters playing at their own role, adopting a
more intimate approach when filming in the field. He also
looks for personal aesthetics and evocative atmosphere in his
visual style and cinematography.

Keep Exploring (2014)
Ecrins de Vie (2013)
La Quête d’Inspiration (2012)
Des Gypaètes et des Hommes (2011)
Demain, c’est loin... (2009)
Les Ailes du Marais (2008)

Jego pasja do kina i natury zaprowadziły go na rok do
IFFCAM – francuskiej szkoły filmowej specjalizującej się
w produkcjach o faunie i florze. Jest absolwentem ochrony przyrody na Uniwersytecie Salford (Wlk. Brytania).
Obrazy są dla niego sposobem na dzielenie się pasją do
przyrody i przede wszystkim na pokazanie silnej więzi
między ludźmi a naturą. Od 2008 roku reżyseruje filmy
(otrzymał 21 międzynarodowych nagród), aby opowiadać o swojej fascynacji wyrazistymi relacjami człowieka
z dzikim otoczeniem. Kino dokumentalne jako gatunek
pozwala mu na ukazywanie bohaterów, którzy odgrywają samych siebie, umożliwia również bardziej kameralne
podejście przy filmowaniu w terenie. W swoim stylu wizualnym i pracy operatorskiej Mathieu poszukuje osobistej estetyki i sugestywnej atmosfery.

THE EUROPEAN COMPETITION • KONKURS EUROPEJSKI

D, ED: Mathieu Le Lay, CI: Mathieu Le Lay, Caroline Lessire, FR 2015, COL, 26'4"
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The Polish Competition
KONKURS POLSKI

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

This year’s Polish Competition will present ten motion pictures
divided into two competition blocks. Seven of the productions
are Polish, while three are co-productions: a Polish-British one
and a Polish-French-American-British one. Notable films include “The Breath” by Marcin Jarczyński, a young and very
skilled director from Chojnice (his earlier film, “85625” has
been shown at prestigious festivals such as Cannes and Los
Angeles), as well as “Patriotic Lesson” by Filip Jacobson, whose
camera work and black-and-white aesthetics will fascinate the
audience.
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What can be considered a pleasant surprise is that “Shoulder
the Lion” can also be found among the competition screenings. This film by Erinnisse and Patryk Rębisz is an experimental take on documentary cinema, a fascinating film essay
that will be a visual feast for many a viewer while provoking
to reflect on the role of art in the modern world. There will
also be some local Szczecin flavour in the form of Krzysztof
Kuźnicki’s documentary “My First Time in My Life,” which
tells the story of an ordinary man who one day encountered
a truly extraordinary turn of events. Wojciech Klimala’s “The
River” is going to leave a lasting impression; it is about a little
girl living by the river Bug, the areas of which she traverses like
Alice in Wonderland.

W tegorocznym Konkursie Polskim zaprezentujemy dziesięć
produkcji, które zostały podzielone na dwa bloki konkursowe.
Siedem tytułów jest w pełni polskich, natomiast trzy to koprodukcje: polsko-brytyjska, niemiecko-polska i polsko-francusko-amerykańsko-brytyjska. Uwagę zwracają takie tytuły, jak
„Oddech” Marcina Jarczyńskiego, młodego i bardzo zdolnego
reżysera z Chojnic (jego wcześniejszy film krótkometrażowy
„85625” był prezentowany na prestiżowych festiwalach, takich
jak Cannes i Los Angeles), czy ,,Lekcja patriotyzmu” w reżyserii Filipa Jacobsona, który dzięki pracy kamery i czarno-białej stylistyce osiągnął zdumiewający dla widzów rezultat.
Prawdziwą niespodzianką jest obecność nagradzanego na wielu
międzynarodowych festiwalach filmu „Shoulder the Lion” w reżyserii Erinnisse Rębisz i Patryka Rębisza. Twórcy łączą w nim
kino dokumentalne z kinem eksperymentalnym. W rezultacie
powstał fascynujący filmowy esej, który dla niejednego widza
stanie się prawdziwą ucztą dla oczu i skłoni do refleksji nad rolą
sztuki w dzisiejszym świecie. Pojawi się też akcent szczeciński
w postaci dokumentu Krzysztofa Kuźnickiego „Mój pierwszy
raz” opowiadającego o perypetiach zwykłego człowieka, któremu pewnego dnia przytrafiło się coś naprawdę niezwykłego.
Niemałe wrażenie zrobi na widzu film Wojciecha Klimali „The
River” opowiadający o małej dziewczynce żyjącej na terenach
przygranicznych ciągnących się wokół rzeki Bug. Bohaterka
przemierza je niczym Alicja w Krainie Czarów.

Bojownik • Fighting Fish
D: Anna Pawluczuk, CI: Piotr Żurawski, ED: Bogusława Furga, PL 2015, COL, 12'12”

Niezwykle wnikliwe i intymne studium macierzyństwa, którego różne odcienie zostały przedstawione w ciągu zaledwie
dwunastu minut. Główną bohaterką jest Sylwia, żona i matka,
kobieta silna psychicznie, wykazująca skłonności do dominacji
oraz kontroli nad wszystkimi, którzy znajdują się wokół niej.
Protagonistka dzielnie znosi swój los i próbuje jak najlepiej
wychować dwóch swoich synów. Fighting fish, czyli bojownik,
jest gatunkiem ryby słodkowodnej, często hodowanej w akwariach. W filmie Anny Pawluczuk staje się on motywem uruchamiającym akcję i idealnie określa Sylwię, która podejmuje
odważną walkę z niełatwą codziennością.

ANNA PAWLUCZUK

Raz dwa zero (2016)
Powodzenia (2016)

Anna Pawluczuk is a film directing student at the Polish
National Film, Television and Theatre School in Łódź. Born
in Białystok (north-east Poland) in 1991. She is Bachelor of
Cultural Studies and a film production technician. Earlier
in her life she worked on ZUBROFFKA Short Movie
Festival and Underground/Independent Festival. Anna is
very enthusiastic about film education among teenagers and
has worked as coordinator of filmmaking courses. She also
has experience as a radio journalist. Now she is cooperating
with one of the biggest film magazines in Poland in its online
version.

Kocham Cię (2015)
Bojownik (2015)

Anna Pawluczuk jest studentką reżyserii filmowej na
PWSTViT w Łodzi. Urodziła się w 1991 roku w Białymstoku. Uzyskała dyplom licencjacki z kulturoznawstwa, jest też
technikiem produkcji filmowej. Wcześniej pracowała przy
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych
ŻUBROFFKA oraz przy festiwalu Underground/Independent. Anna z wielkim entuzjazmem podchodzi do edukacji
filmowej wśród nastolatków i była koordynatorem kursów filmowych. Zdobyła również doświadczenie jako dziennikarka
radiowa. Obecnie współpracuje z internetową wersją jednego
z największych magazynów filmowych w Polsce.

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

An incredibly insightful and intimate study of motherhood, different shades of which have been shown in a mere
12 minutes. The main protagonist, Sylwia, a wife and
a mother, is a psychologically strong woman who exhibits
tendencies to dominate and control everyone around her.
The protagonist bravely endures her fate and tries to raise
her two sons the best she can. The fighting fish is a freshwater species often kept in aquaria. In Anna Pawluczuk's
film it becomes a motif that triggers the action and perfectly defines Sylwia, who takes up a brave fight against
arduous everyday life.
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Goran the Camel Man
D, CI: Marcin Lesisz, ED: Edyta Zajdlic, PL 2016, COL, 15'23”

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

Goran, or actually Ronald Charles Verdon, comes from Switzerland and for 27 years has been living a nomadic, vagrant
life. Everything he owns is a distinctive wagon, which he travels by in the company of by his favourite animals: dogs, goats,
and camels. The protagonist journeys through the Silk Road
with grace and pride. Twice already has he managed to successfully complete the path leading through Mongolia, Iran,
Turkey, Italy, and France. Marcin Lesisz presents a snippet of
this incredible homo viator’s life in a fascinating way. We follow his adventures, encounters with people, and the difficulties of travel. The film’s undeniable strong point is its beautiful
cinematography, which will stay long in the viewer’s memory.

MARCIN LESISZ

Goran the Camel Man (2016)
Przystań (2015)
Twarzą w twarz (2014)
Odrobinę szczęścia w miłości
(2013)

Marcin Lesisz, director, cameraman, explorer, student of the
University of Art and Design in Łódź, and of cinematography at the Department of Radio and Television in Katowice.
A filmmaker originally from Lower Silesia who does numerous projects with regional artists. President and founder of
Lubin Film Group Uisel Studio, whose purpose is cultivating
regional values through the realisation of short documentaries, feature films, and music videos. Lesisz has made several
films as a director, and for the film “Muzyka Znajdzie Was
Wszędzie” (2013) he was director of photography. A passionate hitchhiker seeking topics for stories about people and their
environments in the far corners of the world.
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Goran, a właściwie Roland Charles Verdon, jest z pochodzenia
Szwajcarem i od ponad 27 lat prowadzi nomadyczny, cygański
tryb życia. Całym jego dobytkiem jest charakterystyczny wóz, na
którym podróżuje w towarzystwie ulubionych zwierząt: psów,
kóz i wielbłądów. Bohater z gracją i dumą przemierza Jedwabny
Szlak. Aż dwa razy z powodzeniem udało mu się przebyć drogę
przez Mongolię, Iran, Turcję, Włochy i Francję. Marcin Lesisz
w fascynujący sposób przedstawia krótki fragment z życia tego
niezwykłego homo viatora. Śledzimy jego przygody, perypetie
z ludźmi oraz trudy podróżowania. Wielkim atutem filmu są
przepiękne zdjęcia, których widz długo nie zapomni.

Kihnu (2012)
Okres ochronny (2012)
Opus anima (2011)
Strzyga (2011)

Marcin Lesisz, reżyser, operator kamery, fotograf, podróżnik,
student sztuki operatorskiej na Wydziale Radia i Telewizji
w Katowicach oraz absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Pochodzący z Dolnego Śląska filmowiec
realizujący liczne projekty z artystami regionalnymi. Prezes
i założyciel Stowarzyszenia Lubińska Grupa Filmowa Uisel
Studio, przyjmującego za cel kultywowanie regionalnych
wartości poprzez realizowanie krótkometrażowych filmów
dokumentalnych, fabularnych i klipów muzycznych. Lesisz
zrealizował kilka produkcji jako reżyser, a do filmu „Muzyka
Znajdzie Was Wszędzie” (2013) wykonał zdjęcia. Z zamiłowania autostopowicz, poszukujący w dalekich zakątkach świata tematów do opowiadania o ludziach i ich otoczeniu.

Kombinat • The Works
D, CI: Janusz Szymański, ED: Piotr Krygiel, PL 2015, COL, 9'20”

Film Janusza Szymańskiego jest bardzo często określany mianem „etiudy operatorskiej”. Reżyser przedstawia upadający
kombinat „Autotraktori” znajdujący się na przedmieściach Tirany, stolicy Albanii, i historię trzech robotników, którzy wciąż
wytrwale w nim pracują. Twórca przedstawia ich znój oraz codzienne życie. W obrazie wyczuwa się obecność dwóch czasów
– dawnego (gdy manufaktura tętniła życiem) i współczesnego
(upadek kombinatu i przemysłu metalurgicznego).

JANUSZ SZYMAŃSKI

Ślady (2015)
Kombinat (2015)

Born in 1989 in Poland. 4th year cinematography student at
The Polish National Film Television and Theatre School in
Łódź. Author of short fiction, documentaries, and music videos.

Past Perfect Continuous (2014)
Trzecia Zapałka (2013)

Urodził się w 1989 roku w Polsce. Student czwartego roku
sztuki operatorskiej na PWSFTViT w Łodzi. Autor krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentów oraz teledysków.

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

Janusz Szymański’s film is very often described as a “study
in cinematography.” The director shows the collapse of the
“Autotraktori” factory located in the suburbs of Tirana, the
capital of Albania, and the stories of three labourers still
assiduously working there. The author presents their toil
and their everyday life. One can feel the presence of two
different times in the picture – the bygone (when the plant
was still vibrant) and the present (a fall of the works and
the metallurgy industry).
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Lekcja patriotyzmu • Patriotic Lesson
D: Filip Jacobson, CI: Łukasz Ostalski, Filip Jacobson, ED: Tomasz Polsakiewicz, DE/PL 2016, B&W, 20'7"

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

The film presents a competition of patriotic song, held in
a Polish primary school on Independence Day (11th of November). The director has been consistent with the black-andwhite stylistics, which produces a splendid result. As viewers
we watch the students of varying age and vocal abilities compete against each other. Their parents and grandparents observe the whole event with wonder, moved. The picture was
screened at the Swiss festival VISIONS DU REÉL.

FILIP JACOBSON

DOM (2016)
Lekcja patriotyzmu (2016)
Bobkowski-co-dalej.pl (2015)

Documentary film director. Graduated in Film Studies in
Łódź University and Gdynia Film School in Poland. Continues his education in Academy of Media Arts Cologne in
Germany. Took part in an exchange program with ECITV
in Cuba, ESoDoc Workshops, Go Short Talent Campus, and
Polska Doc. Involved in social documentary projects, organized film workshops for children and youth in Turkey, Romania and Poland.
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Film przedstawia konkurs piosenki patriotycznej, który odbył
się w jednej z polskich szkół podstawowych z okazji Święta
Niepodległości (11 listopada). Reżyser konsekwentnie zastosował czarno-białą stylistykę, co w efekcie dało zdumiewający
rezultat. Jako widzowie śledzimy rywalizację uczniów w różnym wieku, o rozmaitych umiejętnościach wokalnych. Całe
wydarzenie z zachwytem i wzruszeniem obserwują ich rodzice
oraz dziadkowie. Obraz był prezentowany na szwajcarskim
festiwalu VISIONS DU REÉL.

To jest Polska (2014)
Spacer (2012)

Reżyser filmów dokumentalnych. Absolwent filmoznawstwa
na Uniwersytecie Łódzkim oraz Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Kontynuuje naukę w Kunsthochschule für Medien w Kolonii
w Niemczech. Brał udział w programie wymiany z ECITV na
Kubie, warsztatach ESoDoc, Go Short Talent Campus i Polska Doc. Angażuje się w społeczne projekty dokumentalne, organizował warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży w Turcji,
Rumunii oraz Polsce.

Mój pierwszy raz • My First Time in My Life
D: Krzysztof Kuźnicki, CI: Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska, ED: Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska, PL 2016, COL, 14'59"

Ten piętnastominutowy film dokumentalny opowiada o zwykłym dniu pana Henryka, w którym po raz pierwszy wydarzyło się coś wyjątkowego – coś, o czym nasz bohater nigdy nie
zapomni. Akcja obrazu rozgrywa się we współczesnym Szczecinie. Reżyserem jest znany szczeciński filmowiec i animator
kultury Krzysztof Kuźnicki. To z jego inicjatywy w 2011 roku
powstało Stowarzyszenie Kamera, które z sukcesem popularyzuje sztukę filmową w regionie zachodniopomorskim.

KRZYSZTOF KUŹNICKI

Mój pierwszy raz (2016)
Helenka (2015)
Czempion (2014)
Pionierka (2014)
Pan Ciasteczko (2014)
Bawmy się razem (2014)
Adieu (2014)
Krzysztof Kuźnicki (born in 1974) comes from Szczecin and
is a self-taught filmmaker specialising in documentaries and
music videos. Founder of the Kamera Association, director of
educational film projects aimed at the elderly and youth.

Szpinak z wody (2013)
Krótki film o zespole K (2012)
Tu i teraz (2011)
Trening życia (2010)
Rękojmia (2007)
Poeta (2006)

Krzysztof Kuźnicki (urodzony w 1974 r.) pochodzi ze Szczecina, samouk filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych oraz w tworzeniu klipów muzycznych. Założyciel Stowarzyszenia Kamera, realizator projektów z zakresu edukacji
filmowej skierowanych do seniorów i młodzieży.

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

This 15-minute documentary film shows a typical day
of mister Henryk. For the first time, however, something
exceptional happens – something our protagonist will
never forget. The film is set in contemporary Szczecin.
Its director is Krzysztof Kuźnicki, known Szczecin-based
director and culture animator. In 2011 it was him who
initiated the creation of the Kamera Association, which
successfully popularises film art in the West Pomerania
region.
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Musimy porozmawiać • We Need to Talk
D: Jędrzej Michalak, CI: Kaja Litwa-Roguska, Adrianna Gołębiewska, Michał Fedorowicz, Marta Mierzejewska, Agata Kubiak, Jędrzej Michalak, ED: Sabina Filipowicz, Jędrzej Michalak, PL 2016, COL, 16'18"

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

“We Need to Talk” is a very intimate and moving documentary film made in the classic “talking heads” convention. The director has created his work from a series of personal messages by people who have recently lost someone
very close and, with the help of the camera, are trying to
talk to the dead as if they were still alive. The film medium
becomes a form of self-therapy for the participants. Jędrzej
Michalak presents portraits of people who had been struck
by death and live in its shadow, making them very believable psychologically. This has resulted in a picture that talks
about life where death is a natural, unavoidable, and traumatic event. Sooner or later, everyone will need to face it
and go through several obligatory emotional stages such as
denial, anger, sorrow, and, finally, acceptance.

JĘDRZEJ MICHALAK

Home Video (2015)
Musimy porozmawiać (2015)
Piotrek (2015)

Jędrzej Michalak was born in 1986 in Nowy Tomyśl, a small
town in the Greater Poland region. He graduated from law at
the University of Warsaw but became discouraged from pursuing law career after a few months of experience in a corporation. Jędrzej has decided to take up filmmaking seriously. He
is currently studying directing in Łódź, where he is working on
his next films, organising musical performances, and writing
children’s stories.
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„Musimy porozmawiać” to bardzo intymny i przejmujący film
dokumentalny zrealizowany w klasycznej konwencji „gadających głów”. Reżyser stworzył dzieło złożone z serii osobistych
wypowiedzi osób, które niedawno straciły kogoś bardzo bliskiego i za pośrednictwem kamery starają się rozmawiać ze zmarłymi tak, jakby cały czas żyli. Filmowe medium staje się dla bohaterów swoistą formą autoterapii. Jędrzej Michalak przedstawił
bardzo wiarygodne pod względem psychologicznym portrety
ludzi porażonych śmiercią i żyjących w jej cieniu. W rezultacie powstał obraz opowiadający o życiu, w którym śmierć jest
naturalnym, nieuniknionym i traumatycznym elementem. Każdy prędzej czy później będzie musiał się z nią zmierzyć oraz
przejść kilka obowiązkowych emocjonalnych etapów, takich jak
zaprzeczanie, gniew, depresja i wreszcie akceptacja.

Big Man (2014)
Nie zabijaj (2013)

Jędrzej Michalak urodził się w 1986 roku w Nowym Tomyślu, małym wielkopolskim miasteczku. Ukończył prawo na
Uniwersytecie Warszawskim, jednak do kariery prawniczej
zniechęciło go kilkumiesięczne doświadczenie w korporacji.
Jędrzej postanowił na poważnie zająć się filmem. Obecnie studiuje reżyserię w Łodzi, gdzie pracuje nad kolejnymi filmami,
organizuje muzyczne performansy i pisze bajki dla dzieci.

Oddech • The Breath
D, CI, ED: Maciej Jarczyński, PL 2015, COL, 13'50”

Ascetyczna, ujmująca pięknymi zdjęciami opowieść o młodym
człowieku, który pewnego dnia postanowił popełnić samobójstwo na łonie bujnej, zielonej przyrody. Reżyser stworzył
fascynujący film tajemnicy, który konsekwentnie wymyka się
wszelkim genologicznym klasyfikacjom. Czy jest to film dokumentalny, fabularny czy eksperymentalny? A może zawiera
w sobie cząstkę tych wszystkich kategorii filmowych? Dzieło
wyreżyserował Maciej Jarczyński, młody i utalentowany reżyser z Chojnic, którego wcześniejszy, krótkometrażowy film
dokumentalny ,,85625” (2014) był prezentowany w Cannes
i Los Angeles.

MACIEJ JARCZYŃSKI

Więcej niż śpiew (2016)
Oddech (2015)
Mateusz i jego Kropki (2015)
Chór (2015)

Graduate of two Gdańsk artistic schools: the Academy of Fine
Arts and the Music Academy. Has also finished postgraduate
studies at the Jagiellonian University in Cracow. He is currently a doctoral student at the University of Gdańsk. As a musician he gave concerts in over a dozen countries in Europe and
twice in South America. As a visual artist he participated in
many individual and group exhibitions in Poland and abroad.
As an independent director he received over a dozen awards,
and his films were shown at several dozen festivals in Poland,
the USA, Argentina, France, Germany, the Czech Republic,
and the Netherlands. Several times he has been awarded the
scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage, and of the Marshal of the West Pomerania Voivodeship.
He was also nominated as: “Chojniczanin roku 2009” (in a
plebiscite by www.chojnice24.pl), “Człowiek roku 2015” (in a
plebiscite by Gazeta Pomorska) and to the “Dokonania Roku
2015” Award in the culture category by Biuro Promocji Regionu Chojnickiego.

85625 (2014)
Portret (2014)
Hugon: portrecista świata niewidzialnego
(2014)

Absolwent dwóch gdańskich uczelni artystycznych: Akademii
Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Ukończył ponadto
studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Gdańskiego.
Jako muzyk koncertował w kilkunastu krajach Europy oraz
dwukrotnie w Ameryce Południowej. Jako plastyk uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granicą. Jako niezależny reżyser ma na swoim koncie kilkanaście nagród, a jego filmy pokazywane były na kilkudziesięciu
festiwalach w Polsce, USA, Argentynie, Francji, Niemczech,
Czechach i Holandii. Jest kilkukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka
Województwa Pomorskiego. Ponadto był nominowany do tytułów: „Chojniczanin roku 2009” (w plebiscycie portalu www.
chojnice24.pl), „Człowiek roku 2015” (w plebiscycie Gazety
Pomorskiej) oraz do nagrody „Dokonania Roku 2015” w dziedzinie „Kultura” przez Biuro Promocji Regionu Chojnickiego.

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

An ascetic story, one that captivates with beautiful cinematography, of a young man who decides one day to commit suicide in verdant surroundings. The director has created a fascinating, mysterious film, which keeps escaping
any poetics- or genre-related classification. Is this a documentary, a feature, or an experimental film? Or maybe
it is made up of parts from all these categories? The film
was directed by Maciej Jarczyński, a young and talented
director from Chojnice, whose earlier, short documentary
film “85625” (2014) was presented in Cannes and in Los
Angeles.
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The Realm of Forgotten Existence
D, ED: Piotr Piasta, CI: Michał Siczek, PL/UK 2015, COL, 27'54"

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

While the film’s cinematography shows a landscape which
often seems unchanged, the narration reveals fragments of
forgotten stories and traditions, abilities, and professional
life, which are no longer valued in modern society. In Piotr
Pasta’s film we meet aged people from the Scottish-English
border city of Berwick-upon-Tweed, who are at the end of
their life’s journey. We do not see them, but we do hear their
voices. The film connects accounts of oral history, archive
materials, and new film footage.

PIOTR PIASTA

The Realm of Forgotten Existence (2015)
Roy's Iron DNA - Exposure
(2015)

Born in 1981 in the village of Brudnów, Wieniawa district,
Poland, where he currently lives and works. He is a visual artist, independent documentary filmmaker, and a photographer.
His artwork explores themes of history, time, and memory
often within a rural context. He was Berwick Visual Arts
artist in residence in partnership with the Centre for Rural
Economy, Newcastle University between 2014 and 2015. As
a result of that he released a film - “The Realm of Forgotten
Existence.” His works have been presented at film festivals and
exhibitions in Poland and abroad.
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Podczas gdy zdjęcia w filmie pokazują krajobraz, który często
wydaje się niezmienny, narracja ujawnia fragmenty zapomnianych opowieści i tradycji, przedstawia umiejętności oraz życie
zawodowe, które nie są już cenione we współczesnym społeczeństwie. W dziele Piotra Piasty spotykamy sędziwych ludzi,
będących już u kresu swojej życiowej podróży ze szkocko-angielskiego miasta granicznego Berwick na Tweedzie. Nie
widzimy ich, ale słyszymy ich głosy. Dzieło łączy ze sobą relacje historii mówionej z materiałami archiwalnymi oraz nowy
materiał filmowy.

Przedmiot Ostatni (2014-2016)
Pieśni Wiersze Rytuały (2012)
Tak Było (2009)

Urodzony w 1981 roku we wsi Brudnów, gmina Wieniawa,
gdzie obecnie mieszka i pracuje. Jest artystą wizualnym, niezależnym twórcą filmów dokumentalnych i fotografem. W swoich realizacjach porusza tematykę historii, czasu i pamięci,
które często rozpatruje w kontekście życia wsi. Na przełomie
2014 i 2015 roku pracował na rezydencji artystycznej prowadzonej przez Berwick Visual Arts oraz Centre for Rural
Economy na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii.
Efektem tego była realizacja filmowa „The Realm of Forgotten Existence”. Jego prace były wielokrotnie prezentowane na
festiwalach oraz wystawach w Polsce i za granicą.

The River
D: Wojciech Klimala, CI: Andrii Lysetkyi, ED: Miłosz Janiec, PL 2016, COL, 10'50"

Tak jak pamiętna Alicja w Krainie Czarów z klasycznej książki
Lewisa Carrolla, siedmioletnia Nelly przemierza polskie ziemie
znajdujące się tuż przy rzece Bug. Krajobraz tej niezwykłej, granicznej rzeki staje się dla niej niezapomnianą przestrzenią dziecięcych zabaw i coraz to nowych doświadczeń. Pewnego dnia
w dziewczynce rodzi się nadzwyczaj ważne i „dorosłe” pytanie:
czym jest wolność, co ona oznacza i jakie są jej granice? Klucz
do odpowiedzi ma jej dwuletni braciszek.

WOJCIECH KLIMALA

The River (2016)
Cinematic Piano (2015)
Entropia (2014)

Wojciech Klimala is young director from Warsaw. Graduated
from FAMO in the Czech Republic in 2011 and from the
Wajda School in Poland 2015. After film school he made the
fiction film “Entropy” and the documentary “The River.” Now
he is working on his feature debut film “Hugo.”

Bracia (2012)
Na dobry początek (2011)
Zawód turysta (2010)

Wojciech Klimala jest młodym reżyserem z Warszawy. Absolwent czeskiej FAMO (2011) oraz Szkoły Wajdy (2015).
Po szkole filmowej zrealizował film fabularny „Entropia” oraz
dokument „The River”. Obecnie pracuje nad swoim debiutem
pełnometrażowym pt. „Hugo”.

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

Just like the memorable Alice in Wonderland from Lewis Carrol’s classic, seven-year-old Nelly paces the Polish
land right by the river Bug. For Nelly, the landscape of
this uncanny borderland river becomes an unforgettable
place of play and numerous new experiences. One day an
incredibly important and “adult” question is born in the
girl’s mind: what is freedom, what does it mean, and what
are its boundaries? The key to the answer is held by her
little two-year-old brother.
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Shoulder the Lion
D: Patryk Rębisz, Erinnisse Rębisz, CI: Patryk Rębisz, ED: Erinnisse Rębisz, PL/FR/USA/UK 2015, COL, 73'35”

THE POLISH COMPETITION • KONKURS POLSKI

“Shoulder the Lion” is a film that crosses the boundaries of
the traditional language of film. The result is a visually rich
film essay touching upon the problems such as the meaning of images, of the evanescence of our memories, and the
need that we all have to understand the modern world. The
film’s creators take us into the fascinating world of three
artists: a photographer, a musician, and a painter, who have
lost the sense enabling them to create their art. The picture
poses weighty questions concerning the role of art in modern, uncertain times. The film has successfully been shown
at many international festivals, where it was awarded as the
best documentary (Hot Springs, Salem Film Fest, Trenton
Film Festival). Before the screening, however, the viewer
needs to reject the classic style of film perception.

PATRYK RĘBISZ
ERINNISSE RĘBISZ

Shoulder the Lion (2015)

Patryk Rębisz is a director and director of photography. He
has shot and directed almost a dozen feature-length films,
music videos, commercials, and television shows. His short
film “Between You and Me” has garnered him multiple awards
and recognition for its innovative use of still photography.
Has studied painting at the Cooper Union School of Art in
New York. “Shoulder the Lion” is his feature-length debut as
a director-cinematographer.

Patryk Rębisz jest reżyserem i autorem zdjęć. Nakręcił i wyreżyserował blisko tuzin pełnometrażowych filmów, teledyski,
reklamy oraz programy telewizyjne. Dzięki krótkometrażowemu filmowi „Between You and Me” był wielokrotnie nagradzany, zyskując uznanie za nowatorskie wykorzystanie
fotografii. Studiował malarstwo w Cooper Union School of
Art w Nowym Jorku. „Shoulder the Lion” jest jego reżysersko-operatorskim debiutem pełnometrażowym.

Erinnisse Rębisz is a director, producer, and editor for television
and film, born in New York City. The feature-length HBO
documentary “Madonna of the Mills,” edited by Erinnisse,
has been nominated for a Genesis Award for Best Television
Documentary. She has produced and edited dozens of music
videos, commercials, and public service announcements. She
has studied at a Buddhist university (Naropa). “Shoulder
the Lion” is her debut feature film as a director (she's also its
editor).

Erinnisse Rębisz jest reżyserką, producentką i montażystką
telewizyjną oraz filmową. Urodziła się w Nowym Jorku. Pełnometrażowa dokumentalna produkcja HBO „Madonna of
the Mills”, którą Erinnisse zmontowała, była nominowana
do nagrody Genesis Award dla najlepszego dokumentu telewizyjnego. Zrealizowała produkcję i montaż kilkudziesięciu
teledysków, reklam komercyjnych i społecznych. Studiowała
na buddyjskim Uniwersytecie Naropa. „Shoulder the Lion”
jest jej reżyserskim debiutem pełnometrażowym (jest również
jego montażystką).
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„Shoulder the Lion” to film, który przekracza granice tradycyjnego języka filmowego. W efekcie widz otrzymuje bardzo bogaty wizualnie esej filmowy podejmujący problem znaczenia
obrazów, ulotności naszych wspomnień i tkwiącej w każdym
z nas potrzeby zrozumienia współczesnego świata. Twórcy
zabierają nas w fascynujący świat trzech artystów: fotografa,
muzyka i malarki, którzy utracili zmysł pozwalający na uprawianie ich sztuki. Film stawia ważkie pytania dotyczące roli
sztuki we współczesnych, niepewnych czasach. Obraz był
z powodzeniem prezentowany na wielu międzynarodowych
festiwalach, na których zdobywał nagrody w kategoriach „najlepszy dokument” (Hot Springs, Salem Film Fest, Trenton
Film Festival). Przed seansem widz musi jednak odrzucić klasyczny styl odbioru dzieła filmowego.

Top League
EKSTRAKLASA

Jedna z najbardziej lubianych sekcji programowych SEFF,
która co roku przybliża twórczość wybitnych światowych
i polskich reżyserów, takich jak np. Martin Scorsese, Andrzej Munk, oraz prezentuje najnowsze, nagradzane na
światowych festiwalach dokumenty. W ramach bloku
Najlepsze Filmy Świata w 2015 roku festiwalowa publiczność miała okazję zobaczyć głośny film „Taxi-Teheran”
Jafara Panahiego, zdobywcy Złotego Niedźwiedzia na
Berlinale, oraz poznać twórczość Józefa Robakowskiego,
jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów multimedialnych. Podczas tegorocznej edycji SEFF,
oprócz światowego kina dokumentalnego, zaprezentowana zostanie retrospektywa twórczości Marcina Koszałki,
którego publiczność będzie miała okazję poznać osobiście
podczas festiwalu. Absolutnym hitem natomiast będzie
spotkanie z legendą filmu Sławomirem Idziakiem w ramach punktu programu Let's Talk Film: Sławomir Idziak
& Cinebus. Operator, który w swojej karierze zrealizował
ponad 70 filmów, m.in. z Krzysztofem Kieślowskim, Ridleyem Scottem, Andrzejem Wajdą, będzie promował swój
najnowszy projekt „Cinebus – Mobilne Centrum Edukacji
Audiowizualnej”. Jak co roku Ekstraklasa zapewni dawkę
dobrego kina w doborowym towarzystwie.

TOP LEAGUE • EKSTRAKLASA

One of the favourite program sections of SEFF, every
year presenting the creative work of outstanding directors
from Poland and abroad, such as Martin Scorsese, Andrzej
Munk, and showcasing the newest documentaries awarded
at world festivals. As part of The Best Films in the World
in 2015, the festival audience had a chance to see Jafar Panahi's renowned “Taxi,” awarded the Golden Bear at Berlinale, and to get familiar with the artistic output of Józef
Robakowski, one of the most prominent contemporary
Polish multimedia artists. During this year’s SEFF, apart
from world documentary cinema, we will present a review
of films by Marcin Koszałka, whom the audience will have
the chance to meet personally during the festival. An absolute hit is the meeting with cinema legend Sławomir Idziak
as part of the Let's Talk Film: Sławomir Idziak & Cinebus
highlight. The cinematographer, who has made over 70
films in his career with artists such as Krzysztof Kieślowski,
Ridley Scott, and Andrzej Wajda, will be promoting his
newest project: “Cinebus – Mobile Centre of Audiovisual
Education.” Like every year, Top League will give us a portion of good cinema in the best possible company.
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Let’s Talk Film: Sławomir Idziak & Cinebus
A new program highlight, dedicated to renowned representatives of the world of cinema, sharing their experience and
vision with the festival audience. Their voice is especially important in times when film genre boundaries are increasingly
fuzzy and productions – on one hand – are gradually becoming more and more expensive blockbusters, while – on the
other – nearly everyone records their own audio and video.
What is the condition of cinema today, and what challenges
and new paths of development are currently faced by film art
– we will find out during the Let’s Talk Film discussion. Our
guest will be world-renowned cinematographer, universally
known for his work on numerous films, including ones by
Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Ridley Scott. Sławomir Idziak is also the author of the long-standing educational
project Film Spring Open, which carries out the philosophy
of “education through work,” as well as of his mobile film
studio – Cinebus. By enabling the participants to acquire
professional skills in times of audiovisual technology domination, Film Spring Open and Cinebus simultaneously allow
the sampling of a future-oriented film production model.

Nowy punkt programu poświęcony wybitnym przedstawicielom świata filmu, którzy dzielą się swym doświadczeniem i wizjonerstwem z odbiorcami festiwalu. W czasach,
w których gatunki kina zacierają się, a produkcje filmowe
z jednej strony stają się coraz droższymi blockbusterami, a
z drugiej niemal każdy rejestruje własne pliki audio-video,
ich głos jest szczególnie istotny. Jaka jest dziś kondycja kinematografii, wobec jakich wyzwań i nowych dróg rozwoju
stoi obecnie sztuka filmowa – tego dowiemy się podczas
dyskusji Let’s Talk Film. Gościem będzie uznany na całym
świecie operator filmowy, powszechnie znany ze zdjęć do
licznych filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Ridleya Scotta. Sławomir Idziak jest również
autorem wieloletniego projektu edukacyjnego Film Spring
Open, realizującego filozofię „nauki przez pracę”, i jego
mobilnego studia filmowego – Cinebus. Umożliwiając nabywanie uczestnikom profesjonalnych umiejętności w czasach dominacji technologii audiowizualnych, Film Spring
Open i Cinebus pozwalają jednocześnie na wypróbowanie
przyszłościowego modelu produkcji filmowej.

Fot. Piotr Uznański
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SŁAWOMIR IDZIAK

A Tale of Love and Darkness
(2015)
Harry Potter and the Order of
the Phoenix (2007)
Black Hawk Down (2001)

Graduated from the Film School in Łódź. Accomplished
cinematographer as well as director, screenwriter, and lecturer. Founder and chairman of the board of the Film Spring
Open Foundation. As cinematographer he has done over 70
films in 19 countries, including “Black Hawk Down” by Ridley Scott. Sławomir Idziak successfully combines the career
of renowned filmmaker with that of a lecturer. He is professor emeritus of Kunsthochschule für Medien Köln (Department of Film and TV). For his work as cinematographer,
as well as director, he has received numerous awards and
distinctions at festivals in Gdynia, Berlin, Venice, Prague,
Auckland, and nominations for BAFTA awards, a César,
and an Oscar. He has received lifetime achievement awards
at festivals in Marburg, Miskolc, and at Plus Camerimage.

Proof of Life (2000)
Trois couleurs: Bleu (1993)
La double vie de Veronique (1991)
Rok spokojnego słońca (1984)
Dyrygent (1980)

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, uznany operator filmowy, a także reżyser,
scenarzysta oraz wykładowca. Twórca i prezes zarządu Fundacji Film Spring Open. Jako operator filmowy zrobił ponad
70 filmów w 19 krajach, m.in. „Helikopter w ogniu” w reż.
Ridleya Scotta. Sławomir Idziak z sukcesem łączy karierę
wybitnego filmowca z zawodem wykładowcy. Jest emerytowanym profesorem Kunsthochschule für Medien w Kolonii
(Wydział Filmu i Telewizji). Za swoją pracę jako operator,
a także jako reżyser, wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia na festiwalach w Gdyni, Berlinie, Wenecji, Pradze, Auckland oraz nominacje do nagród BAFTA, Cezara
i Oscara. Nagrody za całokształt twórczości przyznano mu
na festiwalach w Marburgu, w Miskolc, Plus Camerimage.
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Fundacja Film Spring Open zajmuje się od ponad dekady
edukacją artystyczną m.in. poprzez organizację warsztatów
dla twórców filmowych. Od lat odpowiada za organizację
Plenerów Film Spring Open, projektu umożliwiającego
spotkania profesjonalnych filmowców, jak i debiutantów,
w połączeniu z wykładami tematycznymi. Najnowszym
przedsięwzięciem organizacji jest mobilne studio filmowe
– Cinebus. Ten unikatowy w skali europejskiej projekt
umożliwia wyprodukowanie małych, kameralnych filmów
od pierwszych ujęć aż po postprodukcję, a także plenerowe
projekcje. Wszystko zaś mieści się w specjalnie przygotowanym busie, naszpikowanym nowoczesną technologią
i ukierunkowanym na profesjonalne tworzenie filmów.
Cinebus pojawi się w trakcie SEFF ’16 w Szczecinie.

The Mobile Audiovisual Course for the Szczecin Academy of Art is organised in cooperation between the
Film Spring Open Foundation and FILM SERVICES
– Szczecin, co-funded by the West Pomeranian Voivodeship and the City of Szczecin.

Mobilny Kurs Audiowizualny dla Akademii Sztuki
w Szczecinie jest zorganizowany we współpracy Fundacji Film Spring Open z FILM SERVICES – Szczecin,
współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin.

TOP LEAGUE • EKSTRAKLASA

The Film Spring Open Foundation has been working in
artistic education for over a decade by organising workshops for filmmakers, among other things. It has been
organising Film Spring Open-Air for years, a project
that enables meetings between professional filmmakers
and debutants, combined with topical lectures. Their latest endeavour is the mobile film studio – Cinebus. This
unique, European-scale project allows for the production
of small, intimate films, from the initial shots all the way
to post-production, as well as for open-air screenings. All
of this contained in a specially prepared bus brimming
with modern technology and geared at professional filmmaking. Cinebus will make an appearance during SEFF
‘16 in Szczecin.
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Marcin Koszałka - Retrospective
Marcin Koszałka - Retrospektywa
A regular highlight in the SEFF program is the presentation of works by directors who stand out both in Polish and in world cinema. During the past few years the
festival audience had the opportunity to see the most
important motion pictures by Walter Ruttmann, Martin
Scorsese, Maciej Drygas, Michelangelo Antonioni, Andrzej Munk, among others. 2016 will belong to Marcin
Koszałka, a renowned and internationally awarded cinematographer, and also director, member of the Polish and
the European Film Academy. The documentary block will
show four films directed by Koszałka, presenting the essence of his film character.

Stałym punktem programu SEFF jest prezentacja twórczości wybitnych reżyserów zarówno światowej, jak i polskiej kinematografii. Podczas minionych edycji publiczność
festiwalowa mogła zapoznać się z najważniejszymi obrazami m.in. Waltera Ruttmanna, Martina Scorsese, Macieja
Drygasa, Michelangela Antonioniego czy Andrzeja Munka. Rok 2016 należeć będzie do Marcina Koszałki, wybitnego i nagradzanego na międzynarodowych festiwalach
operatora, a także reżysera, członka Polskiej i Europejskiej
Akademii Filmowej. Wybrane cztery filmy w jego reżyserii
zostaną pokazane w bloku dokumentalnym ukazującym
w pełni esencję charakteru filmowego twórcy.

MARCIN KOSZAŁKA
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Czerwony pająk (2015)
Zabójca z lubieżności (2013)
Będziesz legendą, człowieku
(2012)
Deklaracja nieśmiertelności (2010)
Ucieknijmy od niej (2010)

Cinematographer for many significant works of contemporary Polish cinema, a two-time winner in the category of
cinematography at the Festival of Polish Feature Films in
Gdynia, winner of the Bronze Frog at Camerimage, has received three Eagle nominations at the Polish Film Awards.
Member of the Polish and the European Film Academy.
Director of documentary and feature films, which he also
writes and edits. Having done two school project films, in
1999 he made his debut as the director of “Such a Nice
Boy I Gave Birth To,” a documentary about the relationships within his own family. The film has been awarded at
festivals in Berlin, Cracow, and Nyon. Subsequent films
by Koszałka have received numerous awards in Karlovy
Vary, Chicago, Leipzig, Cracow, Tampere, Teheran, Trento,
among other places.
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Do bólu (2008)
Wyrok na życie (2008)
Istnienie (2007)
Śmierć z ludzką twarzą (2006)
Cały dzień razem (2006)
Takiego pięknego syna urodziłam (1999)

Autor zdjęć filmowych do wielu znaczących dzieł współczesnej polskiej kinematografii, dwukrotny laureat nagrody za zdjęcia na FPFF w Gdyni oraz Brązowej Żaby na
Camerimage, trzykrotnie nominowany do Orłów. Członek
Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Jest też reżyserem filmów dokumentalnych i fabularnych, do których sam
pisze scenariusze oraz zajmuje się ich montażem. Po realizacji dwóch etiud szkolnych, już w 1999 roku zadebiutował
jako reżyser filmu „Takiego pięknego syna urodziłam”, dokumentu poświęconego relacjom we własnej rodzinie. Film
zdobył nagrody na festiwalach w Berlinie, Krakowie oraz
Nyon. Kolejne filmy autorstwa Koszałki były wielokrotnie
nagradzane m.in. w Karlowych Warach, Chicago, Lipsku,
Krakowie, Tampere, Teheranie, Trento.

Takiego pięknego syna urodziłam
D, CI: Marcin Koszałka, ED: Anna Wagner, PL 1999, COL, 25’

The film is a record of family life as seen by the son, a
cinematographer. It was made in the author's home and
pictures the conflicts between the mother and the son.
During frequent arguments the parents speak straight to
the camera.

Film jest zapisem wideo życia rodziny sfilmowanej przez
syna – operatora. Film powstał w domu autora i ukazuje
konflikty między matką a synem. Podczas częstych kłótni
rodzice zwracają się wprost do kamery.

Martwe ciało

A documentary about two employees of a Silesian dissection lab: the elder has more professional experience, and
the younger is not yet entirely familiar with the secrets of
harvesting organs. The film shows them during their work
in dissection-rooms, as well as during conversations about
this distinctive profession. The younger man has a son,
from whom he has been concealing the drastic details of
his work for a long time. He has a dream – to spend his vacation in the Seychelles. The elder man relaxes after work
thanks by skiing and spending time in his beloved dovecot.

Dokument, którego bohaterami są dwaj pracownicy śląskiego prosektorium: starszy, doświadczony w pracy,
i młodszy, który nie posiadł jeszcze pewnych tajników pobierania narządów. Film pokazuje ich podczas pracy w salach prosektoryjnych, a także w czasie rozmów na tematy związane z tym specyficznym zawodem. Młodszy ma
syna, przed którym długo ukrywał drastyczne szczegóły
swojej pracy. Ma także marzenie – spędzić urlop na Seszelach. Starszy po pracy relaksuje się na nartach i w swoim
ukochanym gołębniku.

TOP LEAGUE • EKSTRAKLASA

D: Marcin Koszałka, CI: Marcin Koszałka, Piotr Michalski, ED: Anna Wagner, PL 2007, COL, 23’
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Do bólu
D, CI: Marcin Koszałka, ED: Anna Wagner, PL 2008, COL, 24’

The film shows the everyday life of Jacek, his conflicts with
the overprotective mother. When all of a sudden a woman
enters his life, a conflict erupts. After years of erotic abstinence, Ewa has awoken a man in him again. But this
is when the mother steps in: Control yourself, you are 53
years old! - she reprimands her ageing son.

Film pokazuje codzienne życie Jacka, jego kontakty z nadopiekuńczą matką. Kiedy w jego życiu nagle pojawia się
kobieta, wybucha konflikt. Po wielu latach erotycznej abstynencji Ewa obudziła w nim na nowo mężczyznę. Ale
wówczas wkracza matka: Opamiętaj się, bo masz 53 lata!
– upomina starzejącego się już syna.

Zabójca z lubieżności

TOP LEAGUE • EKSTRAKLASA

D, CI: Marcin Koszałka, ED: Anna Wagner, PL 2013, COL, 44’

A film about desire, perversion, and concealed cravings,
but also about the essence of man – the crossing of boundaries, and about our secret fascination with killers. The film
juxtaposes two intriguing taboos: sex and death. Does the
dark fascination with serial murderers tell us something
relevant about ourselves? Through the character of Joachim Knychała, who in 1975-1982 murdered five women, we look at those whose life had been marked by the
famous “vampire of Bytom.” Among them we can find
ex-journalist Edward Kozak who, although of considerable age, openly admits to his various obsessions. Thanks to
the film about the “vampire” he can once again enjoy the
warmth of the spotlight.

Curator/Kurator: Małgorzata Frymus
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 19.10.2016 • 20:00

74

Film o ludzkim pożądaniu, perwersji i ukrytych pragnieniach, a także o tym, że istotą człowieka jest przekraczanie
granic, że jest w nas cicha fascynacja zabójcami. W filmie
zestawione są ze sobą dwa intrygujące tabu: seks i śmierć.
Czy mroczna fascynacja seryjnymi mordercami mówi nam
coś istotnego o nas samych? Przez pryzmat postaci Joachima Knychały, który w latach 1975-1982 zamordował pięć
kobiet, przyglądamy się tym, których życie zostało naznaczone przez słynnego „wampira z Bytomia”. Wśród nich
jest dawny dziennikarz Edward Kozak, który mimo podeszłego wieku otwarcie przyznaje się do swoich rozmaitych
obsesji. Za sprawą filmu o „wampirze” ma szansę jeszcze
raz zaistnieć w świetle reflektorów.

An incredibly important and distinctive section presenting
the newest and, at the same time, the most acknowledged
films which received prestigious awards (the Academy
Award, the Palme d'Or in Cannes, the Golden Bear at
Berlinale). These productions enjoy great recognition from
critics and audiences alike, fascinating both in their form
and content. Many of them have been screened at the best
international film festivals. Some films, although undoubtedly successful, are unfortunately not widely distributed,
making them even more worth showing and promoting.
The screenings of such works of art is a real honour for the
organisers of SEFF, and it gives the Szczecin audience the
possibility to see the world’s best films. At this year's festival we will present the following productions:

Niezwykle ważny i szczególny punkt prezentujący najnowsze, a zarazem najbardziej uznane oraz nagradzane prestiżowymi laurami (Oscar, Złota Palma w Cannes, Złoty
Niedźwiedź na Berlinale) filmy. Są to produkcje cieszące
się wielkim uznaniem wśród krytyków i widzów, fascynujące zarówno w formie, jak i treści. Wiele z nich gościło
na najlepszych międzynarodowych festiwalach filmowych.
Niektóre obrazy, pomimo niewątpliwych sukcesów, nie trafiają niestety do szerokiej dystrybucji, dlatego tym bardziej
warto je pokazywać i promować. Projekcja takich dzieł dla
organizatorów SEFF jest prawdziwym zaszczytem, a dla
szczecińskiej publiczności – możliwością poznania najlepszych filmów świata. Podczas tegorocznej edycji festiwalu
zaprezentowane zostaną następujące produkcje:

• “Fuocoammare” dir. Gianfranco Rosi – a fascinating
documentary taking up the current problem of the
migration crisis, presented in a very innovative form.
Awarded the Golden Bear at this year's Berlin International Film Festival.

• „Fuocoammare” reż. Gianfranco Rosi – fascynujący dokument podejmujący aktualny problem kryzysu
migracyjnego, który zostaje zaprezentowany w bardzo
nowatorskiej formie. Zdobywca Złotego Niedźwiedzia
na tegorocznym MFF w Berlinie.

• “Lo and Behold, Reveries of the Connected World”
dir. Werner Herzog – one of the latest feature documentaries by one of the greatest masters of European
cinema. The film was presented and awarded at this
year's Munich Film Festival, and nominated for the
Best Documentary award at the Cleveland International Film Festival.

• „Lo and Behold, Reveries of the Connected World”
reż. Werner Herzog – najnowszy pełnometrażowy dokument jednego z największym mistrzów europejskiego
kina. Film prezentowany i nagrodzony na tegorocznym
Munich Film Festival oraz nominowany w kategorii
„najlepszy dokument” na Cleveland International Film
Festival.

• “Perseverance” dir. Małgorzata Imielska – A feature
documentary about the legend of American independent cinema, a fascinating man who survived the
Holocaust. The film was admitted to the main competition of the 56th Krakow Film Festival.

• „Wytrwałość” reż. Małgorzata Imielska – pełnometrażowy dokument o legendzie amerykańskiego, niezależnego kina i fascynującym człowieku, który przeżył
Holocaust. Obraz znalazł się w konkursie głównym na
56. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Curator/Kurator: Damian Romaniak
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The Best Films in the World
Najlepsze Filmy Świata
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Fuocoammare • Fire at Sea
D, CI: Gianfranco Rosi, ED: Jacopo Quadri, IT 2016, COL, 108’

Lampedusa is a small village between Africa and Europe.
Its territory belongs to Italy. Each year over 150 thousand
refugees from Africa hit its shore, people who seek escape
from war and hunger. Many of them do not reach their
destination. The rotted-through makeshift boats and rafts
drown, taking the lives of hundreds of people. Rosi observes the life on the island without judging the attitude
of the immigrants or of those deciding their fate (some of
them, usually inhabitants of Tunisia, will be sent back to
their homeland). The director is interested in who the people coming to Lampedusa are. He gives his attention both
to Africans and to the indigenous people. He juxtaposes
both groups’ problems as well as their priorities. The film
received the Golden Bear at Berlinale 2016.

Lampedusa to malutka wyspa leżąca pomiędzy Afryką
i Europą. Terytorialnie przynależy do Włoch. W ciągu
roku dobija do niej ponad 150 tys. uchodźców z Afryki,
ludzi szukających schronienia przed wojną i głodem. Wielu
z nich nie dociera do celu. Prowizoryczne łódki i przegniłe
tratwy toną, pozbawiając życia setki osób. Rosi przypatruje
się życiu na wyspie bez oceniania postaw imigrantów ani
tych, którzy zdecydują o ich dalszym losie (niektórzy, najczęściej mieszkańcy Tunezji, zostaną odesłani do ojczyzny).
Reżysera interesuje, kim są ludzie masowo przybywający
na Lampedusę. Uwagę poświęca zarówno Afrykańczykom, jak i autochtonom. Problemy pierwszych kontrastuje
z problemami drugich, podobnie robi z ich priorytetami
życiowymi. Film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na
Berlinale 2016.

GIANFRANCO ROSI
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Fuocoammare (2016)
Sacro GRA (2013)
El Sicario, Room 164 (2010)

In 2008 he made his first feature documentary, “Below Sea
Level.” The film gained recognition at numerous prestigious festivals. In 2010 Rosi created the sensational documentary “El Sicario, Room 164” – a film interview with
a murderer working for the Mexican drug cartel. The
documentary received the prestigious FIPRESCI award
at the Venice IFF. Currently, Rosi also does commercials,
as a freelancer he does camera work for various film productions and gives guest lectures at film schools. His film
“Sacro GRA” brought him a Golden Lion.
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Below Sea Level (2008)
Boatman (1993)

W 2008 roku powstał jego pierwszy pełnometrażowy dokument „Below Sea Level”. Film został doceniony na wielu
prestiżowych festiwalach. W 2010 roku Rosi zrealizował
sensacyjny dokument „Pokój 164. Spowiedź mordercy” –
filmowy wywiad z mordercą pracującym dla meksykańskiego kartelu narkotykowego. Na MFF w Wenecji dokument został uhonorowany prestiżową nagrodą FIPRESCI.
Obecnie Rosi kręci też spoty reklamowe, jako freelancer
pracuje w roli operatora na rozmaitych planach filmowych
i daje gościnne wykłady na uczelniach filmowych. Film
„Rzymska aureola” przyniósł mu Złotego Lwa.

Wytrwałość • Perseverance
D: Małgorzata Imielska, CI: Przemysław Niczyporuk, ED: Ireneusz Grzyb, PL 2015, COL, 70’

“Perserverance” is a story about Ben Barenholtz, legend of
American independent cinema. We all know his biography – for instance, we know that he authored the idea for
the famous Midnight Movies and produced the film “Barton Fink” by the Coen brothers. But what has determined
his life? The answer can be found in a small Ukrainian village – the place where he was born.

„Wytrwałość” to opowieść o Ben Barenholtzu, legendzie
amerykańskiego kina niezależnego. Wszyscy znamy jego
artystyczną biografię – wiemy chociażby to, że jest pomysłodawcą słynnych Midnight Movies czy producentem
filmu „Barton Fink” braci Coen. Jednak co determinowało
jego życie? Odpowiedź przyniesie podróż do małej ukraińskiej wioski – miejsca jego urodzenia.

MAŁGORZATA IMIELSKA

Director and screenwriter of documentary films, for which
she has received many awards. Most recently she has been
awarded the Golden Sabre at the International Historical
and Military Film Festival (MFFHiW) for her documentary “Survive Afghanistan” (2012). Author of the script and
director of two television theatre performances produced
for TVP.

Sprawiedliwi (2007)
Powiedz mi dlaczego (2005)
Dzieciństwo w cieniu śmierci (2004)
Opowiedz mi swoją historię (2004)
Czas ambasadora (2004)

Reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych, za które otrzymała liczne wyróżnienia. Jej ostatnią nagrodą jest
Złota Szabla zdobyta na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Historycznych i Wojskowych za film dokumentalny „Przeżyć Afganistan” (2012). Autorka scenariusza i reżyser dwóch spektakli telewizyjnych realizowanych przez
Teatr Telewizji dla TVP.
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Wytrwałość (2015)
Przeżyć Afganistan (2012)
Dzieci Czasu Zagłady (2011)
Obrazy z Fabryki Śmierci (2010)
Szpital odzyskanej nadziei (2008)
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Lo and Behold, Reveries of the Connected World
D: Werner Herzog, CI: Peter Zeitlinger, ED: Marco Capalbo, USA 2016, COL, 97’

When was the first email sent? Can robots win the 2050
World Cup? Are there still any places free of electromagnetic waves? The legendary documentary filmmaker and
Academy Award nominee Werner Herzog in his newest
film deals with the Internet. The journey begins at the
very roots of the digital revolution – a talk with UCLA
professor Leonard Kleinrock, co-creator of ARPANET
network, which was the prototype of the Internet that we
know today. Herzog shows technological development
and its influence on the lives of particular generations.

Kiedy został wysłany pierwszy e-mail? Czy mistrzostwa
świata w piłce nożnej w 2050 roku wygrają roboty? I czy
istnieją jeszcze miejsca, gdzie nie docierają fale elektromagnetyczne? Legendarny dokumentalista Werner Herzog,
który ma swoim koncie ma nominację do Oscara, w najnowszym filmie bierze na warsztat Internet. Podróż zaczyna od samych źródeł cyfrowej rewolucji – rozmowy z profesorem UCLA Leonardem Kleinrockiem, współtwórcą
sieci ARPANET będącej prototypem tego, co nazywamy
obecnie Internetem. Herzog pokazuje technologiczny rozwój i to, jaki ma wpływ na życie poszczególnych pokoleń.

WERNER HERZOG
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Into the Inferno (2016)
Salt and Fire (2016)
Lo and Behold, Reveries of the
Connected World (2016)
Queen of the Desert (2015)
German director and screenwriter, distinguished author
valued all around the world. At 21 he started his own film
studio – Werner Herzog Filmproduktion. For “Signs of
Life” (1968) he has been awarded the Golden Bear in Berlin, and “Wake for Galileo” (2005) has brought him the
FIPRESCI award at the Venice IFF. Many filmmakers
have been inspired by Herzog's content-rich films. His
productions are also very beautiful visually, and they often
take place on faraway continents such as Africa or South
America, as well as in the Middle East.
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From One Second to the Next (2013)
Into the Abyss (2011)
Ode to the Dawn of Man (2011)
Cave of Forgotten Dreams (2010)
Happy People: A Year in the Taiga (2010)
My Son, My Son, What Have Ye Done (2009)
Niemiecki reżyser i scenarzysta, postać wybitna i ceniona
na całym świecie. W wieku 21 lat założył własną wytwórnię filmową – Werner Herzog Filmproduktion. Za „Znaki
życia” (1968) zdobył Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.
„Odległa błękitna planeta” (2005) przyniosła mu nagrodę
FIPRESCI na MFF w Wenecji. Bogatymi w treść filmami Herzoga inspirowało się wielu twórców. Jego produkcje
charakteryzuje też piękna oprawa wizualna, a filmy często
umiejscawia na odległych kontynentach, takich jak Afryka
czy Ameryka Południowa, a także na Bliskim Wschodzie.

The art of film is developing constantly, and an inherent
part of its evolution is to draw from various sources. This
means not only blurring the boundaries between particular genres, but also combining separate fields of art. Film
authors are increasingly bold in reaching for means of expression that traditionally belong to completely different
areas, and today's technology allows for never-before-seen
forms, modifications, and interactivity. For the fourth time
now The Boundaries of Cinema section is to examine the
current state of world cinema (not only in the field of documentary film), its freshly set directions, and possible future paths of development. The festival audience will have
the opportunity to experience dynamic changes in film art,
and to get familiar with new tendencies thanks to TELEPHONE ART, Crossing the Boundaries, and The Academy of Art at SEFF.
Ever since its beginnings in 2007, TELEPHONE ART
has been open to short films from all around the world.
Productions that enter the competition are recorded with
the use of handheld equipment, which means that anyone
can become a filmmaker. Although such equipment may be
called unprofessional, the term is losing relevance in times
of such rapid development of widely available technologies.
Crossing the Boundaries is a discussion platform for debating on the development of cinema and the increasing
tendency to blur genre boundaries and blend fields of art.
This section is an original project by Tomasz Raczek (who
has been co-creating the SEFF program for the fourth year
in a row now) and Bartosz Wójcik.
The Academy of Art at SEFF will present a special selection of works by students of the Faculty of Painting and
New Media at the Academy of Art in Szczecin. It will,
therefore, be a range of the most interesting productions by
the young guns of cinema art.
The topics and productions presented in this section are
stimulating, they encourage the questioning of ingrained
traditions and concepts. The festival audience will have a
chance to see stylistic and generic hybrids, innovative ideas,
and to participate in the deconstruction of already familiar
elements of 21st-century film culture.

Sztuka filmowa nieustannie rozwija się, a nieodłączną
częścią jej ewolucji jest czerpanie z różnorodnych źródeł.
Mowa tutaj nie tylko o zacieraniu się granic między poszczególnymi gatunkami, ale również o łączeniu odrębnych
dziedzin sztuki. Autorzy filmów z coraz większą odwagą
sięgają po środki wyrazu, które tradycyjnie należą do zupełnie innych obszarów, a dzisiejsza technologia pozwala
na niespotykane wcześniej formy, modyfikacje oraz interaktywność. Już po raz czwarty sekcja Granice Kina ma za
zadanie badać obecny stan światowej kinematografii (nie
tylko dokumentalnej), jej świeżo obranych kierunków oraz
możliwych ścieżek dalszego rozwoju. Publiczność festiwalowa będzie miała okazję doświadczyć dynamicznych
zmian w sztuce filmowej oraz zapoznać się z nowymi tendencjami dzięki takim punktom programu SEFF '16, jak:
TELEFON ART, Przekraczanie Granic oraz Akademia
Sztuki na SEFF.
W konkursie TELEFON ART, który po raz pierwszy odbył się w 2007 roku, biorą udział krótkie formy filmowe
z całego świata. Są to produkcje zarejestrowane za pomocą
podręcznego sprzętu pozwalającego każdemu zostać twórcą filmów. Choć taki sprzęt można nazwać nieprofesjonalnym, to jednak określenie to ma coraz mniejsze zastosowanie w czasach tak gwałtownego rozwoju ogólnodostępnych
technologii.
Przekraczanie Granic stanowi natomiast platformę dyskusji na temat rozwoju kina i coraz głębszego zacierania się
różnic między gatunkami oraz dziedzinami sztuki. Punkt
ten jest autorskim projektem Tomasza Raczka (który już
czwarty rok z rzędu jest współtwórcą programu SEFF)
oraz Bartosza Wójcika.
Punkt Akademia Sztuki na SEFF zaprezentuje z kolei
specjalnie wyselekcjonowane na tę okazję prace studentów
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Będzie to zatem przekrój najciekawszych
produkcji „młodych wilków” sztuki filmowej.
Prezentowane w tej sekcji tematy i produkcje są pobudzające, zachęcają do kwestionowania zakorzenionych tradycji
i pojęć. Publiczność festiwalowa będzie mogła poznać stylistyczne i gatunkowe hybrydy, nowatorskie idee, a także
wziąć udział w dekonstruowaniu poznanych dotychczas
elementów kultury filmowej XXI wieku.
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The Boundaries of Cinema
GRANICE KINA
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In recent years the potential paths of cinematic development have been interconnected with the new possibilities
of recording picture and sound simultaneously, brought to
us by technological progress. Together with the transformation in the field of technology – audio-video recording
and playback devices change as well. The camera and the
projector have been replaced with many complicated pieces
of equipment, all of which are bigger or smaller computers. Those changes can influence film itself. Many paths
of modern development will, without a doubt, become a
standstill; other ones can bring solutions yet unknown to us.

W ostatnich latach potencjalne drogi rozwoju kinematografii
wiążą się z nowymi możliwościami jednoczesnej rejestracji
obrazu i dźwięku, które niesie za sobą postęp technologiczny.
Wraz z transformacją w obrębie techniki zmieniają się również urządzenia rejestrujące i wyświetlające strumień audio
i wideo. Kamera i projektor zostały zastąpione wieloma skomplikowanymi urządzeniami, które są większymi lub mniejszymi komputerami. Przemiany te mogą wpłynąć na samo
kino. Wiele ścieżek współczesnego rozwoju utknie zapewne
w martwym punkcie; inne mogą doprowadzić do rozwiązań,
których dziś nie znamy.

We've been observing this revolution and discussing it at
Szczecin European Film Festival for several years now. It
appears to diverge even from the two classic paths of sensual reception described above. We have therefore decided
that this year we will take a look at the possibilities of creating the so-called virtual reality – recording and presenting
audiovisual materials that engage not only sight, but also
hearing. There are many ways in which one can create and
display virtual reality. Apart from flat screens, which offer
video in 360°, there are also ways to present 3D pictures
– including panoramic ones – and devices that engage additional senses. At SEFF '16 we will present a few of the
currently available technical possibilities of creating virtual
reality. And, as usual, we will discuss them.

Obserwujemy tę rewolucję i dyskutujemy o niej na Szczecin
European Film Festival od kilku lat. Okazuje się, że odrywa
się ona nawet od tych dwóch opisanych powyżej klasycznych
ścieżek odbioru zmysłowego. Dlatego w tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się możliwościom tworzenia tzw. wirtualnej
rzeczywistości – rejestracji i prezentacji materiałów audiowizualnych, angażujących nie tylko wzrok i słuch. Wariantów
tworzenia i odtwarzania wirtualnej rzeczywistości jest sporo.
Obok płaskiego ekranu, oferującego obraz 360°, istnieją sposoby prezentacji obrazu 3D – w tym również obejmującego
pełen zakres panoramy – oraz urządzenia włączające dodatkowe zmysły. Podczas SEFF ’16 zaprezentujemy kilka z obecnie dostępnych możliwości technicznych kreacji rzeczywistości wirtualnej. I, jak zwykle, podyskutujemy na ten temat.

Curator/Kurator: Tomasz Raczek

Curator/Kurator: Bartosz Wójcik
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Crossing the Boundaries – Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik
Przekraczanie Granic – Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik

AVID Technology – dostawca rozwiązań dla profesjonalnego rynku filmowego, telewizyjnego i muzycznego.
Produkty firmy używane są przy takich produkcjach, jak:
„Mad Max”, „Zjawa”, „Spectre” czy „Gwiezdne Wojny:
Przebudzenie mocy”. Stacje telewizyjne na całym świecie
wykorzystują oprogramowanie firmy AVID do wzbogacania swoich produkcji o grafikę oraz rozszerzoną i wirtualną
rzeczywistość. Na festiwalu zostanie zaprezentowany wykład dotyczący wirtualnej rzeczywistości oraz jej zastosowania w produkcji filmów. Co więcej, AVID zaprezentuje
na żywo wirtualne studio telewizyjne, a zwiedzający będą
mogli z niego skorzystać, wchodząc w rolę prezentera.

Bosch VR is a virtual reality trip through the 15th-century painting “The Garden of Earthly Delights.” The
Bosch VR experience was created to celebrate the 500th
anniversary of the death of one of the greatest artists and
visionaries that has ever lived – Hieronymus Bosch. This
extraordinary painting is a thoroughly engrossing vision
and in Bosch VR it has distinctive sound and music (including the cathedral bells of the artist’s home town in
Den Bosch) which create an intimate and immersive
experience. Bosch VR was conceived and animated by a
team of award winning creatives at BDH, based in Bristol
(UK) – a city that is home to Aardman Animations and
the Encounters Short Film Festival.

Bosch VR to wirtualna podróż po piętnastowiecznym obrazie „Ogród rozkoszy ziemskich”. Projekt Bosch VR powstał z okazji 500. rocznicy śmierci jednego z największych
artystów i wizjonerów, jacy kiedykolwiek żyli – Hieronima
Boscha. Ten niezwykły obraz jest dogłębnie zajmującą wizją, której w Bosch VR towarzyszy wyróżniająca się ścieżka dźwiękowa oraz muzyczna (jej częścią są m.in. dzwony
katedralne z Den Bosch, rodzinnej miejscowości artysty),
umożliwiająca intymne i wciągające przeżycie. Koncepcja
oraz animacje Bosch VR zostały stworzone przez zespół
nagradzanych artystów z BDH w Bristolu (Wlk. Brytania)
– mieście wytwórni Aardman Animations oraz festiwalu
filmów krótkometrażowych Encounters.
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AVID Technology – provider of solutions for professional
film, television, and music markets. The company's products have been used in such productions as: “Mad Max,”
“The Revenant,” “Spectre,” “Star Wars: The Force Awakens.” Television stations all around the world use AVID's
software to enrich their productions with graphics, as well
as augmented and virtual reality. The festival will feature
a lecture on virtual reality and its use in film production.
Moreover, AVID will present a live virtual television studio, and visitors will get a chance to use it, taking on the
role of a presenter.
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Virtual Gamer – the first virtual reality salon in Szczecin.
Its offer includes a broad repertoire of VR games and films,
as well as 360° experiences. The festival will feature a presentation of politics- and lifestyle-themed documentaries,
and 360° walks from the borderland of art and cinema.

Virtual Gamer – pierwszy salon wirtualnej rzeczywistości
w Szczecinie. Posiada w ofercie szeroki repertuar gier VR
oraz filmów i doświadczeń 360°. Na festiwalu zostaną zaprezentowane filmy dokumentalne o tematyce politycznej
i lifestylowej oraz spacery 360° z pogranicza sztuki i kinematografii.

Holographic workshops allow the participants to create
their own pyramid for a 4-sided hologram. Each participant will be equipped with special films for the hologram
which can be displayed using one's own phone or tablet.

Warsztaty holograficzne pozwalają uczestnikom na stworzenie własnej piramidy do hologramu 4-stronnego. Każdy
uczestnik zostanie wyposażony w specjalne filmy do hologramu, które będzie można projektować ze swojego telefonu lub tabletu.

Livestreaming courtesy of Radio Szczecin.
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Livestreaming zapewnia Radio Szczecin.

STUDIO S1 RADIA SZCZECIN • 20.10.2016 • 18:00
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It has already become a SEFF tradition to present the
works of the most talented students of the Academy of Art
in Szczecin. This year the festival audience will also have a
chance to get familiar with productions made at the Faculty of Painting and New Media. The faculty was created in
2012 (on the foundations laid by the Faculty of New Media,
which existed since the very beginnings of the Academy of
Art) and is one of the most dynamically developing units
that provide education in visual arts in Poland. Its students
gain recognition at the most important festivals, competitions, and presentations of contemporary art in Poland and
abroad. The faculty's staff is a team of nearly 50 outstanding
artists, designers, and theoreticians of art. Many periodic
projects include the Zone of Contemporary Art, the Młode
Wilki (“young guns”) festival of sound and image, the Media
State of Emergency, the “Obrońców Stalingradu 17” gallery.
There are nearly 140 first- and second-degree students in
graphics (major: photography or multimedia) and painting.
In 2016/2017 a new major will be available: experimental
film and animation, as well as a new faculty – design.

Curator/Kurator: Bartosz Wójcik

Prezentacja prac najzdolniejszych studentów Akademii
Sztuki w Szczecinie na SEFF jest już tradycją. Również
w tym roku publiczność festiwalowa będzie miała okazję zapoznać się z produkcjami zrealizowanymi na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów, który powstał w 2012 roku na
bazie istniejącej od początku istnienia Akademii Sztuki Katedry Nowych Mediów. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się jednostka prowadząca kształcenie na kierunkach
plastycznych w Polsce, której studenci odnoszą liczne sukcesy
na najważniejszych festiwalach, konkursach i prezentacjach
sztuki aktualnej w kraju i za granicą. Kadra wydziału to zespół niemal pięćdziesięciu znakomitych artystów, projektantów i teoretyków sztuki. Liczne prowadzone cykliczne projekty to m.in. galeria Zona Sztuki Aktualnej, Festiwal Sztuki
Dźwięku i Obrazu Młode Wilki, Medialny Stan Wyjątkowy,
galeria „Obrońców Stalingradu 17”. Na studiach I i II stopnia kształci się niemal 140 studentów na kierunku grafika
(w dwóch specjalnościach: fotografia i multimedia) oraz na
kierunku malarstwo. W roku akademickim 2016/2017 uruchomiona zostanie nowa specjalność: film eksperymentalny
i animacja, a także nowy kierunek – wzornictwo.
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The Academy of Art at SEFF
Akademia Sztuki na SEFF
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Light Went Off
D, ED, CI: Piotr Bruch, PL 2015, COL, 1'02''

The film is made out of photographs. An attempt to confront two spheres: spoken narration and static pictures, presented one after another, taken from a journal of mundane
memories.

Film stworzony ze zdjęć. Próba skonfrontowania ze sobą
dwóch sfer – narracji mówionej i obrazów nieporuszonych,
przeskakujących po sobie, wyjętych z dziennika przyziemnych wspomnień.

PIOTR BRUCH is a student of the Academy of Art in
Szczecin, currently working in the fields of drawing, animation, experimental film, and extreme music.

PIOTR BRUCH jest studentem Akademii Sztuki
w Szczecinie, obecnie zajmuje się rysunkiem, animacją, filmem eksperymentalnym oraz muzyką ekstremalną.
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ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 21.10.2016 • 17:30

Hymn Polski Deluxe • Polish Hymn Deluxe
D, ED, CI: Aleksandra Hojczyk, PL 2016, COL, 1’28”

The short film “Polish Hymn Deluxe” depicts a situation
in which we are forced to watch commercials – even if we
are listening to the national anthem of Poland. The film is
based on true events.

„Hymn Polski Deluxe” to krótki film przedstawiający sytuację, w której nawet w czasie słuchania hymnu Polski na
YouTube jesteśmy zmuszeni do oglądania reklam. Film
oparty na faktach.

ALEKSANDRA HOJCZYK. After passing her highschool exams, Ola Hojczyk finished the Studium Animatorów Kultury in Wrocław. Currently third-year multimedia student at the Academy of Art, working mainly with
photography and film.

ALEKSANDRA HOJCZYK po maturze skończyła Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu. Obecnie studiuje na trzecim roku w Akademii Sztuki, na kierunku
multimedia, zajmuje się przede wszystkim fotografią i filmem.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 21.10.2016 • 20:00
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 • ןיִגְפַהְלexhibit
D, ED, CI: Andrzej Mara, PL 2016, COL, 9'49"

The video portrays a vision of the future world as seen
through the lens of art created in those times. The viewer
gets to participate in an exhibition held at the Contemporary Art Gallery in 2864.
ANDRZEJ MARA is a student of the Academy of Art in

Szczecin, a multimedia artist and Scottish lord, he explores
the issues of identity with the use of various media.

Wideo przedstawia wizję świata przyszłości przez pryzmat
ówczesnej sztuki. Widz dostaje możliwość uczestnictwa
w wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w roku 2864.
ANDRZEJ MARA to student Akademii Sztuki w Szczecinie, artysta multimedialny, posiada tytuł szkockiego lorda
i eksploruje zagadnienia tożsamości, używając różnorodnych mediów.

Obywatel • Citizen
D, ED, CI: Bartosz Madej, PL 2016, B&W, 2'31"

The contrast between the image of a good citizen in quotes
and the way such a person really feels. The video uses an
experimental approach to strengthen the contrast observed in the film.

Kontrast pomiędzy wizerunkiem dobrego obywatela w cytatach a tym jak rzeczywiście taka osoba się czuje. W wideo
zastosowano podejście eksperymentalne w celu zwiększenia kontrastu, który obserwujemy w filmie.

BARTOSZ MADEJ. Author of exhibitions in Poland and
abroad. Has been published in international press, his photographs have been presented at the Italian gallery Alidem.
He creates book covers and posters. He has taken first place
in an international photography competition.

BARTOSZ MADEJ. Autor wystaw krajowych i zagranicznych, publikował w prasie międzynarodowej, a jego
fotografie pokazano we włoskiej galerii Alidem. Tworzy
okładki książek, plakaty, zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym.
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SZCZURY • RATS
D, ED, CI: Bożena Mozolewska, PL 2016, COL, 3'6"

In the hearts of city authorities the homeless take up as
much space as rats. They are useless and only cause trouble...

W sercach władz miasta bezdomni zajmują tyle samo miejsca co szczury. Są oni bezużyteczni i tylko same z nimi kłopoty...

BOŻENA MOZELEWSKA is a fifth-year student of
painting at the Academy of Art in Szczecin. Her project
involving mirrors on the beach was carried out in Kiel
(Germany) in 2015.

BOŻENA MOZELEWSKA jest studentką V roku Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku malarstwo. W roku
2015 w Kiel został zrealizowany jej projekt artystyczny
z lustrami na plaży.

THE BOUNDARIES OF CINEMA • GRANICE KINA
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Live in Levi's
D, ED, CI: Marta Krysińska, PL 2016, COL, 3'32"

A post-apocalyptic walk through the virtual space of
Chernobyl using Google Maps’ street view.

Postapokaliptyczny spacer po wirtualnej przestrzeni Czarnobyla z wykorzystaniem funkcji street view w Google Maps.

MARTA KRYSIŃSKA. Graduated with distinctions from
the Institute of Art Education at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Individual diploma from drawing
at the Maria Kiesner workshop.

MARTA KRYSIŃSKA. Ukończyła z wyróżnieniem Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyplom indywidualny z rysunku obroniła w pracowni dr Marii Kiesner.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 23.10.2016 • 20:00
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TELEPHONE ART '16
TELEFON ART '16

The competition dates back to 2007. This year the organisers
got surprised by the great number of submissions – over
1130 productions sent from 83 countries from all over
the world! The competition winner will be chosen by
the audience and the juror – Cezary Ciszewski, director,
journalist, activist, street photographer, graduate of the
Łódź Film School, lecturer at the University of Warsaw
and at the University of Lower Silesia, creator of the first
Citizen Television and the “Miasta w Komie” (Cities in a
Cell) film movement.
The screening will take place on October 15th in Český
Film, and will constitute the unofficial inauguration of
SEFF '16. The main award in the international competition
for the observers of reality was funded by Avid Poland.
The final selection of productions has been made by Ul
Pazniak – graduate from the Academy of Art in Szczecin
and the Fine Arts Department of the Yanka Kupala State
University of Grodno.

Selector/Selekcjoner: Ul Pazniak

Aby nakręcić dobry film, wystarczy mieć pomysł i telefon
komórkowy – takim założeniem kieruje się konkurs TELEFON ART, umożliwiający spotkanie z eksperymentalną formą, jaką jest kino nagrywane komórką. Zgłoszone
filmy, trwające do 5 minut, bazują na otaczającej nas rzeczywistości, zawierają ciekawe narracje i przekaz autora.
Konkurs organizowany od 2007 roku. Tegoroczna edycja
zaskoczyła organizatorów ogromną liczbą zgłoszeń – ponad 1130 produkcji nadesłanych z 83 krajów z całego świata! Zwycięzcę konkursu wybierze publiczność oraz juror –
Cezary Ciszewski, reżyser, dziennikarz, aktywista i fotograf
uliczny, absolwent PWSTiF w Łodzi oraz wykładowca na
Uniwersytecie Warszawskim i Dolnośląskiej Szkole Wyższej, a także twórca pierwszej Telewizji Obywatelskiej i ruchu filmowego „Miasta w Komie”.
Pokaz odbędzie się 15 października w Českým Filmie i będzie nieoficjalną inauguracją SEFF '16. Nagrodę główną
w międzynarodowym konkursie obserwatorów rzeczywistości ufundowała firma Avid Poland. Wyboru produkcji
do ścisłego finału dokonał Ul Pazniak – absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie.
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All you need to make a good film is an idea and a mobile
phone – this is the assumption behind the TELEPHONE
ART competition, which enables a meeting with the
experimental form of film made with mobiles. The
competition films, up to 5 minutes in running time, are
based on the reality surrounding us, include interesting
narrations and the author's message.
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List of films qualified to the TELEPHONE ART '16
competition:

Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu TELEFON
ART '16:

(?)'s Gaze
D: Chloe Yap Mun Ee, 4'47''

Mount Pelion - Sculpting in Time
D: John Stratoudakis, 4'48''

1984
D: Aleksandr Abraztcov, 3'

The Ocean Wept and Left the Gull
D: Sebastian Eklund, 3'57''

24
D: Rahmah Pauzi, 4'02''

On the Other Side
D: Igor Trofimov, 3'28''

6 456
D: Sara Ristic, 2'50''

Oops!
D: Shih-Han Huang, 0'55''

Fair Play
D: Branko Istvancic, 0'59''

Piano Sonata in Toronto
D: Paolo Benetazzo, 3'08''

Faux Solo
D: Nancy Lee, 3'28''

Sometimes When We Touch...
D: Wong Suk Yin, 1'

It's Nice to Remember: The Story of the Ax
D: Brandon Scullion, 1'39''

La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon – 120 ans plus tard
D: Wanda Dittrich, Mariusz Wirski, 1'51''

Keansburg Ocean Action: A Community Reborn
D: Kierin Rogers, 3'07''

St. Valentine's Day
D: Katarzyna Guzowska, 1'43''

L.O.A.B
D: Peter James, 2'55''

Take It
D: Yasser Kassab, 0'52''

Life Journey
D: Sajedur Rahman, 1'29''

Trace
D: Ehsan Masoom, 0'51''

Light Diaries - Spin Around
D: Chris Aupiais, 3'59''

UFO!!!
D: Etienne Kompis, 0'5''

Motorcyclist
D: Hamed Oliyaee, 2'49''

Zzyzx
D: Alexander Tuschinski, 2'27''

ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 19:00
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A DIFFERENT DIMENSION OF EUROPE • INNY WYMIAR EUROPY

A Different Dimension of Europe
INNY WYMIAR EUROPY
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Every year Szczecin European Film Festival presents
a choice of European cinema. The goal is to see European
countries from a different point of view. The audience
gets a chance to get familiar with cinema which, although
known less in Poland, is definitely interesting and
noteworthy. This year as part of the section A Different
Dimension of Europe we will present the New Baltic
Cinema program block. Thanks to the cooperation of
three centres, at SEFF '16 we will see film productions
from the Baltic region – Lithuania, Germany, Sweden,
Denmark, and Poland. The presentations will be
complemented by meetings with the curators: Sven
Eggers (DE), Dorota Roszkowska (PL), and Arne
Papenhagen (DE).
This program highlight was also present in 2014, when
it was carried out in cooperation with five film centres,
four of them from the Visegrad region: Hungary
(Aulea Fundation), the Czech Republic (Institute of
Documentary Film IDF), and Slovakia (Association of
Slovak Film Clubs – ASFK, Kinečko), as well as one from
Germany (Festival im StadtHafen Rostock). It resulted
in five film screenings and meetings with curators and
directors in Szczecin. Close collaboration with most of
the partners continues to this day.

Szczecin European Film Festival co roku prezentuje wybrane kinematografie europejskie. Punktem wyjścia jest
spojrzenie na europejskie kraje z innej perspektywy, co
umożliwia spotkania publiczności z kinem mniej znanym
w Polsce, ale niewątpliwie ciekawym i godnym uwagi.
W tym roku w ramach sekcji Inny Wymiar Europy zaprezentowany zostanie blok programowy pod nazwą Nowe
Kino Bałtyckie. Dzięki współpracy trzech ośrodków podczas SEFF '16 odbędzie się przegląd produkcji filmowych
z regionu Morza Bałtyckiego – Litwy, Niemiec, Szwecji,
Danii i Polski. Prezentacje będą uzupełnione spotkaniami
z kuratorami: Svenem Eggersem (DE), Dorotą Roszkowską (PL) i Arne Papenhagenem (DE).
Ten punkt programu realizowany był także w 2014 roku
we współpracy z pięcioma ośrodkami filmowymi. Cztery z nich należą do regionu wyszehradzkiego – Węgier
(Aulea Fundation), Czech (Institute of Documentary
Film IDF) i Słowacji (Association of Slovak Film Clubs –
ASFK, Kinečko), piąty natomiast mieści się w Niemczech
(Festival im StadtHafen Rostock). Efekt tych działań to
pięć pokazów festiwalowych oraz spotkań z kuratorami
i reżyserami w Szczecinie. Ścisła kooperacja z większością
partnerów trwa do dziś.

Cinema from the Baltic region is certainly not known well
enough in Poland. It is mainly associated with Denmark’s
Lars von Trier – a scandalist, but also acclaimed director.
Denmark and Sweden offer films that are interesting, but
most of all different and unique. The depicted realities resonate more and more with Polish viewers. The films are fresh
and unorthodox. At Szczecin European Film Festival ‘16,
New Baltic Cinema will present productions from Denmark, Sweden, Lithuania, Germany, and Poland. This will
be a one-of-a-kind opportunity to see new and unavailable motion pictures, brought in exclusively for the festival.
From classic documentaries that unveil an entirely different
side of everyday life, to the latest short music forms made
by representatives of the young German and Polish generation.

Kino z rejonu Bałtyku niewątpliwie jest w Polsce zbyt mało
znane. Kojarzone jest głównie z Duńczykiem Larsem von
Trierem – skandalistą, ale też wielokrotnie nagradzanym
reżyserem. Kino z Danii czy Szwecji oferuje nam filmy ciekawe, a przede wszystkim inne i unikalne. Przedstawiane
realia coraz lepiej przemawiają do polskich widzów. Filmy
są świeże i nieszablonowe. Podczas Szczecin European
Film Festival '16 w bloku Nowe Kino Bałtyckie zaprezentowane zostaną produkcje z Danii, Szwecji, Litwy, Niemiec
i Polski. Będzie to jedyna okazja na obejrzenie nowych
i niedostępnych obrazów, sprowadzanych specjalnie na
potrzeby festiwalu. Od klasycznych dokumentów odkrywających zupełnie inną stronę codzienności po najnowsze
krótkie filmowe formy muzyczne tworzone przez przedstawicieli młodego, niemieckiego i polskiego pokolenia.

New Baltic Cinema will present two blocks. The first will
feature the newest documentary productions from Sweden,
Denmark, and Lithuania. The second one is a review of
short music videos from Germany and Poland.

W ramach Nowego Kina Bałtyckiego zaprezentowane zostaną dwa bloki. Pierwszy z nich poświęcony będzie najnowszym produkcjom dokumentalnym ze Szwecji, Danii
i Litwy. Drugi natomiast to przegląd krótkich klipów muzycznych z Niemiec i Polski.

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

New Baltic Cinema
Nowe Kino Bałtyckie
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New Baltic Cinema – Lithuania
Nowe Kino Bałtyckie – Litwa

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

The Lithuanian block will bring us closer to the country's
documentary cinema. The films have been chosen by the
curator – Dorota Roszkowska, producer and expert in this
field of cinema.
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Curator/Kurator: Dorota Roszkowska

Podczas bloku litewskiego będzie można przyjrzeć się bliżej kinematografii dokumentalnej tego kraju. Filmy wybrane zostały przez kuratora Dorotę Roszkowską, która jest
producentką i ekspertem w tej dziedzinie filmu.

Alcofootball
D: Kęstutis Gudavičius, CI: Vilius Mačiulskis, ED: Kęstutis Gudavičius, LT, 2014, COL, 45'

Film opowiada o reprezentacji Litwy w piłce nożnej, drużynie składającej się z osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków. Choć walczą o Mistrzostwo Świata Bezdomnych w piłce nożnej, to prawdziwa walka ma miejsce poza
boiskiem. Kilka różnych postaci zmaga się na własny sposób z pokusami i podejmuje decyzje: żyć i być trzeźwym,
czy zatracić się w alkoholowym nałogu i upaść.

KĘSTUTIS GUDAVIČIUS

Alcofootball (2014)
Left to Wait (2013)
Alkis (2008)
Schizophrenia (2007)
Four Crossing Lines (2006)
Born in Klaipeda, Lithuania in 1979. In 2002 he graduated
from the Lithuanian Academy of Music and Theatre and
earned his bachelor’s degree in TV and cinema directing.
In 2013 earned his master's degree. In the past 15 years
has created nearly 20 various films: short and full-length
features, documentaries, experimental films. In 2005-2006
participated in his first Lithuanian AXX festival contest, he
was noticed for his unique-style feature comedies “Promising Couple,” “Regular Couple,” “Four Crossing Lines.”
He is also active in the commercial sphere. Has started as
a TV director, worked on the popular shows “Orbita” and
“ZBTV,” later moved to direct TV ads. Member of the
Lithuanian filmmakers union.

Promising Couple (2005)
Regular Couple (2005)
Backstage of the Presidency Scandal (2004)
Skroblus (2004
Sightseeing (2004)
Urodzony w Kłajpedzie (Litwa) w 1979 roku. W 2002
roku ukończył studia licencjackie z reżyserii telewizyjnej
i kinowej na Lithuanian Academy of Music and Theatre.
W 2013 roku otrzymał stopień magistra. Przez ostatnich
15 lat stworzył niemal 20 różnorodnych filmów: krótkometrażowych i pełnometrażowych fabuł, dokumentów, filmów eksperymentalnych. W latach 2005-2006 brał udział
w Litewskim Festiwalu Filmów Komercyjnych AXX ze
swoimi oryginalnymi stylistycznie filmami „Promising
Couple”, „Regular Couple”, „Four Crossing Lines”. Działa
również w przestrzeni komercyjnej. Zaczynał jako reżyser
telewizyjny, pracował dla kultowych programów „Orbita”
i „ZBTV”, by później zająć się reżyserowaniem reklam.
Członek litewskiego związku filmowców.

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

The film speaks about the Lithuanian national football
team, consisting of alcohol and drug addicts, participating
in the Homeless World Cup. Besides football, the main
fight is happening just outside the pitch. Several different
characters struggle in their own ways through temptations,
and choose whether to stay alive, and sober, or lose themselves to the alcohol and go down.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 17.10.2016 • 19:00
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Sheep in the Sky
D: Gvidas Kovera, CI: Gvidas Kovera, Andrius Seliuta, ED: Gvidas Kovera, LT, 2013, COL, 33'

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

It's a movie about people living close to the ground, and
about clouds which turned into sheep – a movie about the
beauty of our countrymen, about the joy of being yourself,
and a little bit about love...

GVIDAS KOVERA

Sheep in the Sky (2013)
The Wife of Partisan (2011)
Vienozinskis (2011)
The Garden of Art (2007)
The Wild Sheep, the Fox and
Love (2006)

Gvidas Kovera is cameraman and photographer working
for various professional TV stations in Lithuania. He also
makes photos for art exhibitions, newspapers, and magazines. He has been working as a TV cameraman for 16
years now. He took up photography twelve years ago, and
since then has had five personal exhibitions in Kaunas,
Vilnius, and Bergen (Norway). He has been a mountain
expeditions organiser and group leader since 1989. A documentary film author.
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Film o ludziach mieszkających blisko ziemi i o chmurach,
które zamieniły się w owce. Film o pięknie naszych rodaków, o radości z bycia sobą i trochę o miłości...

Now Art Now Future (2005)
Bell Ringer (2002)
From the East (1999)
A Bit of Mountains (1997)
Kodaras (1996)

Gvidas Kovera jest operatorem kamery i fotografem, pracuje dla profesjonalnych litewskich stacji telewizyjnych.
Tworzy też fotografie na wystawy sztuki, dla gazet i magazynów. Ma 16-letnie doświadczenie jako operator dla stacji
filmowych. Fotografią zajął się profesjonalnie 12 lat temu
– od tamtej pory pięciokrotnie miał wystawy w Kownie
i Wilnie (Litwa) oraz w Bergen (Norwegia). Od 1989 roku
organizuje i prowadzi ekspedycje górskie. Autor filmów
dokumentalnych.

New Baltic Cinema – Denmark
Nowe Kino Bałtyckie – Dania

Curator/Kurator: Sven Eggers

Punkt programu poświęcony najnowszym duńskim produkcjom dokumentalnym. Wyboru filmów dokonał Sven
Eggers – współzałożyciel i dyrektor programowy Büro
Schwimmer (Berlin) i Schwimmerfilm, wykładowca, autor
tekstów z zakresu filmu i architektury, a także kurator festiwali filmowych.

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

A program highlight devoted to the newest Danish documentary productions. The films have been chosen by
Sven Eggers – co-founder and program director of Büro
Schwimmer (Berlin) and Schwimmerfilm, lecturer, author
of texts on film and architecture, curator of film festivals.
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Øde Ø • My Desert Island
D: Lea Hjort Mathiesen, CI: Sebastian Danneborn, ED: Sofie Marie Kristensen, DK, 2015, COL, 25'43''

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

In this intimate and experimental film, we meet the
Danish-Turkish writer Ayse Dudu Tepe (Dudu) and her
friend, filmmaker Lea Hjort Mathiesen. A seemingly
harmless conversation between the women paves the way
back into the home where Dudu grew up. In a rare mix
between cinema and poetry, “My Desert Island” tells the
story of a woman having to flee her family and cultural
identity in order to build her own.

LEA HJORT MATHIESEN

Øde Ø (2015)
Malek Means Angel (2014)
Søster (2013)

Lea Hjort Mathiesen is an independent film director
based in Copenhagen. She has made films in various parts
of the world including the U.S., Kenya and Tunisia. Her
award-winning documentary, “Malek Means Angel,” premiered at IDFA in 2014 and is currently screening at festivals in India, Egypt, and other parts of the world. In 2015,
she graduated from the Documentary Film Directing
program at The National Film School of Denmark with
“Øde Ø” (“My Desert Island”), which was nominated for
a Robert Award in February 2016 - selected by the Danish Film Academy. She is currently working on her next
documentary film in collaboration with noted production
company Sonntag Pictures, which was selected for project
development at IDFAcademy in 2015.
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W tym intymnym i eksperymentalnym filmie poznajemy
duńsko-turecką pisarkę Ayse Dudu Tepe (Dudu) i jej przyjaciółkę, autorkę filmów Leę Hjort Mathiesen. Pozornie
niewinna rozmowa między kobietami doprowadza je do
domu, w którym Dudu dorastała. Dokonując nietypowego
połączenia kina i poezji, „Øde Ø” opowiada historię kobiety, która musiała uciec od swojej rodziny i tożsamości
kulturowej, żeby zbudować własną.

Night Shift (2012)
The Renovation (2010)

Lea Hjort Mathiesen – niezależna reżyserka filmów z Kopenhagi. Tworzyła swoje filmy w różnych częściach świata,
w tym w USA, Kenii i Tunezji. Jej nagradzany dokument
„Malek Means Angel” miał premierę na IDFA w 2014
roku i jest obecnie pokazywany m.in. na festiwalach w Indiach czy Egipcie. W 2015 roku ukończyła program reżyserii filmowej w Państwowej Duńskiej Szkole Filmowej
(Den Danske Filmskole) filmem „Øde Ø” („My Desert Island”), który w lutym 2016 roku wyborem Duńskiej Akademii Filmowej został nominowany do nagrody Robert
Award. Obecnie tworzy kolejny dokument we współpracy
ze znaną wytwórnią filmową Sonntag Pictures, która wybrana została do tworzenia projektu przez IDFAcademy
w 2015 roku.

Slip mine hænder • Free My Hands
D: Ala’A Mohsen, CI: Sine Vadstrup Brooker, ED: Anna Heide, DK, 2015, COL, 30'

Ze smutkiem w głosie i pochmurną twarzą 42-letni Haider opowiada historię swojego życia w niewoli podczas
powstania w Iraku w 1991 roku. Saddam Hussein dopiero
co zdezerterował i pozostawił pogrążony w wojnie kraj na
kolanach. Choć przeszłość być może jest ciemna i pełna
bólu, Haider pozostaje dobrej myśli i ma nadzieję, że jego
dzieci będą miały bezpieczne i godne życie w Danii.

ALA'A MOHSEN

Slip mine hænder (2015)
Barn af Irak (2011)

Ala'A Mohsen attended The National Film School of
Denmark since 2011, graduating as documentary director
in 2015. In 2010-2012 cooperated with Beofilm Production. Director of the “Child of Iraq” documentary, which
had its premiere as the opening film at Gulf Film Festival
2011. The film was also screened in the competition section
of Film fra Sør, Norway 2011, and won the Salaam film
festival 2011. In 2012, as part of the DR Danish Broadcaster documentary series he directed the “Jans historie”
episode. The director's latest film, “Free My Hands,” had its
festival premiere at the Dubai International Film Festival
2015. In 2016 it was nominated for the Robert Award.

Ala'A Mohsen od 2011 roku uczęszczał do Narodowej
Szkoły Filmowej Danii, w 2015 roku uzyskując dyplom
z reżyserii filmu dokumentalnego. W latach 2010-2012
współpracował z Beofilm Production. Reżyser dokumentu „Child of Iraq”, który miał swoją premierę festiwalową
podczas Gulf Film Festival 2011 i był filmem otwarcia. Był
także w sekcji konkursowej Film fra Sør, Norwegia 2011
oraz zwycięzcą festiwalu filmowego Salaam 2011. W 2012
roku w ramach cyklu dokumentalnego duńskiej telewizji
DR wyreżyserował odcinek „Jans historie”. Najnowszy film
reżysera „Free My Hands” miał swoją premierę festiwalową
podczas Dubai International Film Festival 2015. W 2016
roku był nominowany do nagrody Robert Award.

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

With a sadness to his voice and darkness to his face,
42-year-old Haider tells the story of his life in captivity
during the 1991 Iraqi rebellion. Saddam Hussein had but
recently deserted the war and left the war-stricken nation
at its knees. While the past may be gloomy and filled with
pain, Haider keeps positive and hopes that his children
will lead a safe and dignified life here in Denmark.
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New Baltic Cinema – Sweden
Nowe Kino Bałtyckie – Szwecja

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

A program highlight presenting the most interesting documentary films of the past couple of years. Four motion pictures produced in 2010-2016 will let the festival audience
get familiar with the direction in which Swedish film is developing. The chosen productions have received numerous
awards and gained recognition at festivals all around the
world. The selection has been done by Sven Eggers.
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Curator/Kurator: Sven Eggers

Punkt programu prezentujący najciekawsze filmy dokumentalne z ostatnich lat. Cztery obrazy wyprodukowane
w latach 2010-2016 pozwolą publiczności zapoznać się
z kierunkiem rozwoju dokumentu w Szwecji. Wybrane
produkcje były wielokrotnie nagradzane i doceniane na
festiwalach na całym świecie. Za selekcję odpowiedzialny
był Sven Eggers.

Moms on Fire
D: Joanna Rytel, Animation: Tim Maarse & Mikael Lindbom, SE, 2016, COL, 12'40''

JOANNA RYTEL

Moms On Fire (2016)
Me seal, baby (2013)
On top of your gaze (2013)
Once upon a time there was an
unfaithful mommy (2013)
The seal (2011)
Born in Warsaw, Poland in 1974, she studied at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Her
films focus on controversial topics such as honour, racism,
feminism, relationships between people and animals, taboos and sexuality in the public sphere, abortion, and porn.
In 2010 Joanna Rytel screened her film “Unplay” in the
Berlinale Shorts section.

Zwykłe sąsiedztwo w zwyczajnej miejscowości. Dwie ciężarne kobiety siedzą na sofie i drapią się po brzuchach.
Jeszcze cztery dni do terminu. Sytuacja – równie nieznośna,
co nieunikniona – jest po prostu nie do wytrzymania. Masturbacja odpada, łechtaczki nie można nawet dosięgnąć,
a chłopaka nie ma, poza tym jest nudziarzem. Jedynym
plusem drugiego dziecka jest to, że nie trzeba będzie się już
bawić z tym pierwszym. Za pomocą animacji plastelinowej
Joanna Rytel, artystka i autorka filmów, w szczery sposób
porusza często pomijane kwestie.

You and Me (2011)
Flasher Girl On Tour (2010)
Gang Bang Barbie (2010)
Unplay (2009)
To think thing you don't want to (2005)
A film inwards (2003)
Animalperformance (2002)
Then I'll take your cat (2002)
Urodzona w Warszawie w 1974 roku. Studiowała na szkole
wyższej Konstfack w Sztokholmie. W swoich filmach skupia się na kontrowersyjnych tematach – honorze, rasizmie,
feminizmie, relacjach między ludźmi i zwierzętami, tabu
i seksualności w sferze publicznej, aborcji czy pornografii. W 2010 roku Joanna Rytel zaprezentowała swój film
„Unplay” w sekcji filmów krótkometrażowych na Berlinale.

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

An ordinary neighbourhood in an ordinary town. Two
women sit on a sofa and scratch their pregnant bellies.
Four days till the due date. The situation is as unbearable
as it is unavoidable. It’s simply intolerable. Masturbation
isn’t an option, the clitoris can’t even be reached, and the
boyfriend is absent, but he’s boring anyway. The only advantage in having another child is that one no longer has
to play with the first one. Artist and filmmaker Joanna
Rytel uses claymation to candidly address questions and
situations that usually go unnoticed.
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Shadowland
D: John Skoog, CI: Maria von Hausswolff, Adam Wallensten, SE, 2014, B&W, 15'20''

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

Images from the Californian landscape pass by at a very
slow pace, reminiscent of Scandinavian film noir. Shot
on 16mm, the multifarious environment seems to be a
place that functions outside the realm of time. Fragments
of recognition and memory are resurrected by revisiting
locations that have "played" other parts of the world in
early Hollywood films. Echoes of classical films are heard
within a collage constructed of audio fragments that were
once recorded in the Californian landscape.

JOHN SKOOG

Värn (2014)
Shadowland (2014)
Federsee (2013)
Arbeiter verlassen die Samson-Werke (2012)

Born in Malmö, Sweden in 1985, he graduated from the
Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Kunst in
Frankfurt am Main, Germany.
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Kalifornijskie pejzaże przesuwają się bardzo powoli, niczym skandynawski film noir. Uchwycone na 16 mm różnorodne otoczenie sprawia wrażenie, jakby działało poza
strefą czasu. Fragmenty wspomnień zostają wskrzeszone
poprzez ponowne odwiedzenie terenów, które „grały” inne
światowe miejsca w filmach wczesnego Hollywood. Echa
klasyki kina wybrzmiewają w kolażu wycinków audio, nagranych niegdyś w kalifornijskim krajobrazie.

Sent på Jorden (2011)
Förår (2011)

Urodzony w Malmö (Szwecja) w 1985 roku. Absolwent
Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Kunst
we Frankfurcie nad Menem.

Tord och Tord • Tord and Tord
D: Niki Lindroth von Bahr, CI: Niki Lindroth von Bahr, ED: Niki Lindroth von Bahr, SE, 2010, COL, 10'46''

Pewnego dnia Tord przypadkowo wchodzi do mieszkania
sąsiada. Mieszka tam inny Tord, dopiero co się wprowadził.
Tord i Tord zaczynają spędzać wspólnie czas.

NIKI LINDROTH VON BAHR

Tord och Tord (2010)
Simhall (2014)
Born 1984. Based in Stockholm, Sweden. In 2006 she finished Nordiska Scenografiskolan. Graduated from animation and experimental film at Diagonaladaemin (2009), as
well as from the Royal Institute of Art. Has been member
of several international juries, including ones at the 2016
Anima, the 2015 Annecy International Animated Film
Festival, the 2015 Anifilm, and the 2014 Fredrikstadt Animation Festival.

Urodzona w 1984 roku. Pracuje w Sztokholmie (Szwecja).
W 2006 roku ukończyła Nordiska Scenografiskolan. Absolwentka animacji i filmu eksperymentalnego na Diagonaladaemin (2009) oraz the Royal Institute of Art. Należała do kilku międzynarodowych jury, m.in. podczas Anima
(2016), Annecy International Animated Film Festival
(2015), Anifilm (2015) oraz Fredrikstadt Animation Festival (2014).

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

One day Tord accidentally walks into the apartment next
to his own. Another person named Tord lives there, he has
just moved in. Tord and Tord start to spend time with each
other.
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Picknick
DI: Henrik Andersson, CI: Lars Silstberg, ED: Henrik Andersson, SE, 2010, COL, 14'40''

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

Tommy and Monika are having a picnic in the nature on a
beautiful summer’s day. Everything seems perfect harmony. As if the birds were singing just for them... but soon the
picnic shall become more and more confusing for Tommy.

HENRIK ANDERSSON

Lifestyle (2012)
Picknick (2010)

Henrik Andersson was born 1971. He studied photography at Göteborg University and worked as a photographer
for a few years before making his directorial debut – the
short "Weekend," which won the short film award Novellfilmspriset at the Göteborg International Film Festival in
2006.
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Tommy i Monika pewnego pięknego, letniego dnia urządzili sobie piknik na łonie natury. Wszystko zdaje się być
w idealnej harmonii. Tak jakby ptaki śpiewały tylko dla
nich... Niebawem jednak piknik zacznie wprawiać Tommy’ego w coraz większe zakłopotanie.

Incidenten (2007)
Weekend (2006)

Henrik Andersson urodził się w 1971 roku. Studiował
fotografię na Uniwersytecie w Göteborgu i przez kilka lat
pracował jako fotograf, aby potem, w 2006 roku, zadebiutować jako reżyser krótkometrażowego filmu „Weekend”,
który zdobył nagrodę Novellfilmspriset podczas Göteborg
International Film Festival.

A review of short music forms created by the young German generation. The selection has been made by Arne Papenhagen – director of the FiSH festival, where the chosen
productions are from.

Przegląd krótkich filmowych form muzycznych, tworzonych przez młode, niemieckie pokolenie. Selekcji dokonał
Arne Papenhagen – dyrektor festiwalu FiSH, z którego
pochodzą wybrane produkcje.

PopFiSH is the part at FiSH during which it´s all about
music videos. PopFiSH is a vision – we watch and select
the best music video of the province. It is also a mission
– we bring together what belongs together: rock and pop
and video. The videos are presented in cooperation with
PopKW, an association for Rock & Pop Music in Mecklenburg-West Pomerania. PopFiSH offers workshops, networking, and a music video prize all in one. The ten best
music videos from Mecklenburg-West Pomerania will be
shown on the big cinema screen, and the jury jury awards
the prize of 1,000 euros. There is also an Audience Award.

PopFiSH to część festiwalu FiSH, podczas której prezentowane są teledyski. PopFiSH to wizja – oglądanie i wybieranie najlepszego wideo muzycznego. To także misja –
łączenie tego, co powinno być złączone, czyli rocka, popu
i wideo. Klipy pokazywane są we współpracy z PopKW,
stowarzyszeniem stworzonym dla muzyki rockowej i pop
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. PopFiSH w pigułce to warsztaty, networking i nagroda dla najlepszego
teledysku w jednym. Dziesięć najlepszych produkcji muzyczno-filmowych jest pokazywanych na dużym ekranie
kinowym, a jury przyznaje nagrodę o wartości 1000 euro.
Przyznawana jest także Nagroda Publiczności

Curator/Kurator: Arne Papenhagen

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

New Baltic Cinema – Germany
Nowe Kino Bałtyckie – Niemcy
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Warten auf das Meer • Waiting for the Sea
D: Aron Krause, DE, 2015, 4'02'' • Feine Sahne Fischfilet • www.facebook.com/clipperfilm • www.feinesahnefischfilet.de

Werewolff

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

D: Janine Müller, DE, 2015, 2'29'' • The Hoodoo Two • www.thehoodootwo.de • www.facebook.com/hoodootwo

Alien
D: Oliver Tinver, DE, 2015, 3'03'' • MILZ feat. Manuellsen • www.facebook.com/TinverFilm • www.facebook.com/milzoffiziell

Was können die Blumen dafür • What Can the Flowers Do for It
D: Jarek Raczek, DE, 2015, 5'38'' • Prag • www.jarekraczekfilm.com • www.prag-music.com
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REVE
D: Silvio Rosenthal, DE, 2015, 3'11'' • Revanee • www.rosenthalpx.de • www.facebook.com/ROSENTHAL-PX-Filmproduktion • www.luftbildcrew.de • www.rivanee.com

Krachophil • Noisophile

Scharlatan • Charlatan
D: Pavel Trebukhin, DE, 2015, 4'10" • The Oklahoma Kid • www.tre.lv • zespół: www.facebook.com/theoklahomakidofficial

Sun
D: Christian Beckmann, DE, 2015, 5'04" • Theory & Praxys • www.facebook.com/BAD-CUBE-1516897931956271/ •
www.facebook.com/Theory-Praxys-Live-159016147479293/?fref=ts

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

D: Hannes Wichmann, DE, 2015, 3'30" • SonuVab!tch • www.hanneswichmann.de • www.sonuvabitch.de
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Pflaster • Paving
D: Jean-Pierre Gehrke, DE, 2015, 3'40" • Waving The Guns • jeanpierregehrke.de • fb.com/wavingtheguns

Miss Goodman

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

D: Holger Löwe, Tobias Schütze, DE, 2015, 3'48" • Wooden Peak • www.holgerloewe.de • www.tobiasschuetze.de • www.woodenpeak.de
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New Baltic Cinema – Poland
Nowe Kino Bałtyckie – Polska
New Baltic Cinema – Poland is a presentation of short
musical film forms created by authors from the West Pomerania Voivodeship.

Nowe Kino Bałtyckie – Polska to prezentacja krótkich
filmowych form muzycznych autorstwa twórców z województwa zachodniopomorskiego.

Gangsta Cat
D: Adam Barwiński, CI: Marek Kowalczyk, ED: Adam Barwiński, PL, 2016, 5'19" • Chango feat. DJ Falcon1

Pyrrustratus jako WiktoRajska Utopia
D: Krzysztof Arciszewski, LIST OTWARTY, CI: Krzysztof Arciszewski, ED: Krzysztof Arciszewski, PL, 2016, 4'20" • LIST OTWARTY

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

Curator/Kurator: Tomasz Jóźwiak
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Ancestors
D: Dagmara Pochyła, Mateusz Samolong, CI: Łukasz Nyks, Dagmara Pochyła, Błażej Grabka, ED: Dagmara Pochyła, PL, 2016, 3'18'' • Ma

Baby It’s Cold Outside

NEW BALTIC CINEMA • NOWE KINO BAŁTYCKIE

D: Łukasz Nyks, CI: Łukasz Nysk, ED: Łukasz Nyks, PL, 2016, 4'10'' • Jackpot & Floating Orchestra

Riverside
D: Michał Miarka, CI: Mateusz Cieciura, Łukasz Nyks, ED: Łukasz Nyks, PL, 2016, 3'26'' • Missing Link
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West Pomerania Cinema
KINO NA POMORZU ZACHODNIM
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From the very beginning, Szczecin European Film Festival
has been supporting and promoting local filmmakers, professionals and amateurs alike. Things will be no different
this year. The West Pomerania Cinema section will feature
four program highlights fully dedicated to our region’s cinema people: The Faces of West Pomeranian Cinema, dedicated to the work of TVP3 Szczecin editor and journalist
Jacek Kamiński; West Pomerania Shorts, the 6th edition
of the review of short films from West Pomerania; ZFF
Pomerania Film at SEFF, the annual presentation of films
produced with the support of the fund; Nanook in google
– a presentation of the latest documentary film book by
Mirosław Salski, journalist and university teacher. West
Pomerania Cinema is co-organised with long-standing
partners of the festival, namely TVP3 Szczecin and ZFF
Pomerania Film (the West Pomeranian Film Fund).

Szczecin European Film Festival od samego początku
wspierał i promował lokalnych twórców filmowych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Nie będzie inaczej
i w tym roku. W sekcji Kino na Pomorzu Zachodnim pojawią się cztery punkty programu w pełni poświęcone ludziom filmu z naszego regionu, a będą to: Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii, poświęcone twórczości
redaktora i dziennikarza TVP3 Szczecin Jacka Kamińskiego; Zachodniopomorskie Shorty, czyli 6. edycja przeglądu
krótkich form filmowych z Pomorza Zachodniego; ZFF
Pomerania Film na SEFF, coroczna prezentacja produkcji
zrealizowanych przy wsparciu funduszu; Nanook w googlach – prezentacja najnowszej książki Mirosława Salskiego, dziennikarza i nauczyciela akademickiego, poświęconej filmowi dokumentalnemu. Sekcja Kino na Pomorzu
Zachodnim jest współorganizowana z wieloletnimi partnerami festiwalu, którymi są TVP3 Szczecin, Zachodniopomorski Fundusz Filmowym Pomerania Film.

Although the West Pomeranian Voivodeship has no film
school (however, we can probably say its beginnings are
visible thanks to how the Academy of Art is developing)
and no big film studio, films do come into existence here.
For years their biggest producer has been Polish Television, especially its Szczecin branch. These films – assembled in an inscrutable archive, on many metal shelves,
locked in celluloid rolls, on various tapes, and lately on
digital media – hold pictures of past times. A world which
no longer exists but which has shaped the times we live in
today. The recording of reality, describing it, and naming
it is what Jacek Kamiński has been doing, working with
Polish Television for several dozen years. He modestly
calls himself a studio-based journalist, the archival facts
however tell a different story.
This year's Faces of West Pomeranian Cinema are organised (as it has been for a good few years) together with
TVP3 Szczecin.

Curator/Kurator: Małgorzata Frymus

Pomimo że w województwie zachodniopomorskim nie
ma zarówno szkoły filmowej (choć o jej zaczątkach można chyba mówić, obserwując rozwój Akademii Sztuki
w Szczecinie), jak i wielkiej wytwórni filmowej, to jednak
dzieła filmowe tutaj powstają. Największym ich producentem przez całe lata była Telewizja Polska, a w szczególności
jej szczeciński oddział. W filmach tych, zgromadzonych
w przepastnym archiwum, na wielu metalowych półkach,
zamkniętych w taśmie celuloidowej, różnego rodzaju kasetach, a ostatnio na nośnikach cyfrowych, opisany jest
miniony świat. Świat, którego już nie ma, ale który bezpośrednio ukształtował naszą współczesność. Takim rejestrowaniem rzeczywistości, jej opisywaniem i nazywaniem,
zajmował się Jacek Kamiński, przez kilkadziesiąt lat związany z Telewizją Polską. Sam siebie skromnie określa jako
dziennikarza studyjnego, jednak archiwalne fakty mówią
co innego.
Tegoroczne Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii
organizowane są (jak od dobrych kilku lat) w partnerstwie
z TVP3 Szczecin.

WEST POMERANIA CINEMA • KINO NA POMORZU ZACHODNIM

The Faces of West Pomeranian Cinema - Jacek Kamiński
Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii – Jacek Kamiński
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Fot. Marcin Przylecki
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Jacek Kamiński
Wiesław Jacek Kamiński was born in 1943 in Stryj. For most
of his professional life he has worked with Szczecin television.
Currently, having worked in TVP for 46 years, he is retired. He
had climbed the ladder of journalism right to the top: from
junior editor to commentator, from a rank-and-file journalist,
through head of the “Kronika” newscast editorial board, opinion
journalism and reportage, to editor-in-chief of the Ośrodek
Radiowo-Telewizyjny in Szczecin. He has also gained his
professional experience cooperating with the Warsaw TVP
editorial boards. Has co-authored for Studio 2 and Studio 8. He
believes his greatest success to be the launch of Kanał 7, a local
television program in TVP Szczecin, one independent from the
Warsaw structures. In its prime Kanał 7 used to broadcast over a
dozen hours of original program created by Szczecin journalists,
complementing the offer with licensed entertainment and sport
programs, as well as with classical music concerts. At that time
Szczecin was the only city in Poland with an independent, selfreliant television free from Warsaw's supervision, and it enjoyed
great popularity among the viewers. As the director of TVP
Szczecin he has initiated the building of a modern television
base in our town. It is thanks to him that Szczecin has a station
with two television studios and modern technical resources.
As a journalist Jacek Kamiński has done mainly studio-based
opinion journalism, only occasionally turning to film forms.

Bunt w więzieniu w Goleniowie
D: Jacek Kamiński, CI: Marek Pakowski, ED: Jan Kuźmiński, PL, 1989, COL, 21’42”

The year 1989. The prisoners from Goleniów, inspired by
the wind of change blowing in Poland, wished change also
upon themselves. Not wanting to be abused and marginalised, they go on strike. On the verge of the last decade
of the 20th century peaceful changes start taking place in
Central Europe. The rebellion in prison is a world phenomenon – the inmates are protesting, and expect better
treatment. The film records those historical events.
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Wiesław Jacek Kamiński urodził się w 1943 roku w Stryju.
Niemal przez całe zawodowe życie związany był ze szczecińską telewizją. Obecnie, po przepracowaniu w TVP 46 lat, jest
na emeryturze. Przeszedł wszystkie szczeble dziennikarskiego
wtajemniczenia: od młodszego redaktora do komentatora, od
szeregowego dziennikarza, poprzez kierownika redakcji „Kroniki”, Publicystyki i Reportażu, po redaktora naczelnego Ośrodka
Radiowo-Telewizyjnego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał także, współpracując z redakcjami warszawskimi
TVP. Współtworzył dla Studia 2 i Studia 8. Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważa uruchomienie w TVP Szczecin samodzielnej, niezależnej od struktur warszawskich, anteny
telewizyjnej o nazwie Kanał 7. W okresie największego rozkwitu Kanał 7 nadawał kilkanaście godzin programu własnego, tworzonego przez dziennikarzy szczecińskich, uzupełniając
ofertę licencyjnymi programami rozrywkowymi, sportowymi
i koncertami muzyki poważnej. W owym czasie jedynie Szczecin posiadał niezależną, samodzielną, pozbawioną warszawskiego nadzoru antenę telewizyjną, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem telewidzów. Będąc dyrektorem TVP Szczecin,
był inicjatorem budowy w naszym mieście nowoczesnej bazy
telewizyjnej. To z jego inicjatywy powstał w Szczecinie ośrodek
dysponujący dwoma studiami telewizyjnymi i nowoczesnym
zapleczem technicznym. Jako dziennikarz Jacek Kamiński zajmował się przede wszystkim publicystyką studyjną, sporadycznie tylko podejmował się tworzenia form filmowych.

Rok 1989. Więźniowie goleniowskiego odosobnienia zainspirowani falą przemian w Polsce zapragnęli ich także
dla siebie. Nie chcąc być wykorzystywanymi i marginalizowanymi, podnoszą strajk. W niemal ostatniej dekadzie XX
wieku rozpoczynają się pokojowe przemiany w Europie
Środkowej. Bunt w więzieniu to ewenement na skalę światową – osadzeni protestują i oczekują lepszego traktowania.
Film jest rejestracją tamtych historycznych wydarzeń.

Po roku...

Szczecin, August 30th 1980. Some of the most important workers' protests in the Polish People's Republic are
coming to an end. The reporter visits one of the largest
companies in Szczecin and talks to the protesters. The
Stocznia im. Adolfa Warskiego (shipyard), Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (city transportation company), Stocznia Remontowa Parnica (ship repair
yard), Zajezdnia Tramwajowa (tram transportation company), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (municipal cleaning service)... A year later the reporter finds those
same people and together they analyse the time that has
passed.

Szczecin, 30 sierpnia 1980 roku. Kończą się jedne z najważniejszych protestów pracowniczych w PRL-u. Reporter odwiedza największe zakłady pracy w Szczecinie i rozmawia ze strajkującymi. Stocznia im. Adolfa Warskiego,
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Stocznia Remontowa Parnica, Zajezdnia Tramwajowa,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania... Po roku reporter odnajduje dawnych rozmówców i wspólnie analizują
miniony czas.

Mała Warszawa - Zakrzewo
D: Jacek Kamiński, CI: Lech Rydliński, ED: Irena Piotrowska, PL, 1978, B&W, 22’03”

Zakrzewo – a village located 10 kilometres from Złotów.
After Poland regained its independence in 1918, this rural area became German territory. The rest of the region
remained Polish territory. The village was home to only 4
German families, all other inhabitants were Polish. It was
not until 1929 however that it was permitted to open a
private Catholic school with Polish language. Before the
Second World War Zakrzewo was called “Little Warsaw.”

Zakrzewo – wieś położona 10 kilometrów od Złotowa.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku
miejscowość znalazła się w granicach państwa niemieckiego. Pozostała część powiatu była w granicach Polski.
Mieszkańcami wsi były tylko 4 rodziny niemieckie, pozostali zaś byli Polakami. Jednak dopiero w 1929 roku pozwolono na otwarcie prywatnej szkoły katolickiej z językiem polskim. Zakrzewo przed II wojną światową zwane
było Małą Warszawą.
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D: Jacek Kamiński, CI: Andrzej Gertych, ED: Bogdan Kondratt, PL, 1982, B&W, 23’31”
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WEST POMERANIA SHORTS '16 FINAL • ZACHODNIOPOMORSKIE SHORTY '16 FINAŁ

West Pomerania Shorts '16 Final
Zachodniopomorskie Shorty '16 Finał
The sixth edition of the competition for short West Pomerania film forms is drawing to a close. During the final screening of West Pomerania Shorts ‘16 we will discover its winner. This film event is growing increasingly
popular amongst authors and fans. From among over 60
submissions, 36 productions were presented during three
“semi-finals” between April and September. Thanks to audiences’ votes and the SEFF ‘16 Program Committee (who
granted two “wildcards”), the final will feature 11 titles, including documentaries, music videos, “making of ” videos,
and even a wildlife film. The final showdown will be held in
Český Film on October 16th, and the victor will be chosen
by jurors Marek Fiałek and Damian Romaniak, as well as
the audience. The main award – a year-long license for the
Media Composer software – has been funded by AVID
Poland.

Curator/Kurator: Małgorzata Frymus
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Szósta edycja konkursu krótkich form filmowych z Pomorza Zachodniego dobiega końca. Podczas finałowego
pokazu Zachodniopomorskich Shortów ‘16 poznamy
laureata tej cieszącej się coraz większym uznaniem twórców i fanów imprezy filmowej. Spośród ponad 60 zgłoszeń w trakcie trzech „półfinałów” na przełomie kwietnia
i września zaprezentowano 36 produkcji. Głosami publiczności oraz decyzją Komisji Programowej SEFF ‘16, która
przyznała dwie „dzikie karty”, w finale znalazło się 11 propozycji, a wśród nich m.in.: dokumenty, teledyski, making
of, a nawet film przyrodniczy. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w klubie Český Film 16 października, a zwycięzca
zostanie wybrany przez jurorów, Marka Fiałka i Damiana
Romaniaka, oraz widzów. Nagrodę główną dla finalisty
konkursu ufundowała firma AVID Poland, a będzie nią
roczna licencja na program Media Composer.

Media Composer to jedna z najpopularniejszych aplikacji
przeznaczonych do montażu i edycji wideo w czasie rzeczywistym. Program oferuje wiele możliwości, które docenili profesjonaliści, montując w nim takie produkcje, jak
„Mad Max”, „Avatar”, „Gwiezdne Wojny” czy „Iron Man”.
Media Composer jako prekursor w dziedzinie edycji wideo
wyznacza kierunek rozwoju tego typu narzędzi.

AVID Poland – a provider of solutions for the professional film, television, and music markets. The company’s
products have been used for such productions as “Mad
Max,” “The Revenant,” “Spectre,” and “Star Wars: The
Force Awakens.” Software by AVID Poland is also used by
television stations around the world in order to enhance
their productions with graphics as well as augmented and
virtual reality.

AVID Poland – dostawca rozwiązań dla profesjonalnego
rynku filmowego, telewizyjnego i muzycznego. Produkty firmy używane są przy takich produkcjach, jak: „Mad
Max”, „Zjawa”, „Spectre” czy „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”. Oprogramowanie AVID Poland wykorzystują także stacje telewizyjne na całym świecie do
wzbogacania swoich produkcji o grafikę oraz rozszerzoną
i wirtualną rzeczywistość.

http://www.avid.com

http://www.avid.com
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Media Composer is one of the most popular pieces of
software for real-time editing of video. The program has
numerous features that are praised by professionals who
have worked on such productions as “Max Max,” “Avatar,”
“Star Wars,” and “Iron Man.” As a precursor, Media Composer is at the cutting edge of video editing.
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Recydywista
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D: Aleksander Cywiński, Karol Maćków, Dariusz Kret, CI: Aleksander Cywiński, Karol Maćków, ED: Aleksander Cywiński, PL 2016, COL, 17'13”

A documentary narrated by a person from the so-called
underclass. The protagonist tells his life story, which includes a period at an orphanage, at a juvenile detention
centre, and at a correctional facility. The film is about the
life of someone uncertain of their tomorrow, lacking faith
in the possibility of improvement.

ALEKSANDER CYWIŃSKI

Aleksander Cywiński, Karol Maćkow and Dariusz Kret
have for several years comprised an amateur film group –
they produce music videos and films in a variety of genres.
Their activity focuses on Szczecin and social issues.
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Dokument, w którym narratorem jest osoba z tzw. marginesu społecznego. Bohater mówi o swoim życiu, a więc kolejno: o pobycie w domu dziecka, poprawczaku oraz zakładzie karnym. Opowiada o życiu osoby, która jest niepewna
swego jutra i brak jej wiary w możliwości poprawy.

Aleksander Cywiński, Karol Maćków i Dariusz Kret tworzą od kilku lat amatorską grupę filmową – wykonują klipy
do muzyki lub filmy z pogranicza gatunków. Ich aktywność
koncentruje się wokół Szczecina i spraw społecznych.

Biegnij, biegnij • Run, Run

Can one successfully combine education with upbringing?
Can creative work help overcome cultural, social, and linguistic barriers? Isn’t a creative approach to resocialisation
a utopia? Can one prepare a play and shoot a documentary
film in seven days? You will see for yourself by giving “Run,
Run” thirty minutes of your precious time.

Czy można skutecznie połączyć naukę z wychowaniem,
a dzięki twórczej pracy pokonać bariery kulturowe, społeczne, językowe? Czy twórcze podejście do resocjalizacji
nie jest utopią? Czy w siedem dni można przygotować
spektakl i nakręcić dokumentalny film? Będziecie mogli się
o tym przekonać, poświęcając trzydzieści minut swojego
cennego czasu na obejrzenie filmu „Biegnij, biegnij”.

KONRAD PACHCIAREK

Lawyer, founder and artistic director of Teatr Abanoia,
author of the script for and director of “Father0,” author
and director of theatre plays, co-creator of the artistic
group ArtCrew, board member of the Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, director of the national theatre festival SOFFT (2007-2013), artistic director of the
Manuartefaktura Culture Centre (2006-2014), head of the
“Otwieracz” theatre-therapeutic workshops at the Contemporary Theatre in Szczecin (2009-2015), curator of the
PRZETWORNIK review of creative work by the youth.

Prawnik, założyciel i kierownik artystyczny Teatru Abanoia, autor scenariusza i reżyser filmu „Father0”, autor i reżyser sztuk teatralnych, współtwórca grupy artystycznej ArtCrew, członek Zarządu Zachodniopomorskiej OFFensywy
Teatralnej, dyrektor ogólnopolskiego festiwalu teatralnego
SOFFT (2007-2013), dyrektor artystyczny Centrum Kultury Manuartefaktura (2006-2014), prowadzący warsztaty
teatralno-terapeutyczne „Otwieracz” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (2009-2015), kurator Przeglądu Twórczości Młodzieży PRZETWORNIK.
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D: Konrad Pachciarek, CI: Łukasz Nyks, ED: Łukasz Nyks, PL 2015, COL, 30'
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Fabryka talentów
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D, CI, ED: Gosia Kowalik, PL 2014/2015, B&W, 2'15”

“Fabryka talentów” references a film by the Lumière
brothers. The camera follows six-year-olds from their first
day in school for two years. Who is a young person in the
first ever factory of their life, and what do they dream of?

GOSIA KOWALIK

She started her creative adventure from animated films.
During her studies she became fascinated with Polish
documentary cinema. Her filmography so far: “The Eye of
War” (2013), “Wyprawa” (2013), “Zegar” (2013) (animated
films); “Akord” (2015), “Fabryka talentów” (2015), “Selfie”
(2015), “Edek z krainy kredek” (2016), “Domek z kart”
(2016) (études).
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„Fabryka talentów” nawiązuje do filmu braci Lumière. Kamera towarzyszy sześciolatkom od pierwszych dni szkoły
przez kolejne dwa lata. Kim jest i o czym marzy młody
człowiek w pierwszej fabryce jego życia?

Początek jej twórczości wiązał się z filmami animowanymi.
Na studiach natomiast zafascynowała się polskim kinem
dokumentalnym. Dotychczasowa filmografia: „The Eye
of War” (2013), „Wyprawa” (2013), „Zegar” (2013) (filmy
animowane); „Akord” (2015), „Fabryka talentów” (2015),
„Selfie” (2015), „Edek z krainy kredek” (2016), „Domek
z kart” (2016) (etiudy).

Hold on to Me: film krótkometrażowy • Hold on to Me: a Short Film

Two friends go to the lake to spend one last day together. After that they have to bid farewell. “Hold on to Me”
is the 21st project by amateur film company Filmotwór
Niezależny.

Dwójka przyjaciół jedzie nad jezioro spędzić razem ostatni dzień. Później muszą się pożegnać. „Hold on to Me” to
dwudziesty pierwszy projekt amatorskiej wytwórni filmowej Filmotwór Niezależny.

KUBA PTASZYŃSKI

Born in 1997. Co-founder of Filmotwór Niezależny, a film
company based in Szczecin. Writer, musician, cinema-lover. All of his films are available to watch for free on YouTube.

Urodzony w 1997 roku. Współzałożyciel Filmotworu Niezależnego, szczecińskiej wytwórni filmowej. Pisarz, muzyk,
pasjonat kina. Jego wszystkie filmy można za darmo obejrzeć na YouTube.
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D, CI, ED: Kuba Ptaszyński, PL 2016, COL, 4'01”
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Krótka Historia Pewnego Kufra
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D, CI, ED: Radosław Sobolak, PL 2015, B&W, 6'14”

Szczecin, Main Station. The train arrives on time. A man
carrying a trunk steps off. The Esplanade, the Ritz, the Savoy... The list of the trunk’s past goes on and on – where
will it lead its owner?

RADOSŁAW SOBOLAK

Artistic work debut for a wide audience.
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Szczecin Główny, pociąg przyjeżdża punktualnie. Wysiada
z niego mężczyzna z kufrem. Hotel Esplanade, Hotel Ritz,
Savoy… Lista miejsc z przeszłości kufra jest długa – gdzie
zaprowadzi swojego właściciela?

Debiut twórczości artystycznej dla szerokiej publiczności.

Making of DreaMa

“Making of DreaMa” is a video created for the purpose of
a crowdfunding campaign by the band Ma. It shows how
their first album, “DreaMa,” came to be.

„Making of DreaMa” to wideo stworzone na potrzeby akcji
crowdfundingowej zespołu Ma. Pokazuje, jak powstawał
ich pierwszy album pt. „DreaMa”.

MATEUSZ SAMOLONG

As producer, director, screenwriter, and editor he was one
of the people behind all of the music videos for Big Fat
Mama. In 2013 his music video for “I Got Soul” was nominated for the Yach Film Polish music video award.

Jako producent, reżyser, scenarzysta i montażysta był
współodpowiedzialny za powstanie wszystkich klipów
i wideo zespołu Big Fat Mama. W roku 2013 teledysk
„I Got Soul” jego autorstwa został nominowany do nagrody Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film.
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D: Mateusz Samolong, CI: Dagmara Pochyła, Błażej Grabka, ED: Dagmara Pochyła, Mateusz Samolong, PL 2016, COL, 4'42”
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Nie tak bardzo nad morzem
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D: Szymon Nygard, CI: Łukasz Nyks, Marcin Majerski, Mateusz Cieciura, Małgorzata Awiżyn, Rafał Aleksandrowicz, ED: Szymon Nygard, Łukasz Nyks, Joanna Wiśniewska, PL 2015, COL, 4'57”

The Kępisty Quartet vocalist, enchanted by Prague, came
up with a music video involving dolls. Her elder sister, a vibraphone player, joined in. Director Szymon Nygard took
the challenge. As freshly as a newcomer he went on to discover more and more of the unruly, chimerical Szczecin
– “the most important dot on my world map.”

SZYMON NYGARD

Graduated from acting at the National Theatre Academy
(PWST) in Wrocław (puppeteering department). Since
2015 he has been an actor at the “Arlekin” H. Ryl Puppet
Theatre in Łódź. The music video for “Nie tak bardzo nad
morzem” is his second fully auteur artistic project. His work
on the music video has been his official cinematography
debut, and the director is hungry for more.
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Oczarowana Pragą wokalistka zespołu Kępisty Quartet
wymyśliła sobie klip z lalkami, a jej starsza siostra, wibrafonistka, „podłapała temat”. Zadania podjął się reżyser Szymon Nygard. Ze świeżością przybysza odkrywał kolejne
oblicza niesfornego, chimerycznego Szczecina – „najważniejszej kropki na mojej mapie świata”.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu (Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo). Od
2015 roku aktor w zespole Teatru Lalek „Arlekin” im.
H. Ryla w Łodzi. Wideoklip „Nie tak bardzo nad morzem”
jest drugim w pełni autorskim projektem artystycznym.
Tworzenie teledysku to jego debiut w pracy za kamerą, na
której kolejne odsłony reżyser ma wielki apetyt.

Koniec spania • End of Sleeping

“End of Sleeping” is a tongue-in-cheek film impression
which depicts the relationship between insects living on
a mock-orange bush. The film's cinematography has been
done outdoors, without disturbing the insects' natural environment.

„Koniec spania” jest filmową impresją z przymrużeniem
oka pokazującą życiowe relacje pomiędzy owadami zamieszkującymi krzew jaśminowca. Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane w warunkach plenerowych, bez naruszania
naturalnego środowiska owadów.

RYSZARD FERENC

Amateur filmmaker with long-standing experience in film
production. Has occasionally produced films for culture institutions, workplaces, and associations. Winner of several
Polish and one international film festival.

Filmowiec amator z wieloletnim doświadczeniem realizatorskim. Produkował okazjonalne filmy dla instytucji
kultury, zakładów pracy i stowarzyszeń. Laureat kilku
ogólnopolskich festiwali filmowych oraz jednego międzynarodowego.
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D, CI, ED: Ryszard Ferenc, PL 2016, COL, 9'
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Marsz • March
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D, CI, ED: Mateusz Żegliński, PL 2015, COL, 11'

A documentary short about a Szczecin nationalist who led
the 2014 Warsaw March of Independence, which involved
the most serious riots in the event's history. The protagonist is head of his division of Młodzież Wszechpolska
Szczecin, which formed the 23rd Guard Platoon of the
March of Independence and was positioned in the front
lines. A short film about an individual losing their voice
in the crowd.

MATEUSZ ŻEGLIŃSKI

Graduated from graphics at the Academy of Art in
Szczecin, and from journalism and social communication
at the University of Szczecin. Creates short documentary
and feature films. Awarded at festivals and film competitions.
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Etiuda dokumentalna, która opowiada o szczecińskim nacjonaliście prowadzącym w Warszawie w 2014 roku „Marsz
Niepodległości”, podczas którego doszło do największych
zamieszek. Bohater filmu dowodzi swoim oddziałem składającym się z członków Młodzieży Wszechpolskiej Szczecin, który został sformowany w 23. Pluton Straży Marszu
Niepodległości i umieszczony na czele pochodu. Krótki
film o jednostce, która w tłumie zatraca swój głos.

Ukończył grafikę w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz
dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie
Szczecińskim. Tworzy autorskie krótkometrażowe filmy
dokumentalne i fabularne. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach filmowych.

BASTA 2015!

A film that sums up the activity of BASTA! The Szczecin
Initiative for Animals in 2015. BASTA! was formed in
2011 in Szczecin. It focuses on the fight for animal rights
and promotes a lifestyle free from cruelty towards other
beings.

Film podsumowujący działania Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA! w 2015 roku. BASTA! powstała w 2011 roku
w Szczecinie. Skupia się na walce o prawa zwierząt i promuje styl życia pozbawiony okrucieństwa wobec innych
istot.

ŁUKASZ MUSIAŁ

An activist of BASTA! The Szczecin Initiative for Animals.
Co-author of the feature documentary about animal rights
“To tylko zwierzęta.” Supporter of libertarian ideas. Author
of politically engaged music and music videos.

Aktywista Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA! Współtwórca pełnometrażowego filmu dokumentalnego o prawach zwierząt „To tylko zwierzęta”. Sympatyk idei wolnościowych. Twórca zaangażowanych teledysków i muzyki.

WEST POMERANIA SHORTS '16 FINAL • ZACHODNIOPOMORSKIE SHORTY '16 FINAŁ

D: Łukasz Musiał, CI: Łukasz Musiał, Adam Ptaszyński, Maciej Soja, Małgorzata Rawa, ED: Łukasz Musiał, PL 2016, COL, 3'32”
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Gretchen am Spinnrade • Gretchen at the Spinning Wheel

WEST POMERANIA SHORTS '16 FINAL • ZACHODNIOPOMORSKIE SHORTY '16 FINAŁ

D: Magdalena Chmielewska, CI: Chris Rudzaka, Krzysztof Rudz, ED: Magdalena Chmielewska, AT 2015, COL, 7'

To separate imagination from reality is, in the case of
Gretchen, who is brooding over her love for Faust, nearly
impossible. The girl's feelings keep going to and fro between passion and panicked despair. What we see in the
foreground, therefore, is the basic principle that connects
slowing down and accelerating – one upon which Franz
Schubert’s ingenious composition “Gretchen at the Spinning Wheel” has been created.

MAGDALENA CHMIELEWSKA

Born in Szczecin. Studied editing and directing at the
Filmakademie Wien in Austria. Scholarship holder of
the University of Barcelona, Visual Arts Department. For
many years she has been engaged in contemporary dance.
Has participated in international film projects. She makes
short films, documentaries, commercials, and music videos.
Currently working on her first feature film.
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Rozróżnienie, czym jest wyobraźnia, a czym rzeczywistość,
w przypadku tajemniczego portretu Gosieńki, która rozpamiętuje swoją miłość do Fausta, jest niemal niemożliwe.
Uczucia dziewczyny wciąż lawirują między namiętnością
a paniczną rozpaczą. Na pierwszy plan wysuwa się zatem
podstawowa zasada połączenia zwolnienia i przyspieszenia,
na której osadza się genialna kompozycja Franza Schuberta
„Gosieńka przy kołowrotku”.

Urodzona w Szczecinie. Studiowała montaż i reżyserię
w Filmakademie Wien w Austrii. Stypendystka Wydziału Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Barcelonie. Od
wielu lat zaangażowana w taniec współczesny. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach filmowych. Tworzy
filmy krótkometrażowe, dokumenty, reklamy i wideoklipy.
Obecnie pracuje nad swoim debiutem fabularnym.

The long-standing cooperation of the OFFicyna Association, the organiser of SEFF, with ZFF Pomerania Film
(the West Pomeranian Film Fund) has resulted in the creation of a program section that presents the newest film
productions financially supported by the fund. This year at
the festival we will participate in a pre-release screening of
Bartosz Brzeskot's film “Ludzik – nowa jakość komizmu.”

Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia OFFicyna, organizatora SEFF, i ZFF Pomerania Film zaowocowała
powstaniem punktu programu prezentującego najnowsze
produkcje filmowe zrealizowane przy wsparciu finansowym funduszu. W tym roku w ramach festiwalu odbędzie się kolaudacja filmu Bartosza Brzeskota pt. „Ludzik
– nowa jakość komizmu”.

ZFF Pomerania Film has been functioning in the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin since 2009, financially
supporting film productions associated with the West Pomeranian Voivodeship as part of an annual competition.
The most interesting projects are chosen by the Program
Committee of the Fund, comprised of the representatives
of the donators: Marek Osajda – the West Pomeranian
Voivodeship, Paweł Strojek – the City of Koszalin, and
Rafał Bajena – the City of Szczecin. Support is granted to
full-length feature productions, as well as shorts and local
debuts. In 2009-2015 as many as 59 productions received
financial support through the competition.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film
działa w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od 2009 roku, finansowo wspierając produkcje filmowe związane z województwem zachodniopomorskim
w ramach ogłaszanego raz w roku konkursu. Wyboru
najciekawszych projektów dokonuje Rada Programowa
Funduszu, w skład której wchodzą przedstawiciele donatorów: Marek Osajda – Województwo Zachodniopomorskie,
Paweł Strojek – Miasto Koszalin i Rafał Bajena – Miasto
Szczecin. Wsparcie uzyskują pełnometrażowe produkcje
fabularne, jak również krótkie metraże i debiuty lokalne.
W drodze konkursowej w latach 2009-2015 udzielono
wsparcia finansowego 59 produkcjom filmowym.

In the decision-making process the Committee puts emphasis on the films' location and the engagement of local
artists. In the competition there is a special place for debut
projects by students, including those from the Academy
of Art in Szczecin. The fund has had many successes. Its
co-productions are noticed and held in high esteem both at
Polish and international film festivals. Productions which
are definitely worth mentioning are: “Lynch” by Krzysztof
Łukaszewicz, “Anatomy of Evil” by Jackek Bromski, “The
Word” by Anna Kazejak, “The Great Escape to the North”
by Andrzej Fader, “Karbala” by Krzysztof Łukaszewicz,
“Sexy laundry/Sex dla opornych” by Izabela Plucińska,
“Koniec świata” by Monika Pawluczyk, and “My House
Without Me” by Magdalena Szymków.

Dokonując wyboru, Rada kładzie nacisk na lokacje filmu
i zaangażowanie lokalnych twórców. Szczególne miejsce
zajmują debiutanckie projekty adeptów szkół, w tym Akademii Sztuki w Szczecinie. Fundusz może poszczycić się
licznymi sukcesami. Jego koprodukcje są zauważane i wysoko oceniane zarówno na polskich, jak i międzynarodowych festiwalach filmowych. Wypada wspomnieć o takich
produkcjach, jak: „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza, „Anatomia zła” Jacka Bromskiego, „Obietnica” Anny Kazejak,
„Wielka ucieczka na północ” Andrzeja Fadera, „Karbala”
Krzysztofa Łukaszewicza, „Sexy laundry/Sex dla opornych” Izabeli Plucińskiej, „Koniec świata” Moniki Pawluczyk czy „Mój dom” Magdaleny Szymków.

ZFF POMERANIA FILM

ZFF Pomerania Film
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Ludzik – nowa jakość komizmu
D: Bartosz Brzeskot, PL 2016, COL, 55'

The documentary talks about one of the most dynamically
developing satirical festivals in Poland - Mistrzostwa Polski ONE MAN SHOW LUDZIK. The film is a record of
conversations, arguments, opinions, and also funny situations connected with the festival.

Dokument dotyczący jednego z najdynamiczniej rozwijających się festiwali satyrycznych w kraju – Mistrzostw
Polski ONE MAN SHOW LUDZIK. Film jest zapisem
dyskusji, sporów, opinii, a także zabawnych sytuacji związanych z festiwalem.

BARTOSZ BRZESKOT

ZFF POMERANIA FILM

Ludzik – nowa jakość komizmu (2016)
750 lat kobiet (2015)

Director, screenwriter, actor. Born in 1968 in Koszalin.
Awarded in many literary competitions. Leader of “Kabaret Rafała Kmity,” with which he has won over 30 awards at
the most important satirical festivals in Poland, including
GRAND PRIX at PAKA in Cracow, the most prestigious
satirical festival, which they have won thrice. “Pop Show,” a
program in which he partook, has received an honourable
mention at the Swiss Rose d'Or, an entertainment television festival taking place in Montreux.
In 1997 he became editor-in-chief of the national satirical
magazine “Garbus – pismo dla nie prostych.” Director and
screenwriter of feature films: “Wrong Number,” awarded at
multiple festivals, and “Antitherapy.” Author of the documentary films: “750 lat kobiet” and “Ludzik – nowa jakość
komizmu.” He is also the artistic director of the Ludzik
– Mistrzostwa One Man Show festival. Author of many
feature film scripts.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH • 19.10.2016 • 17:00

128

Zdzicha noc (2013)
Antyterapia (2014)
Nie ma takiego numeru (2005)

Reżyser, scenarzysta, aktor. Urodzony w 1968 roku w Koszalinie. Laureat wielu konkursów literackich. Lider „Kabaretu
Rafała Kmity”, z którym wygrał ponad trzydzieści nagród
na najważniejszych festiwalach satyrycznych w kraju, w tym
trzykrotnie zdobył GRAND PRIX na najbardziej prestiżowym festiwalu satyrycznym PAKA w Krakowie. „Pop Show”,
program z jego udziałem, został wyróżniony na szwajcarskim
Festiwalu Rozrywki Telewizyjnej – Róże Montreux.
W 1997 roku został redaktorem naczelnym ogólnopolskiego pisma satyrycznego „Garbus – pismo dla nie prostych”.
Reżyser i scenarzysta filmów fabularnych: nagradzanego na
wielu festiwalach „Nie ma takiego numeru” oraz „Antyterapia”. Twórca filmów dokumentalnych: „750 lat kobiet” oraz
„Ludzik – nowa jakość komizmu”. Jest również dyrektorem
artystycznym festiwalu Ludzik – Mistrzostwa One Man
Show. Ma na swoim koncie wiele scenariuszy filmów fabularnych.

Mirosław Salski's latest book “Nanook in google” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2016) is, as the subtitle states, “an Internet-assisted documentary film guide.” It therefore leads us from the first
film recordings made by the Lumière brothers in 1895,
through documentary films by Robert Flaherty, Dziga
Wiertow, Joris Ivens, Walter Ruttmann, Leni Riefenstahl, Kazimierz Karabasz, Krzysztof Kieślowski, Marcel
Łoziński (and many other filmmakers), all the way to documentaries made 120 years later, such as Aneta Kopacz's “Joanna” or Tomasz Śliwiński's “Nasza klątwa” (both
nominated for the Academy Award in 2015). As for the
Internet assistance, most films have their own QR codes
which, once scanned, let us watch these exact films – legally, of course – even on a smartphone.

Najnowsza książka Mirosława Salskiego „Nanook
w googlach” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2016) to, jak stanowi jej podtytuł, „przewodnik po filmie dokumentalnym internetem wspomagany”. Prowadzi nas zatem od pierwszych rejestracji
filmowych braci Lumière z 1895 roku, przez filmy dokumentalne Roberta Flaherty`ego, Dzigi Wiertowa, Jorisa
Ivensa, Waltera Ruttmanna, Leni Riefenstahl, Kazimierza Karabasza, Krzysztofa Kieślowskiego, Marcela Łozińskiego (i wielu innych twórców), aż po dokumenty
zrealizowane 120 lat później, jak „Joanna” Anety Kopacz
czy „Nasza klątwa” Tomasza Śliwińskiego (nominowane
do Oscara w 2015 roku). Internetowe wspomaganie zaś
to przyporządkowane większości filmów kody QR, po zeskanowaniu których można obejrzeć te filmy, oczywiście
legalnie, choćby na smartfonie.

Mirosław Salski
TV journalist for TVP Szczecin for 25 years (1982-2007),
currently teaches at the University of Szczecin, where he
conducts classes on TV journalism and documentary film.
Author of “Dziennikarz na wizji” (Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego 2014) a textbook for journalism students, as well as completely non-academic books: the
collection of stories „Lato oszustów” (Albatros, 2000), two
criminal novels - “Muzeum falsyfikatów” (Sol, 2008) and
“Wielbłąd przy bramie” (Videograf, 2014), and... the chicklit book “Między słowami” (Replika, 2008).

Dziennikarz telewizyjny przez ćwierć wieku związany
z TVP Szczecin (1982-2007), a obecnie nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi
zajęcia z dziennikarstwa telewizyjnego i filmu dokumentalnego. Autor podręcznika dla studentów dziennikarstwa
„Dziennikarz na wizji” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014), a także książek zupełnie nieakademickich: zbioru opowiadań „Lato oszustów” (Albatros,
2000), dwóch powieści kryminalnych – „Muzeum falsyfikatów” (Sol, 2008) i „Wielbłąd przy bramie” (Videograf, 2014)
oraz… babskiej książki „Między słowami” (Replika, 2008).

NANOOK IN GOOGLE - BOOK PROMOTION • NANOOK W GOOGLACH - PROMOCJA KSIĄŻKI

Nanook in google - book promotion
Nanook w googlach - promocja książki
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Common Borders
WPÓLNE GRANICE

Współczesne kino niejednokrotnie podejmuje tematy tożsamościowe i historyczne. Podobnie SEFF, jako festiwal transgraniczny, ukierunkowany jest na kwestie dotyczące różnorodności, tożsamości i obyczajowości kultur i narodowości
związanych ze sobą wspólną historią i terytorium. Wspólne
Granice eksplorują zagadnienia i definicje związane z pojęciem „granicy”, zarówno w dosłownym, jak i metaforycznym
jej znaczeniu. „Granica” rozumiana jest tu zatem w szerszym
kontekście, nie tylko jako linia oddzielająca dany obszar, ale
także jako przestrzeń współdzielona przez różne narodowości. Tegoroczna edycja eksploruje przede wszystkim temat
wspólnej historii łączącej kultury, a także granice ludzkiej
pamięci. Podejmuje kwestię „wielkiej” historii powiązanej
nierozerwalnie z osobistymi doświadczeniami przedstawianych tu filmowych bohaterów.

COMMON BORDERS • WPÓLNE GRANICE

Contemporary cinema often touches upon the topics of
identity and history. SEFF, as a transfrontier festival, is also
oriented towards issues concerning the variety, identity, and
customs of cultures and identities which have been bound
by means of shared history and territory. Common Borders
explores the questions and definitions connected with the
term “border,” both in its literal and metaphorical meaning.
The “border” is therefore understood in a broader context,
not only as a line separating a certain area from its surroundings, but also as a space shared by different nationalities. This
year we focus on exploring the topic of common history
which connects cultures, as well as the boundaries of human
memory. We take up the issue of “grand” history, which is
inseparable from personal experiences of film protagonists.
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The Dialogue Centre Upheavals at SEFF
Centrum Dialogu Przełomy na SEFF
HISTORY LESSONS of the Dialogue Centre Upheavals
are meetings with youth organised at unusual locations, with
historians and witnesses of historical events. The DCU lessons were launched in 2008 and since that time have had
several thousand participants. They connect elements of
talks, lectures, and happenings, sometimes taking form of
an Oxford debate or a dramatisation. What initiates such
a lesson can be the anniversary of an important historical
event, a current political event, a meeting with an interesting
guest, or a film premiere. With the opening of the permanent exhibition in the Dialogue Centre Upheavals, lessons
in the museum space were launched as well.
The Dialogue Centre Upheavals, where the History Lesson
will take place, is a unique place on the map of Szczecin.
The bold design of Robert Konieczny and KWK Promes
received the European Prize for Urban Public Space 2016.
The theme of this year's meeting with the youth will be the
Warsaw Uprising through the eyes of children. The guests
of the event will be Tomasz Stankiewicz, director of “A Brave Bunch,” and Monika Kowaleczko-Szumowska, whose
book inspired the film script. The meeting will be hosted by
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, head of the DCU. History
Lessons of the Dialogue Centre Upheavals are supported
by the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship.

Curator/Kurator: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY • 20.10.2016 • 10:00
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LEKCJE HISTORII Centrum Dialogu Przełomy to
spotkania z młodzieżą, organizowane w niebanalnych
przestrzeniach z udziałem świadków historii i historyków. Lekcje CDP trwają od 2008 roku i uczestniczyło
w nich kilka tysięcy osób. Łączą w sobie elementy prelekcji, wykładu i happeningu, czasami przybierają także
formę debaty oksfordzkiej czy inscenizacji. Pretekstem do
lekcji mogą być daty ważnych wydarzeń historycznych,
aktualne wydarzenia politycznie, spotkanie z interesującym gościem czy premiery filmowe. Odkąd jest czynna
wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy, lekcje odbywają się także w przestrzeni muzealnej.
Centrum Dialogu Przełomy, w którym odbędzie się Lekcja Historii, to wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina.
Odważna realizacja Roberta Koniecznego i pracowni
KWK Promes uznana została za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban
Public Space 2016.
Motywem tegorocznego spotkania z młodzieżą będzie
powstanie warszawskie widziane oczyma dzieci. W wydarzeniu wezmą udział reżyser filmu „Fajna ferajna” Tomasz
Stankiewicz i Monika Kowaleczko-Szumowska, której
książka posłużyła za inspirację do scenariusza filmowego. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz,
kierownik oddziału CDP. Lekcje Historii Centrum Dialogu Przełomy odbywają się przy wsparciu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.

Monika Kowaleczko-Szumowska
Producentka filmowa, pisarka, scenarzystka, tłumaczka i autorka licznych książek dla dzieci i młodzieży, m.in. „Gupikowo”, „Galop '44”, „Fajna ferajna” i „Wybryki Ameryki”.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski i University of Illinois. Specjalizuje się w literaturze historycznej dla najmłodszych, od wielu lat współpracuje jako tłumacz z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Prowadzi spotkania z dziećmi
i młodzieżą, współpracuje ze szkołami i bibliotekami. Film
„Fajna ferajna” na podstawie napisanej przez nią książki jest
jej debiutem producenckim.

COMMON BORDERS • WPÓLNE GRANICE

Film producer, writer, screenwriter, translator and author of numerous books for children and youth, including
“Gupikowo,” “Galop '44,” “Fajna ferajna,” and “Wybryki Ameryki.” She graduated from the Warsaw University
and the University of Illinois. She specialises in historical
literature for the youngest, for many years she has been a
translator for the the Warsaw Rising Museum. She hosts
meetings with children and youth, cooperates with schools
and libraries. The film “A Brave Bunch,” based on her book
“Fajna ferajna,” is her debut as a producer.
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Fajna ferajna. Powstanie oczyma dzieci • A Brave Bunch. The Uprising Through Children's Eyes
D: Tomasz Stankiewicz, CI: Robert Gajzler, ED: Karol Moch, PL 2015, COL, DOC, FI, 29'23''

A documentary film about the Warsaw Uprising through
children's eyes, based on facts and full of magical realism.
Autumn 1944. The Warsaw uprising falls. Germans expel
Poles from the capital. The only thing that fifteen-yearold Michał Pluta takes with him is a diary with entries
from his friends from the neighbourhood. It is this diary
that inspired the film script. Today's kids find it and follow
its lead to meet their peers who have lived through the
Warsaw Uprising. Their imagination, moved by the stories of the insurgents, transfers them into the midst of the
dramatic events. Each story focuses on a different aspect:
Halinka had saved dogs and cats, “Hipek” had been part
of the “szczury kanałowe” Scout troop, Jureczek had been
nine, the youngest sworn solider of the Home Army (AK).

Oparty na faktach i pełen realizmu magicznego film dokumentalny o powstaniu warszawskim, oczyma najmłodszych
uczestników. Jesień 1944 roku. Powstanie warszawskie
upada. Niemcy wyganiają mieszkańców ze stolicy. Jedyną
rzeczą, jaką zabiera ze sobą piętnastoletni Michał Pluta,
jest pamiętnik z wpisami kolegów i koleżanek z podwórka. Pamiętnik ten stanowił inspirację do scenariusza filmu.
Współczesne dzieci odnajdują go i podążają jego tropem
na spotkanie z rówieśnikami, którzy przeżyli powstanie
warszawskie. Ich wyobraźnia, poruszona opowieściami
powstańców, przenosi ich w sam środek dramatycznych
wydarzeń. Każda historia skupia się na innym aspekcie:
Halinka ratowała psy i koty, „Hipek” należał do drużyny
harcerskiej „szczurów kanałowych”, Jureczek miał dziewięć
lat i był najmłodszym zaprzysiężonym żołnierzem AK.

COMMON BORDERS • WPÓLNE GRANICE

TOMASZ STANKIEWICZ

Fajna Ferajna. Powstanie
oczyma dzieci (2015)

Graduated from the Warsaw Film School, director and
cinematographer of documentary films. “A Brave Bunch,”
his debut as a director, was shown in many festivals abroad,
including Thessaloniki, New York, London, and Barcelona.
Received the Best Documentary Children's Jury Award
at the 18th Olympia International Film Festival in
Greece, the Annie Dodds Award special mention at the
Imperial War Museum Short Film Festival in London.
Cinematographer for the highly awarded film “Invisible”
directed by Zofia Pręgowska. His short “Kultura się liczy”
won him the Main Award in the National Centre for
Culture film competition.
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Absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser i operator filmów dokumentalnych. „Fajna ferajna” to jego debiut
reżyserski pokazywany na wielu zagranicznych festiwalach
m.in. w Salonikach, Nowym Jorku, Londynie i Barcelonie.
Laureat nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na
18. Olympia International Film Festival w Grecji, wyróżnienie Annie Dodds Award na Imperial War Museum Short
Film Festival w Londynie. Operator wielokrotnie nagradzanego filmu „Niewidzialne” w reżyserii Zofii Pręgowskiej.
Laureat Nagrody Głównej w konkursie Narodowego Centrum Kultury za spot „Kultura się liczy”.

INDUSTRY ZONE

Drawing on last year's success and great interest in
the event, once again this festival section will include
SEFF Media Forum, focusing this time on the practice
of journalism in the era of new media and cultural
transformations. Once again we will carry out a PolishGerman project of artistic exchange geared at students,
there will also be a meeting with a master filmmaker as
part of Masterclass.
The meetings held in this section provide a unique
opportunity to broaden one’s knowledge, horizons, and
artistic form.

Industry Zone to przestrzeń tworzona z myślą o profesjonalistach z branży filmowej. Jest to miejsce przeznaczone
na spotkania i debaty, pozwalające twórcom, dystrybutorom, krytykom, dziennikarzom i animatorom kultury
na wymianę myśli, doświadczeń czy formy ekspresji artystycznej. To także przestrzeń warsztatowa, skierowana
w szczególności do przyszłych adeptów sztuki filmowej
i praktyków z dziedziny kultury.
Kierując się sukcesem i szerokim zainteresowaniem z poprzedniego roku, już po raz drugi w ramach sekcji odbędzie się SEFF Media Forum, związane tym razem z praktyką dziennikarską w dobie nowych mediów i przemian
kulturowych. Po raz kolejny zrealizowany zostanie skierowany do studentów polsko-niemiecki projekt wymiany
artystycznej, odbędzie się również spotkanie z mistrzem
w ramach punktu Masterclass.
Spotkania w ramach tej sekcji dają niepowtarzalną okazję
do poszerzenia wiedzy, horyzontów i formy artystycznej.
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Industry Zone is a space created with film industry
professionals in mind. It is a place for meetings and
debates where artists, distributors, critics, journalists, and
animators of culture can exchange ideas, experiences,
and forms of artistic expression. It is also a space for
workshops, open especially to the future students of the
art of film, and to practitioners from the field of culture.
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SEFF Media Forum: Democracy - Freedom of Speech - Journalism
SEFF Media Forum: demokracja - wolność słowa - dziennikarstwo
The talk which will take place in this discussion panel gives insight into the modern methods of journalistic work
in the era of digitalisation.
In “the perfect time for ambitious journalism” (Pauline
Tillmann) anyone can report and comment – also those with no professional education. At the same time, the
respective elements of journalistic work – word, picture,
sound – are put together and edited individually. Contemporary journalists, therefore, need to have both technical and creative skills. New forms make it increasingly
difficult to distinguish journalistic content from film or
literature. Progress, with all of its trial versions that are
experimental by nature, comes first. So is “editing” an outdated word? Will reporting and commenting on world
events become unpaid? Will media gatekeepers become
redundant as a consequence of unlimited possibilities
of networks which define modern democracy? These
questions, and many more, will be discussed by Polish and
German journalists, presenting up-to-date issues concerning contemporary journalism through the lens of their
own experience.
The meeting takes place in cooperation with the Dialogue Centre Upheavals and Friedrich Ebert Stiftung from
Germany.

Rozmowa, która odbędzie się w ramach tego panelu dyskusyjnego, daje wgląd w nowoczesny warsztat pracy dziennikarskiej w dobie cyfryzacji.
W „najlepszym czasie dla ambitnego dziennikarstwa” (Pauline Tillmann) sprawozdawać i komentować mogą wszyscy – również ci niemający profesjonalnego wykształcenia.
Jednocześnie poszczególne elementy pracy reporterskiej
– słowo, obraz, dźwięk – składane i edytowane są indywidualnie. Współcześni dziennikarze potrzebują więc zarówno umiejętności technicznych, jak i zdolności kreatywnych.
Nowe formaty coraz bardziej utrudniają odróżnienie treści
dziennikarskich od filmu czy literatury. Postęp – wraz ze
wszystkimi swymi wersjami próbnymi, z natury skorymi do
eksperymentu – stoi na pierwszym miejscu. Czy „redakcja”
to z związku z tym słowo już przestarzałe? Czy raportowanie
i komentowanie światowych wydarzeń będzie realizowane
bez honorarium? Czy dziennikarz „gatekeeper” stanie się
zbędny wskutek nieograniczonych możliwości sieci, które
charakteryzują współczesną demokrację? O tych i innych
kwestiach dyskutować będą polscy i niemieccy dziennikarze,
przedstawiając aktualne kwestie dotyczące współczesnego
dziennikarstwa poprzez pryzmat swojego doświadczenia.
Spotkanie odbywa się we współpracy z Centrum Dialogu
Przełomy i niemieckiej Fundacji Friedricha Eberta.
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Moderator: Friederike Frach
Born in 1975 in Dresden, culture specialist and author.
Teaches ethics at the DEKRA Hochschule für Medien in
Berlin. Has experience in documentary film and cultural
journalism. The topics of her work are mainly remembrance
culture and contemporary history. Author of “Schloss Wiepersdorf: Das Künstlerheim unter dem Einfluss der Kulturpolitik in der DDR” (2012) and the essay “The Berlin Wall
today” (2014).
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Urodzona w 1975 roku w Dreźnie, kulturoznawczyni i autorka. Wykłada etykę mediów na DEKRA Hochschule für
Medien w Berlinie. Posiada doświadczenie w takich dziedzinach, jak film dokumentalny i dziennikarstwo kulturalne. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim tematem
kultury pamięci i historią współczesną. Autorka publikacji
„Zamek Wiepersdorf – dom artystyczny pod wpływem polityki kulturalnej NRD” (2012) oraz eseju „Mur berliński
dzisiaj” (2014).

Guest/Gość: Małgorzata Frymus
Graduated from the Catholic University of Lublin and the
Film School in Łódź. Journalist and columnist for Polish
Radio Szczecin. Lecturer at the University of Szczecin. She
has made culture programs and TV reportages, and has directed documentary films, including “Celluloid Tales” (2014)
and “The Great Green Wall, Africa for Africa” (2015).

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Szczecin. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka
programów kulturalnych, reportaży telewizyjnych, a także
reżyserka filmów dokumentalnych, m.in. „Historie z celuloidu” (2014) i „Wielka zielona ściana, Afryka – Afryce”
(2015).

Guest/Gość: Tomasz Raczek
Film critic, columnist, publisher, lecturer, director of film
channels. Creator of television and radio programs, author
and co-author of books on film. Cooperates with numerous
papers and magazines, awarded for his achievements in artistic criticism.

Krytyk filmowy, publicysta, wydawca, wykładowca, dyrektor kanałów filmowych. Twórca programów telewizyjnych
i radiowych, a także autor i współautor książek o tematyce
filmowej. Współpracownik wielu gazet oraz laureat nagród
za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej.

Born in 1954 in Schwerin. Graduated from journalism in
Leipzig. In 1989-1991 worked at the Deutscher Fernsehfunk (DFF). Since 1992 editor and reporter at the Norddeutscher Rundfunk (NDR) in Mecklenburg-Vorpommern. Currently managing editor of “Nordmagazin.” Often
travels to Russia and Europe as a reporter. Author of numerous books and texts on journalism.

Urodzony w 1954 roku w Schwerinie. Ukończył studia
w Lipsku, uzyskując dyplom z dziennikarstwa. W latach
1989-1991 pracował w Deutscher Fernsehfunk (DFF).
Od 1992 redaktor i reporter w Norddeutscher Rundfunk
(NDR) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Obecnie redaktor prowadzący „Nordmagazin”. Odbywa liczne podróże reporterskie do Rosji i Europy Wschodniej. Autor wielu
książek i tekstów dotyczących dziennikarstwa.
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Guest/Gość: Michael Schmidt
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Guest/Gość: Christhard Läpple
Born in Ludwigsburg in 1958. TV journalist at Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF), author of books and TV documentaries. Since 2013 has been working at Studio Berlin in
the current events department. Member of various juries, including Aspekte-Literaturpreis (Aspekte Literature Prize).
Awarded the German Federation of Journalists (DJV) prize
for “persistent reporting,” and in 2013 the Deutscher Fernsehpreis (German Television Award) for “Heute Journal.”

Urodził się w 1958 roku w Ludwigsburgu. Dziennikarz
telewizyjny w Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), autor
książek i dokumentalnych filmów telewizyjnych. Od 2013
roku pracuje w Studio Berlin w dziale bieżących wydarzeń.
Członek różnych jury, m.in. Nagrody Literackiej Aspekte.
Laureat nagrody dziennikarskiej Związku Dziennikarzy
Berlińskich za „wytrwałą sprawozdawczość”, a także Nagrody Telewizji Niemieckiej (2013) za „Heute Journal”.

Friedrich Ebert Stiftung
Fundacja Friedricha Eberta

INDUSTRY ZONE

Friedrich Ebert Stiftung is one of the oldest political foundations in Germany. It is a non-profit organisation whose
idea and core values are connected with social democracy.
The foundation’s Schwerin office in Mecklenburg-Vorpommern organises various events in education and political
consulting throughout the whole region. The foundation's
activities focus around Polish-German cooperation, especially that concerning civic issues, and the offer is open to all
and any interested citizens. Friedrich Ebert Stiftung has its
branches in nearly 100 countries, among them in Warsaw.
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Fundacja Friedricha Eberta jest jedną z najstarszych fundacji politycznych w Niemczech. Jest to organizacja non
profit, której idea i podstawowe wartości związane są socjaldemokracją. Biuro fundacji w regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie z siedzibą w Schwerinie organizuje
różne wydarzenia z zakresu edukacji i doradztwa politycznego w całym regionie. Działania fundacji skupiają się na
współpracy polsko-niemieckiej, zwłaszcza tej dotyczącej
spraw obywatelskich, a oferta otwarta jest dla wszystkich
zainteresowanych obywateli. Fundacja Friedricha Eberta
posiada przedstawicielstwo prawie w 100 krajach, w tym
także w Warszawie.

Electronic News is an interdisciplinary and intercultural
project in the field of new media education, carried out
in cooperation with DEKRA Hochschule für Medien in
Berlin, the Academy of Art in Szczecin, and the University of Szczecin. Students and lecturers write about the
events taking place as part of Szczecin European Film
Festival ’16 and document them in Internet media throughout the festival. The project includes every stage of
creating “electronic news”: research, editing, production,
post-production, and broadcasting. It results in daily coverage, interviews, mini-reportages, and reviews published in the form of a live blog administered by professionals. The participants of the project co-create festival
events in a way that is practical and develops the ability to
collaborate in an international group. They take part in discussions concerning the place of new media in the contemporary world, learn how to be a journalist in an online
editorial board, and co-organise talks with filmmakers
and specialists. The European film festival therefore becomes a “practical laboratory for culture.” The international
formula of the projects, including youth from Poland and
Germany, together with the broad variety of topics (the
lastest films touching upon issues that are important today) become the perfect ground for shaping intercultural
dialogue.

Electronic News to interdyscyplinarny i interkulturowy
projekt z zakresu edukacji nowych mediów, realizowany we
współpracy z DEKRA Hochschule für Medien w Berlinie,
Akademią Sztuki w Szczecinie i Uniwersytetem Szczecińskim. Studenci i wykładowcy opisują na bieżąco wydarzenia mające miejsce podczas Szczecin European Film Festival ’16 oraz dokumentują je w mediach internetowych.
Projekt obejmuje wszystkie etapy tworzenia „electronic
news”: research, redakcję, produkcję, postprodukcję i emisję. Efektem współpracy są codzienne relacje, wywiady,
minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu,
administrowanego przez profesjonalistów. Uczestnicząca
w tym projekcie młodzież w praktyczny sposób współtworzy wydarzenia festiwalowe, rozwijając umiejętności
kooperacji w międzynarodowym gronie. Biorą oni udział
w dyskusjach dotyczących miejsca nowych mediów we
współczesnym świecie, poznają sposoby pracy dziennikarskiej w redakcji online, a także współorganizują rozmowy
z filmowcami i fachowcami. Tym samym europejski festiwal filmowy staje się „praktycznym laboratorium kulturowym”. Międzynarodowa formuła projektu, obejmująca
uczestników z Polski i Niemiec, w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów (najnowsze filmy
poruszające ważne aktualne tematy) stanowi idealne podłoże dla kształtowania dialogu międzykulturowego.

The partners of Electronic News are the University of
Szczecin and the Academy of Art in Szczecin.

Partnerem programu Electronic News jest Uniwersytet
Szczeciński i Akademia Sztuki w Szczecinie.

The project is co-financed by the German-Polish Youth
Office (DPJW/PNWM).

Projekt jest dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien
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Rolf Teigler
Born in 1957, graduated from Deutsche Film und Fernsehakademie in Berlin. For many years he has worked as author, director, and producer of documentaries, short films,
and commercials. He has been a lecturer for script writing
and directing in different film schools and media classes.
Since 2012 he has been responsible for the BA course in
television and film at DEKRA Hochschule für Medien,
University of Applied Sciences in Berlin. His main interest
is finding new and innovative forms of narration in the digitalised film world.

Urodzony w 1957 roku. Ukończył Deutsche Film und Fernsehakademie w Berlinie. Przez wiele lat pracował jako autor,
reżyser i producent filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych oraz reklam. W wielu szkołach filmowych
prowadzi zajęcia z pisania scenariuszy i reżyserii. Od 2012
roku jest odpowiedzialny za studia licencjackie na kierunku
telewizja i film w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie. Do jego głównych zainteresowań należy odnajdywanie nowych i innowacyjnych
form narracji w zdigitalizowanym świecie filmowym.

Klaus Dörries
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Klaus Dörries was born in Düsseldorf, studies at the Berlin
University of the Arts (Universität der Künste). He works as
an independent publisher and director, and also as associate
professor at DEKRA Hochschule für Medien, University
of Applied Sciences in Berlin (faculties of film editing and
post-production, and history of film). He also writes for the
cultural section of Rias-TV.
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Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Universität der Künste w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na DEKRA Hochschule
für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie na
Wydziale Montażu i Postprodukcji oraz Historii Filmu. Jest
także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.

DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied
Sciences to berliński uniwersytet oferujący trzy ścieżki
edukacyjne: telewizja i film, emisja i dziennikarstwo internetowe oraz zarządzanie mediami. Wszyscy studenci
kończąc szkołę, uzyskują dyplom licencjacki. Od niedawna uniwersytet oferuję również studia magisterskie na
kierunkach telewizja i kultura filmowa oraz zarządzanie
mediami i komunikacją. Kadra profesorska jest głęboko
związana z przemysłem medialnym, studenci mogą więc
korzystać z jej osobistych sieci kontaktów, doświadczenia
i znajomości tej branży. DEKRA Hochschule für Medien
wymaga od swoich studentów i kadry wysokiej etyki pracy, zaangażowania i dodatkowych aktywności, co umożliwia rozwój swojego potencjału, talentu i osobowości.
Partnerami szkoły są instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, wytwórnie filmowe, a także stacje telewizyjne
i radiowe oraz wydawnictwa.
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DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied
Sciences is a Berlin university offering three educational
paths: television and film, Internet broadcasting and journalism, and media management. The school's graduates
receive a Bachelor's degree. Recently the university has
opened Masters programs in television and film culture,
as well as media and communication management. The
staff is deeply connected with the media industry, and the
students can make use of their personal contact networks,
experience, and the knowledge of the industry itself.
DEKRA Hochschule für Medien expects a high-quality work ethic, engagement, and extra-curricular activities
from students and faculty to facilitate the development
of individual potential, talents, and personalities. The
school's partner's are institutes of science, non-government organisations, film studios, as well as TV and radio
stations, and publishing houses.
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Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
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The German-Polish Youth Office (DPJW/PNWM) is an
organisation which was founded in 1991 by the governments of Poland and Germany. It offers financial and substantial support that encourages meetings of young Poles
and Germans. It is the only institution in Poland with
the legal personality of an international organisation. Its
operations are financed with the contributions from both
member governments. It supports exchange projects (for
schools and outside the educational system) with youth
from Poland and Germany, but also from another, third
country. The institution also does publishing and offers
trainings, conferences, and other programs for the organisers of youth meetings. One of the topical priorities of
the organisation is history and education for sustainable
development. In over 20 years DPJW/PNWM has supported 65 thousand youth projects with 2.5 million participants from Poland and Germany.
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Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja założona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec.
Zajmuje się dofinansowywaniem i merytorycznym wsparciem spotkań młodych Polaków i Niemców. Jako jedyna
instytucja w Polsce posiada osobowość prawną organizacji
międzynarodowej. Jej działalność jest finansowana z wkładów członkowskich obu rządów. Wspiera projekty wymiany szkolnej i pozaszkolnej z udziałem młodzieży z Polski
i Niemiec, ale też z innego, trzeciego kraju. Poza tym
wydaje publikacje i oferuje szkolenia, konferencje i inne
programy dla organizatorów spotkań młodzieży. Jednym
z priorytetów tematycznych organizacji jest historia i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez ponad
20 lat PNWM wsparła ponad 65 tysięcy projektów młodzieżowych, w których wzięło udział ponad 2,5 miliona
uczestników z Polski i Niemiec.

Marcin Koszałka – Masterclass
Masterclass skierowany jest do tych, którym sam pokaz filmowy nie wystarcza. To właśnie przy tym punkcie
programu widz co roku ma możliwość spotkać się twarzą
w twarz z filmowcem, którego produkcje prezentowane
są w Retrospektywie. Podczas SEFF '15 swoją twórczość
przybliżył Józef Robakowski, w tym roku natomiast gościem festiwalu będzie wybitny i nagradzany na międzynarodowych festiwalach operator, a także reżyser, członek
Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej – Marcin Koszałka. Najnowsza odsłona Masterclass zostanie wzbogacona o pokaz filmu „Czerwony Pająk”, ostatniego filmu
w dorobku filmowym autora.
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The Masterclass is addressed to those who find a screening
alone not enough. It is here that each year the viewer can
stand face-to-face with the filmmaker whose productions
are presented in the Retrospective section. At SEFF '15
we talked with Józef Robakowski about his works, this
year our guest will be a renowned and festival-awarded
cinematographer, director, member of the Polish and European Film Academy – Marcin Koszałka. The upcoming
Masterclass will be enriched by the screening of “The Red
Spider,” the latest of the author's films.
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Czerwony pająk • The Red Spider
D, CI, ED: Marcin Koszałka, PL 2015, COL, 90’

A distressing story about a Polish People's Republic-era
serial killer on the loose in the 1960s. The script was based
on Cracow's urban legends. One such legend tells the
completely fictional story of the demonic Lucjan Staniak,
called the Red Spider, while another is based on the authentic biography of the only teenage serial killer known
to criminology: Karol Kot, “the Vampire of Cracow,” who
became a real media star in the late 1960s.

Wstrząsająca historia PRL-owskiego seryjnego mordercy
polującego na ofiary w latach 60. XX wieku. Scenariusz
został zainspirowany miejskimi legendami Krakowa. Jedna
opowiada całkowicie fikcyjną historię o Lucjanie Staniaku
zwanym Czerwonym Pająkiem, druga to autentyczny życiorys jedynego znanego światowej kryminalistyce seryjnego mordercy – nastolatka Karola Kota, który jako „Wampir
z Krakowa” stał się prawdziwą gwiazdą mediów pod koniec
lat 60.

MARCIN KOSZAŁKA
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Czerwony pająk (2015)
Zabójca z lubieżności (2013)
Będziesz legendą, człowieku
(2012)
Deklaracja nieśmiertelności (2010)
Ucieknijmy od niej (2010)

Cinematographer for many significant works of contemporary
Polish cinema, a two-time winner in the category of cinematography at the Festival of Polish Feature Films in Gdynia, winner
of the Bronze Frog at Camerimage, has received three Eagle
nominations at the Polish Film Awards. Member of the Polish
and the European Film Academy. Director of documentary and
feature films, which he also writes and edits. Having done two
school project films, in 1999 he made his debut as the director
of “Such a Nice Boy I Gave Birth To,” a documentary about the
relationships within his own family. The film has been awarded
at festivals in Berlin, Cracow, and Nyon. Subsequent films by
Koszałka have received numerous awards in Karlovy Vary, Chicago, Leipzig, Cracow, Tampere, Teheran, Trento, among other
places. His best known films are: “Existence,” “User-Friendly
Death,” “All Day Together,” “Till It Hurts,” “Let's Run Away
From Her,” “Declaration of Immortality,” and “Lust Killer.” This
last documentary, alluding to the story of the serial killer from
Bytom, has inspired Koszałka's debut in feature film – the artistic thriller “The Red Spider,” released in 2015.
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Do bólu (2008)
Wyrok na życie (2008)
Istnienie (2007)
Śmierć z ludzką twarzą (2006)
Cały dzień razem (2006)
Takiego pięknego syna urodziłam (1999)

Autor zdjęć filmowych do wielu znaczących dzieł współczesnej polskiej kinematografii, dwukrotny laureat nagrody za zdjęcia na FPFF w Gdyni oraz Brązowej Żaby na
Camerimage, trzykrotnie nominowany do Orłów. Członek
Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych, do których sam pisze
scenariusze oraz zajmuje się ich montażem.
Po realizacji dwóch etiud szkolnych, już w 1999 roku zadebiutował jako reżyser filmu „Takiego pięknego syna urodziłam”,
dokumentu poświęconego relacjom we własnej rodzinie. Film
zdobył nagrody na festiwalach w Berlinie, Krakowie oraz Nyon.
Kolejne filmy autorstwa Koszałki były wielokrotnie nagradzane m.in. w Karlowych Warach, Chicago, Lipsku, Krakowie,
Tampere, Teheranie, Trento.Najbardziej znane filmy to; „Istnienie”, „Śmierć z ludzką twarzą”, „Cały dzień razem”, „Do bólu”,
„Ucieknijmy od niej”, „Deklaracja nieśmiertelności” i „Zabójca
z lubieżności”. Ten ostatni dokument, opowiadający pośrednio historię seryjnego mordercy z Bytomia, był inspiracją jego
debiutu w filmie fabularnym. Tak powstał thriller artystyczny
„Czerwony pająk”, który ukazał się w 2015 roku.

Chillout Zone
STREFA CHILLOUT

Program sekcji nie da w tym roku wytchnąć publiczności
festiwalowej Szczecin European Film Festival ’16. A to za
sprawą przeglądu kultowych filmów grozy serwowanych
w klubowej atmosferze Českýego Filmu czy też prezentacji najnowszych produkcji krótkometrażowych tego
gatunku. Wisienką na torcie będzie premierowy koncert
tria UHA UHA, kobiecego składu, który udowadnia, że…
techno jest kobietą. Zapraszamy każdego wieczoru od 15
do 24 października zarówno pasjonatów kina, jak i tych,
którzy dopiero zaczynają je poznawać. Jak co roku wstęp
na wszystkie wydarzenia jest wolny.

CHILLOUT ZONE • STREFA CHILLOUT

This year's program of the Chillout Zone section will
not let the Szczecin European Film Festival ’16 audience
take a breather. This is owing to a review of cult horror
films served in the club atmosphere of Český Film, as
well as to the presentation of this genre’s latest short
productions. And the icing on the cake: the premiere
concert by the UHA UHA trio, a female band which
proves that… techno is a woman. Join the Chillout Zone
every evening between October 15th and 24th – both
movie buffs and newcomers are welcome. As every year,
admission to all events is free.
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UHA UHA Chillout Zone

UHA UHA is something we have never heard before.
Electronica, vibraphone, cello, and vocals. Because
of the lineup, the formula is a bit concert-like. Anka
creates the beat, Maria plays the vibraphone (which is
practically unprecedented in such music), and Julia plays
the cello and sings – mainly in English, and sometimes
in her own invented language. What else is there to say...
#technoisawoman!

CHILLOUT ZONE • STREFA CHILLOUT

Ane makes beats. She is happy when she has her suitcase
full of vinyls within reach. She gets parties started by
telling her deep- and tech-house stories. Ever since she
came back to her home town, Świecie, the pulse of this
town with twenty-something-thousand inhabitants sped
up to 126 beats per minute. As an organiser and animator
of culture she takes care of the musical needs of the town
dwellers. She has a dog, Borys, who loves watermelon.
The Kępisty ladies are sisters. Educated musicians. They
started with classical music, then tried their hand in
jazz. Then came author song, which they started creating
with their band Kępiste. And then, Summer Contrast –
a techno festival where they met Ane. Since then nothing
has been the same. Their teeny-tiny family is just about
five feet tall. In a hat.

Curator/Kurator: Tomasz Jóźwiak

PIWNICA KANY • 22.10.2016 • 22:30
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UHA UHA to coś, czego jeszcze nie było. Elektronika, wibrafon, wiolonczela i głos. Ze względu na skład formuła jest
nieco koncertowa. Anka kreuje bit, Maria gra na wibrafonie,
który w takiej muzyce jest praktycznie niespotykany, a Julia
gra na wiolonczeli i śpiewa, głównie po angielsku, a czasem
w swoim własnym, wymyślonym języku. Cóż więcej można
powiedzieć… #technojestkobieta!
Ane robi bity. Ma się dobrze, gdy w pobliżu jest jej walizeczka z winylami. Rozkręca imprezy, opowiadając swoje
deep- i tech-housowe historie. Odkąd wróciła do swojego
rodzinnego Świecia, tętno tego dwudziestoparotysięcznego
miasteczka przyspieszyło do 126 uderzeń na minutę. Jako
organizatorka i animatorka kultury dba o muzyczne potrzeby mieszkańców. Ma psa Borysa, który uwielbia arbuza.
Kępiste są siostrami. Kształconymi muzykami. Zaczynały od muzyki klasycznej, następnie próbowały swoich
sił w jazzie. Kolejna była piosenka autorska, którą zaczęły
tworzyć ze swoim zespołem Kępiste. A potem był Summer
Contrast – festiwal techno, na którym poznały Ane. Od
tamtej pory nic już nie było takie same. Ich lilipucia rodzina
nie mierzy więcej jak metr sześćdziesiąt parę. W kapeluszu.

Chillout Horror

Curator/Kurator: Damian Romaniak

Chillout Horror jest zupełnie nową sekcją na Szczecin European Film Festival. Mając na uwadze fakt, że kino gatunkowe
cieszy się w Polsce od kilkunastu lat coraz większą popularnością, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów. Przeglądy horrorów, ,,filmów dziwnych” czy kina klasy
B są już stałym elementem istniejącym na filmowej mapie
naszego kraju. Młodzi reżyserzy z całego świata próbują
swoich sił w realizacji horrorów, thrillerów czy kina science
fiction. My skupimy się przede wszystkim na horrorze – gatunku mającym zarówno swoich licznych zwolenników, jak
i przeciwników. Filmy prezentowane w tym bloku mają różny metraż, tematykę (od horrorów łagodniejszych, nastawionych na niezwykłą atmosferę, po obrazy bardziej ekstremalne,
w których nie brakuje elementów gore) czy kraj produkcji, ale
łączy je jedno – wszystkie są dziełami grozy. Ich rok produkcji obejmuje lata 2015-2016. W strefie Chillout Horror będą
dominować przede wszystkim filmy fabularne. Wyjątkiem
jest jeden długometrażowy dokument, ,,Fury of the Demon”,
który, mamy nadzieję, przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi kinowej grozy. Wstęp na blok od lat 18.
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Chillout Horror is an entirely new section at Szczecin
European Film Festival. Taking into consideration the
growing interest of Poles in the so-called “genre film” in the
past several years, we have decided to meet the viewers' expectations. Screenings of horrors, “weird films,” or B movies
have become a well-founded element on the film map of
our country. Young directors from all around the world try
their hand at making horrors, thrillers, and science fiction
films. We focus mainly on horror – the genre which has
numerous fans and adversaries. The films presented in this
section are of different length, topics (from horror films that
are milder, focusing on the mood, to pictures that are more
extreme and including elements of gore film), and country of
production, but they all have one thing in common – they all
evoke dread. All of the films were produced in 2015-2016.
The Chillout Horror zone will be dominated by fiction films,
with one exception of a feature documentary, “Fury of the
Demon,” which, we hope, any horror-lover will enjoy. Minimum age for admission is 18 years.

ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 21:00

147

Absence
D: Rob Savage, CI: Ollie Downey, ED: Ricardo Servini, UK 2015, COL 2’ 53”

The film, adhering to horror aesthetics, talks about the
mourning of a mature man who lost a loved one. Starring
Paul McGann, British film star from the '80s known for his
roles in “The Monk” by Paco Lara, “The Rainbow” by Ken
Russell, and “Dealers” by Colin Bucksey.

Film opowiadający o żałobie dojrzałego mężczyzny po
utracie bliskiej osoby utrzymany w stylistyce filmu grozy.
W roli głównej Paul McGann, brytyjska gwiazda kina lat
80., którego znamy z „Mnicha” Paco Lary, „Tęczy” Kena
Russella czy „Maklerów” Colina Buckseya.

Asuntos Domésticos • Domestic Affairs

CHILLOUT ZONE • STREFA CHILLOUT

D: Alexia Muiños Ruiz, CI: Susana Sanz, ED: Aimar Galdós, ES 2015, COL 14’

An attractive brunette invites a man she has just met to
spend the night with her. The protagonist does not know
that he is in grave danger. The film skilfully combines elements of a vampire film with erotic horror.

La Boca del León • The Lion's Mouth
D, CI, ED: Alfonso García López, ES 2013, COL 4’ 52”

The film created in the ever-so-popular “found footage”
poetics. This is the real deal, and it will find fans among
lovers of the demonic possession horror subgenre.

ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 21:00
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Atrakcyjna brunetka zaprasza nieznajomego mężczyznę na
noc. Bohater nie wie, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Dzieło w udany sposób łączy film wampiryczny
z erotycznym horrorem.

Film utrzymany w bardzo popularnej poetyce „found footage”. Mocna rzecz, która nie zawiedzie miłośników horrorów z podgatunku „demonic possession”.

The Darkness Keeper
D: Rodrigo Atiénzar Jiménez, CI: Jon Corcuera, ED: Vicky Lammers, ES 2016, COL 18’ 41”

A family horror film about a girl who is afraid of the dark.
The young protagonist doesn’t know, however, that come
night – the darkness spreads everywhere…

Familijny horror o dziewczynce bojącej się ciemności.
Młoda bohaterka nie wie jednak, że gdy zapada noc, ciemność rozpościera się wszędzie...

Die Fahrt • The Ride

A horror film about a hitch-hiker and a mysterious driver
who takes him on a terrifying journey. A clear echo of Robert Harmon’s famous “The Hitcher” with the unforgettable
performance by Rutger Hauer.

Horror o samotnym autostopowiczu i tajemniczym kierowcy, który zabiera go w przerażającą podróż. Wyraźne
echo słynnego filmu grozy Roberta Harmona „The Hitcher” z niezapomnianą rolą Rutgera Hauera.

Game of Death Chapter I: Terms & Conditions
D, ED: Matthew W. Stallard, CI: Emre Zengin, UK 2015, COL 4’ 33”

A film about a mortally dangerous game, bringing to mind
the cult film “Saw” by James Wan. A picture that is so bad,
it’s actually good.

Film o śmiertelnie niebezpiecznej grze, który swoim klimatem nawiązuje do kultowej „Piły” Jamesa Wana. Obraz
tak zły, że aż dobry.
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D: Werner Bohnen, CI: Thomas Klösters, ED: Corey White, DE 2015, COL 8’ 3”

ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 21:00
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Killies
D, CI, ED: David Rebordão, PT 2015, COL 7’ 46”

A story about a brutal game and torture with a surprising
finale. Provokes reflection on the omnipresent violence of
both the real and the virtual world.

Opowieść o brutalnej grze i torturowaniu z zaskakującym
finałem. Budzi refleksję na temat wszechobecnej przemocy
w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

Knack! • Knock!
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D: Finn Deivert, CI, ED: Wilhelm Forsnäsgård, SE 2016, COL 7’ 7”

It is night-time. An office employee is forced to fight a
mysterious force that attacks him unexpectedly. A warning
for workaholics, perhaps?

Niin metsä vastaa • Whistle in the Dark
D: Aino Suni, CI: Kerttu Hakkarainen, ED: Ville Hakonen, Jussi Sandhu, FI 2015, COL 11’ 40”

A horrifying story about lonely siblings in a mysterious forest. There are demons, possession, incest, and death. There
is a lot to fear. The film has been presented at the IIK!!
horror film festival in Finland.
ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 21:00
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Jest noc. Pracownik pewnego biura musi się zmagać z tajemniczą siłą, która niespodziewanie go atakuje. Czyżby
ostrzeżenie przed pracoholizmem?

Budząca grozę opowieść o samotnym rodzeństwie w tajemniczym lesie. Są tu demony, opętanie, kazirodczy seks
i śmierć. Jest się czego bać. Film był prezentowany na festiwalu horrorów IIK!! w Finlandii.

La Rage du démon • Fury of the Demon
D: Fabien Delage, CI: Raul Fernandez, Emilie Aujé, Cyril Battarel, ED: David Tillault, FR 2015, COL 60’

Fascynujący film dokumentalny o prowadzonym śledztwie
dotyczącym zaginionego filmu grozy rzekomo wyreżyserowanego przez pioniera kina Georgesa Mélièsa. Prawdziwa
perełka zarówno dla pasjonatów horrorów, jak i miłośników historii filmu.

CHILLOUT ZONE • STREFA CHILLOUT

A fascinating documentary about an investigation concerning a lost horror film supposedly directed by the cinema pioneer Georges Méliès. A true gem, both for horror
enthusiasts and for lovers of film history.

ČESKÝ FILM • 15.10.2016 • 21:00
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Untrue Stories?
Hitorie nieprawdziwe?
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A series of film surprises presented in a casual club atmosphere. Untrue Stories? – tales by the masters of horror fiction. Is it really fiction though? See for yourselves.

Cykl niespodzianek filmowych prezentowanych w luźnej
klubowej atmosferze. Historie nieprawdziwe? – czyli opowieści grozy mistrzów gatunku. Czy to na pewno czysta fikcja? Przekonajcie się sami.

Untrue Stories? vol. 1

Historie nieprawdziwe? vol. 1

In 1961 houses on Monterey Bay became the target of seagulls. It looked as if the birds carried out suicide attacks, like
the kamikaze. This stirred the imagination of Alfred Hitchcock, master of horrors.

W 1961 roku w domy mieszkańców kalifornijskiej zatoki Monterey zaczęły uderzać rozpędzone mewy. Wyglądało to tak, jakby dokonywały samobójczych ataków niczym kamikaze, co podziałało na wyobraźnię mistrza horrorów Alfreda Hitchcocka.

The world of serial killers is one of communicating vessels.
The original novel by Robert Bloch, which served as the
film’s basis, “inspired” serial killer Ed Gein, who in turn became an inspiration for the authors of the Hannibal Lecter
character (“The Silence of the Lambs”).

Świat seryjnych morderców to naczynia połączone. Oryginalna powieść Roberta Blocha, będąca kanwą filmu, stała się
„inspiracją” dla seryjnego mordercy Eda Geina, a ten z kolei stał się inspiracją dla twórców postaci Hannibala Lectera
(„Milczenie Owiec”).

Český Film • 16.10 • 9:00 PM

Český Film • 16.10 • 21:00

Untrue Stories? vol. 2

Historie nieprawdziwe? vol. 2

This psychopathic child murderer became the protagonist of
8 films. He even made an appearance in one of the instalments of the cult game “Mortal Kombat.” This time to find
new victims he will use the mind of the innocent Alice.

Ten psychopatyczny morderca dzieci doczekał się aż 8 filmów ze swoim udziałem. Pojawił się nawet w jednej z wersji
kultowej gry „Mortal Kombat”. Tym razem przy poszukiwaniu nowych ofiar użyje umysłu niewinnej Alice.

This film was supposed to be the capstone of the series about
the murderer who uses nightmares to exact vengeance upon
those who had killed him. The financial success, however,
convinced the film authors to make two more films about
the nightmarish man from the street full of trees.

Film ten miał stać się ukoronowaniem serii o mordercy, który
wykorzystuje koszmary senne, by mścić się na swoich oprawcach. Jednak sukces kasowy skłonił twórców do zrobienia
jeszcze dwóch filmów o koszmarnym panu z ulicy pełnej
drzew.

Český Film • 17.10 • 9:00 PM

Český Film • 17.10 • 21:00

Untrue Stories? vol. 3

Historie nieprawdziwe? vol. 3

A Spanish film created in the found footage style. A television crew spends the night accompanying fire-fighters
in their routine duties. When they are called to make an

Hiszpański film zrealizowany w formie found footage. Ekipa telewizyjna spędza noc, towarzysząc strażakom w czasie
wykonywania rutynowych obowiązków. Wezwani na miejsce

interwencji bohaterowie zostają odcięci od świata, a wszystko
nagrywają towarzyszącą im kamerą.

Animal rights activists break into a lab that experiments on
monkeys. Ignoring the scientists' warnings, they set the animals free. It then turns out that the animals were infected
with the “frenzy” virus.

Bojownicy o prawa zwierząt włamują się do laboratorium
prowadzącego eksperymenty na małpach. Mimo ostrzeżeń
naukowców wypuszczają zwierzęta na wolność. Te okazują
się zakażone wirusem zwanym „szałem”.

Český Film • 18.10 • 9:00 PM

Český Film • 18.10 • 21:00

Untrue Stories? vol. 4

Historie nieprawdziwe? vol. 4

A remake of Brian De Palma's 1973 film, directed by Douglas Buck. A story of conjoined twin sisters who have been
separated as children.

Remake filmu Briana De Palmy z 1973 roku, wyreżyserowany przez Douglasa Bucka. Historia sióstr syjamskich, które
zostały rozdzielone w dzieciństwie.

What would happen if you only had 7 days of life left after
having watched a video tape? One of the most profitable
horrors in the history of Japanese cinema spawned Hollywood remakes that divided the critics.

Co się stanie, jeśli po obejrzeniu kasety wideo zostanie nam
tylko 7 dni życia? Najbardziej dochodowy horror w historii
japońskiej kinematografii doczekał się hollywoodzkich remake'ów, które podzieliły krytyków.

Český Film • 19.10 • 9:00 PM

Český Film • 19.10 • 21:00

Untrue Stories? vol. 5

Historie nieprawdziwe? vol. 5

A film which was created as a tribute to exploitation and
slasher horrors and, most importantly, for grindhouse theatres where those films could be watched. Kurt Russel as a
crazy stuntman surrounded by a legion of beautiful women.

Film, który powstał w hołdzie dla horrorów exploitation
i slasher, a przede wszystkim dla kin grindhouse’owych, gdzie
można było je obejrzeć. Kurt Russell w roli szalonego kaskadera, otoczony legionem pięknych kobiet.

A god-forsaken place in Mexico with a military base testing
a dangerous virus. An homage to zombie films and drive-in
theatres, starring Quentin Tarantino, Bruce Willis, Fergie,
Rose McGowan.

Meksykańskie odludzie, baza wojskowa, w której prowadzone są badania nad niebezpiecznym wirusem, a w obsadzie
filmu Quentin Tarantino, Bruce Willis, Fergie, Rose McGowan. Ukłon w stronę filmów o zombie i kin samochodowych.

Český Film • 20.10 • 9:00 PM

Český Film • 20.10 • 21:00

Untrue Stories? vol. 6

Historie nieprawdziwe? vol. 6

Gary Oldman as the master of the legendary Transylvanian
castle, accompanied by the crème de la crème of '90s acting:
Winona Ryder, Anthony Hopkins, and Keanu Reeves.

Gary Oldman w roli pana legendarnego zamku w Transylwanii w towarzystwie crème de la crème aktorstwa lat 90.:
Winony Ryder, Anthony’ego Hopkinsa oraz Keanu Reevesa.

The main defence of the film against a sea of criticism was
the cult scene where Salma Hayek performs an erotic dance
with a snake wrapped around her neck and pours tequila
down her bare foot and into Quentin Tarantino's mouth. “I
don't f***ing believe in vampires, but I believe in my own two
eyes, and what I saw is f***ing vampires.”

Film ten bronił się przed falą krytyki kultową sceną, w której
kusząca Salma Hayek wykonuje erotyczny taniec z wężem na
szyi, zakończony pojeniem Quentina Tarantino tequilą spływającą jej po stopie. „Nie wierzę w wampiry, wierzę w to, co
widzę, a widzę wampiry”.
Český Film • 21.10 • 21:00

Český Film • 21.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol. 7

Historie nieprawdziwe? vol. 7

Johnny Depp as an astronaut who was left alone in the space
for two minutes. After his return to Earth nothing will be the
same. Not even his perfect marriage with Charlize Theron.

Johnny Depp w roli astronauty, który przez dwie minuty został sam w przestrzeni kosmicznej. Po powrocie na Ziemię
nic już nie będzie takie samo. Nawet jego idealne małżeństwo
z Charlize Theron.

CHILLOUT ZONE • STREFA CHILLOUT

intervention, they become separated from the world, and
record everything with the camera they carry along.
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A film from the zombie canon. A deadly virus gets out of
control, creating legions of the undead. The ones to face
them will be two beautiful women of action film: Milla Jovovich and Michelle Rodriguez.

Film z kanonu historii o zombie. Śmiercionośny wirus wymyka się spod kontroli, tworząc legiony nieumarłych. Czoła
stawiają im dwie niebezpieczne i piękne kobiety kina akcji:
Milla Jovovich i Michelle Rodriguez.

Český Film • 22.10 • 9:00 PM
Český Film • 22.10 • 21:00
Untrue Stories? vol. 8
Historie nieprawdziwe? vol. 8
A group of teenagers go on a weekend trip to a cottage in
the woods. During a game they play, they unknowingly summon bloodthirsty demons. The debut of the fantastic Bruce
Campbell.
After the unexpected success of the first film, the director has
decided to continue the series, this time purposefully including elements of comedy. For this project, and for the subsequent productions continuing the saga, Sam Raimi once
again invited Bruce Campell to work with him.

Grupa nastolatków wyjeżdża na weekend do domku w głębi lasu. Nieświadomie podczas zabawy przywołują demony,
które czyhają na ich życie. Debiut rewelacyjnego Bruce’a
Campbella.
Po niespodziewanym sukcesie pierwszej części reżyser zdecydował się na kontynuację serii, tym razem świadomie stawiając na elementy komedii. Do pracy nad projektem, jak
i kolejnymi kontynuacjami sagi, Sam Raimi znów zaprasza
Bruce’a Campbella.

Český Film • 23.10 • 9:00 PM
Český Film • 23.10 • 21:00
Untrue Stories? vol. 8
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Historie nieprawdziwe? vol. 9
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Jack Nicholson awakes his inner beast and once again rules
the silver screen. He even manages to outshine the beautiful
Michelle Pfeiffer and the '90s king of all villains – James
Spader.

Jack Nicholson budzi w sobie dziką bestię i po raz kolejny
króluje na ekranie. Przyćmił nawet przepiękną Michelle Pfeiffer i króla czarnych charakterów z lat 90. – Jamesa Spadera.

Kenneth Branagh attempts to take on the legend of a monster born in Ząbkowice Śląskie. On screen we will see the
director himself in the lead role, partnered by the fetching
Helena Bonham Carter and the fantastic Robert De Niro.

Kenneth Branagh próbuje zmierzyć się z legendą o potworze,
który narodził się w Ząbkowicach Śląskich. Na ekranie w roli
głównej sam reżyser, a partnerują mu zachwycająca Helena
Bonham Carter oraz rewelacyjny Robert De Niro.

Český Film • 24.10 • 9:00 PM

Český Film • 24.10 • 21:00

SEFF '16 Venues
MIEJSCA PREZENTACJI SEFF '16

The Szczecin Academy of Art
Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie jest młodą, wciąż rozwijającą się uczelnią. Na czterech wydziałach prowadzone są
takie kierunki studiów, jak: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, grafika, malarstwo, wokalistyka i wzornictwo.
Uczelnia w swojej ofercie ma również studia podyplomowe: rytmikę z kształceniem słuchu w szkolnictwie
muzycznym I stopnia oraz zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.
Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się
około 600 studentów. Zdobywają laury na międzynarodowych konkursach, we wszystkich dziedzinach sztuki.
Od pierwszego dnia istnienia Akademia ma ambicję, by
wpływać na Szczecin i region, stąd projekt „Akademia
ZMIENIA Szczecin”, w ramach którego przeprowadzono serię modernizacji, udostępniając m.in. piękne i funkcjonalne miejsce do tworzenia i prezentowania sztuki –
Pałac pod Globusem. W ramach tego projektu powstało
także Centrum Przemysłów Kreatywnych – miejsce
współpracy Akademii z biznesem.

As a result of its educational activity there have been
organised around 200 concerts and 20 exhibitions. The
program also features film screenings, open lectures,

W wyniku prowadzonej działalności dydaktycznej zorganizowano w ciągu roku około 200 koncertów i 20 wystaw.
W programie są także pokazy filmów, otwarte wykłady,

Fot. Juliusz Sokołowski

Since its very first day, the Academy has had the ambition to influence Szczecin and the region, hence the
project “Akademia ZMIENIA Szczecin” (“the Academy
CHANGES Szczecin”), as part of which a series of modernisations took place, making available (among other
things) a beautiful and functional place for presenting art
– the Palace Under the Globe. The project also enabled
the creation of the Centre for Creative Industries – a place of cooperation between the Academy and business.

SEFF ’16 VENUES • MIEJSCA PREZENTACJI SEFF '16

The Szczecin Academy of Art is a young, constantly
developing institution. Its four faculties include such
courses as: interior design, artistic education in musical
arts, instrumental performance, graphics, painting, vocal
performance, and visual communication. The Academy
also offers post-graduate studies: eurhythmics with ear
training in 1st-degree musical education and culture
management with selected aspects of artistic education
management. The departments of the Szczecin Academy
of Art collectively educate about 600 students. They win
awards at international competitions, in all fields of art.
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workshops, and performance. The institution sees that its
students’ art gets presented as widely as possible.
Daily, through its continuous development, the Szczecin
Academy of Art is becoming an increasingly interesting
and creatively inspiring place.

warsztaty i performance. Uczelnia dba o to, by sztuka
tworzona przez jej studentów była jak najszerzej prezentowana.
Akademia Sztuki w Szczecinie, poprzez swój nieustający
rozwój, z dnia na dzień staje się coraz ciekawszym i coraz
bardziej inspirującym do kreatywności miejscem.
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Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
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Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien •
18-24.10

Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien •
18-24.10

Fot. Juliusz Sokołowski

The Dialogue Centre Upheavals is a branch of the National Museum in Szczecin, and was officially opened on
January 25th 2016. The centre’s interior is an exhibition
space, namely 19 thematically separate spaces that tell
the difficult and turning-point history of the city and
region during the 1939-1989 period against a background of national and European events. The exhibition
rooms feature narrative guides, multimedia infobooths
(with documents, photographs, films, witness reports,
newspapers), cased museum exhibits, historical films on
the given topic, listening spots that include the memories of history witnesses, music, and bios (both of positive and negative individuals) that were considered
valuable for the particular topic. An important part of
the presented exhibition are the interwoven pieces of art
created for this very purpose. The permanent exhibition
features the following topics: genesis (war and post-war
periods), migrations, Stalinism, youth, the shipyard, the
rebellious city (December ‘70 / January ‘71), the Gierek decade, the birth of hope (August ‘80 / December
‘81), martial law, the end and the beginning (August ‘88
/ June ‘89). The exhibition is presented in Polish, German, and English. The person behind the Centre’s idea,
and simultaneously its exhibition curator, is Agnieszka

Centrum Dialogu Przełomy jest oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło
25 stycznia 2016 roku. Wnętrze Centrum tworzy wystawa, czyli 19 wyodrębnionych tematycznie przestrzeni
opowiadających o trudnej i przełomowej historii miasta
i regionu w latach 1939-1989 na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. W salach wystawienniczych znajduje się narracja przewodnia, multimedialne infokioski
(z dokumentami, zdjęciami, filmami, relacjami świadków,
gazetami), eksponaty muzealne w gablotach, filmy historyczne dotyczące poruszanego zagadnienia, stanowiska
odsłuchowe zawierające wspomnienia świadków historii
lub muzykę oraz biogramy osób (pozytywnych i negatywnych), które zostały uznane za znaczące dla danego
zagadnienia. Ważnym akcentem prezentowanej wystawy
są wplecione w nią dzieła artystyczne stworzone na jej
potrzeby. Na wystawie stałej odnajdziemy następujące zagadnienia: geneza (wojna i powojnie), migracje, stalinizm,
młodość, stocznia, niepokorne miasto (Grudzień '70 /
Styczeń ‘71), dekada Gierka, narodziny nadziei (Sierpień
'80 / Grudzień '81), stan wojenny oraz koniec i początek
(Sierpień '88 / Czerwiec '89). Wystawa prezentowana jest
w języku polskim, niemieckim i angielskim. Pomysłodawczynią Centrum i jednocześnie kuratorem wystawy
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The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy
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Kuchcińska-Kurcz. Recently, the Centre has taken 3rd
place in the national competition for the best multimedia museum, organised by Kulturaonline.pl, as well as 1st
place in the competition for best public space in Europe
(the European Prize for Urban Public Space 2016).

jest Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. W ostatnim czasie
Centrum zajęło III miejsce w ogólnopolskim konkursie
na najlepsze muzeum multimedialne, zorganizowanym
przez portal Kulturaonline.pl, a także I miejsce w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w Europie (European Prize for Urban Public Space 2016).
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Muzeum Narodowe w Szczecinie –
Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1
70-549 Szczecin
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The Dialogue Centre Upheavals at SEFF: “A Brave
Bunch. The Uprising Through Children's Eyes” • 20.10
• 10:00 AM

Centrum Dialogu Przełomy na SEFF: „Fajna ferajna.
Powstanie oczyma dzieci” • 20.10 • 10:00

SEFF Media Forum • 20.10 • 4:00 PM

SEFF Media Forum • 20.10 • 16:00

Český Film

Český Film combines a pub with a movie theatre. The
visitors can sit in comfortable chairs from a real cinema,
and watch various films on the big screen, with good beer
in hand, naturally. There are seven draught beers in rotation, coming from Czech and Polish microbreweries,
in addition to 100 different bottled beers, non-alcoholic
beverages, and delicious snacks.

Český Film to połączenie pubu z salą kinową. Odwiedzający mogą usiąść na wygodnych fotelach pochodzących
z prawdziwego kina i na dużym ekranie oglądać różnorodne filmy, oczywiście z dobrym piwem w ręku. Dostępnych jest siedem rotacyjnych piw lanych, pochodzących
z czeskich i polskich rzemieślniczych browarów, a także
100 różnych piw butelkowych, wiele napojów bezalkoholowych oraz pysznych przekąsek.

TELEPHONE ART • 15.10 • 7:00 PM
Chillout Horror • 15.10 • 9:00 PM
West Pomerania Shorts ‘16 Final • 16.10 • 7:00 PM
Untrue Stories? vol.1 • 16.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.2 • 17.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.3 • 18.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.4 • 19.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.5 • 20.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.6 • 21.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.7 • 22.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.8 • 23.10 • 9:00 PM
Untrue Stories? vol.9 • 24.10 • 9:00 PM

TELEFON ART • 15.10 • 19:00
Chillout Horror • 15.10 • 21:00
Zachodniopomorskie Shorty ‘16 Finał • 16.10 • 19:00
Historie nieprawdziwe? vol.1 • 16.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.2 • 17.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.3 • 18.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.4 • 19.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.5 • 20.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.6 • 21.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.7 • 22.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.8 • 23.10 • 21:00
Historie nieprawdziwe? vol.9 • 24.10 • 21:00
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Český Film
Aleja Jana Pawła II 3-4
70-413 Szczecin
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The Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
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Konkurs na nowy gmach Filharmonii w Szczecinie
ogłoszono w 2007 roku. Spośród propozycji czterdziestu
czterech pracowni z całego świata jury wybrało projekt
opracowany przez studio Barozzi/Veiga z Barcelony.
Wnętrze nowej Filharmonii to ponad 12.000 metrów
kwadratowych przestrzeni, rozłożonej na czterech kondygnacjach. Znajdują się w niej m.in.: sala symfoniczna,
sala kameralna, sale prób, kawiarnia, obszerne foyer oraz
magazyny instrumentów. Filharmonia w Szczecinie mieści się u zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki nieprzypadkowo. Nowa siedziba powstała w miejscu zniszczonego już
w trakcie wojny Domu Koncertowego.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48
70-515 Szczecin

Fot. Filip Kacalski
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The competition for a new building of the Philharmonic
was announced in 2007. From among 44 projects created
by design studios all around the world, the jury chose one
created by the Barozzi/Veiga studio from Barcelona. The
interior of the new Philharmonic is 12,000 square metres of space divided into four floors. The rooms include:
a symphony hall, a chamber hall, rehearsal halls, a café,
a spacious foyer, and instrument storage rooms. It is no
coincidence that the Szczecin Philharmonic is located on
the corner of Małopolska and Matejki Streets. The new
edifice has been located in the same spot as the old Concert Hall, which was destroyed during the war.

SEFF ‘16 Award Ceremony • 24.10 • 8:00 PM

Ceremonia wręczenia nagród SEFF ‘16 • 24.10 • 20:00

Kana's Cellar is consistently open to any creative events:
films, meetings, discussions, and most of all spontaneous
events initiated by the exceptional guests. Good music
through loudspeakers and often live on the cellar stage
also influences the unique feel of this place. Kana's Cellar
is also a gallery presenting the works of young artists and
pointing out current and possible directions of artistic
development. The gallery organises group exhibitions,
workshops, and meetings with artists of various studios,
enabling the juxtaposition of attitudes and exchange of
experiences of various creative circles – those both of
students and professors. Great coffee, good cooking, and,
most of all, a rich choice of interesting beers and other
beverages – all this makes the time you spend with us
incredibly pleasant.

Piwnica Kany konsekwentnie otwiera się na wszystko, co
niesie ze sobą twórczy ferment: filmy, spotkania, dyskusję,
a przede wszystkim niezapowiedziane i spontaniczne wydarzenia uruchamiane przez wyjątkowych gości. Dobra muzyka w głośnikach lub grana na żywo na deskach piwnicznej
sceny również wpływa na niepowtarzalny klimat tego miejsca. Piwnica Kany to także galeria prezentująca twórczość
młodych artystów, zwracająca tym samym uwagę na aktualne, jak i możliwe kierunki rozwoju sztuki. W ramach działalności galerii organizowane są wystawy zbiorowe, warsztaty
oraz spotkania artystów z różnych pracowni, umożliwiające
konfrontację postaw i wymianę doświadczeń wielu środowisk twórczych – zarówno studentów, jak i wykładowców.
Pyszna kawa, dobra kuchnia i przede wszystkim duży wybór
ciekawych piw i innych trunków pozwalają spędzić niezwykle przyjemny czas.
Piwnica Kany
pl. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin

UHA UHA Chillout Zone - concert • 22.10 • 10:30 PM

UHA UHA Chillout Zone - koncert • 22.10 • 22:30
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Kana's Cellar
Piwnica Kany
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Radio Szczecin
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Radio Szczecin is a modern regional station whose range spans throughout nearly the entire West Pomeranian
Voivodeship. Its program is universal in its character, and
is addressed to those who wish to know about the events
taking place in, as well as the cultural and economic life
of: Szczecin, Świnoujście, Stargard, Kołobrzeg, and other
locations in the region. The ratings of Radio Szczecin
show that it is the first choice of listeners in this part
of the country, dominating national radio stations both
public and commercial. There are about 182 thousand
people listening to it every day.
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Radio Szczecin to nowoczesna stacja regionalna obejmująca zasięgiem większość województwa zachodniopomorskiego. Nadaje program o charakterze uniwersalnym,
skierowany do mieszkańców, którzy są zainteresowani wydarzeniami, życiem kulturalnym i gospodarczym
Szczecina, Świnoujścia, Stargardu, Kołobrzegu oraz pozostałych miejscowości w regionie. Wyniki badań słuchalności Radia Szczecin wskazują, że jest najczęściej
i najchętniej wybieraną stacją radiową w tej części kraju,
wyprzedzając ogólnopolskie stacje publiczne i komercyjne. Dziennie słucha jej około 182 tys. słuchaczy.
Polskie Radio Szczecin
al. Wojska Polskiego 73
70-481 Szczecin

Crossing the Boundaries – Tomasz Raczek & Bartosz
Wójcik • 20.10 • 8:00 PM

Przekraczanie Granic – Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik • 20.10 • 20:00

The Kamera Association
Stowarzyszenie Kamera

The Kamera Association is a headquarters, workplace,
movie theatre, and exhibition space. This place, where
one can sit in comfortable chairs from the former Szczecin Philharmonic Hall, is not open regularly (or maybe even irregularly), but once a month it does host an
exhibition or a film screening. The Association promotes
friendly creators – local, Polish, and foreign alike.

Stowarzyszenie Kamera to siedziba, pracownia oraz sala
kinowa i sala wystawiennicza. Miejsce to, w którym można usiąść na wygodnych fotelach z dawnej Filharmonii
Szczecińskiej, nie jest czynne regularnie (a wręcz nieregularnie), jednak raz w miesiącu prezentuje wystawę lub
film. Stowarzyszenie promuje zaprzyjaźnionych twórców
zarówno lokalnych, jak i z kraju i zagranicy.

The Faces of West Pomeranian Cinema – Jacek Kamiński
• 19.10 • 2:00 PM

Oblicza Zachodniopomorskiej Kinematografii – Jacek
Kamiński • 19.10 • 14:00
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Stowarzyszenie Kamera
al. Jana Pawła II 17
(wejście od ul. Mazurskiej)
70-953 Szczecin
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TVP3 Szczecin
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TVP3 Szczecin is a television station which is close, up-to-date and friendly. Nearly 1.7 million viewers, digital
quality of video and audio, thorough and the most accurate news from the region, reportages, journalism, entertainment, sports and culture, intervention programs,
and TV guides. Our journalists, focused on the matters
our viewers care about, are everywhere where something
important for the region and for the inhabitants happens.

TVP3 Szczecin to telewizja bliska, aktualna i przyjazna.
1,7 mln odbiorców, cyfrowa jakość dźwięku i obrazu,
rzetelne i najbardziej aktualne informacje z regionu, reportaże, publicystyka, rozrywka, sport i kultura, programy
interwencyjne i poradnikowe. Nasi dziennikarze, skupieni na sprawach, którymi żyją nasi widzowie, są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla regionu i jego
mieszkańców.

The most important news from the region – everyday in
“Kronika” at 6:30 PM and 9:30 PM. All TVP3 Szczecin
programs are also available online and can be watched on
tablets and smartphones (tvpstream.tvp.pl).

Najważniejsze informacje z regionu – codziennie w „Kronice” o godz. 18:30 i 21:30. Wszystkie programy TVP3
Szczecin są dostępne również w Internecie na tabletach
i smartfonach (tvpstream.tvp.pl).

Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 24a
71-410 Szczecin
www.szczecin.tvp.pl

SEFF ‘16 Opening Ceremony • 18.10 • 7:00 PM

Ceremonia otwarcia SEFF ‘16 • 18.10 • 19:00

The historical premises of the Pomeranian dukes became
one of the main symbols and centres of cultural life in West
Pomerania. Its goal is to support and promote artistic work
in Szczecin and in the voivodeship. The Pomeranian Dukes’
Castle in Szczecin is a cultural institution featured in the
register of the West Pomeranian Voivodeship Government.

Historyczna siedziba książąt pomorskich stała się jednym
z głównych symboli i ośrodków życia kulturalnego na Pomorzu Zachodnim. Jej celem jest wspieranie i propagowanie
twórczości artystycznej w Szczecinie i województwie. Zamek Książąt Pomorskich jest instytucją kultury wpisaną do
rejestru Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

The Castle prepares and organises concerts, theatre performances, exhibitions, conferences, and meetings on science
and popular science, including ones promoting knowledge
about the history of West Pomerania. Regular events include: Spring Guitar Concerts, numerous chamber concerts,
as well as co-organising music festivals in Kamień Pomorski, Kołobrzeg, and Szczecin. The Castle holds around forty
exhibitions a year, including presentations of Polish and European paintings, as well as contemporary art, photography,
and historical exhibitions.

Zamek przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, konferencje oraz spotkania naukowe
i popularnonaukowe, w tym dotyczące upowszechniania
wiedzy o dziejach Pomorza Zachodniego. Stałe propozycje to m.in.: Wiosenne Koncerty Gitarowe, liczne koncerty kameralne czy współorganizacja festiwali muzycznych
w Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Szczecinie. Działalność wystawiennicza Zamku Książąt Pomorskich to około
czterdziestu wystaw rocznie. Wśród nich: prezentacje malarstwa polskiego i europejskiego, wystawy sztuki nowoczesnej, wystawy fotograficzne i historyczne.

Thanks to the continuous contact with Polish and foreign
museums, archives, art galleries, and creative communities, the exhibitions presented in the Castle are often an
opportunity to see pieces by the most prominent artists, or

Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy to
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The Pomeranian Dukes’ Castle
Zamek Książąt Pomorskich
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exceptional collections from Poland and abroad. The Pomeranian Dukes' Castle also used to hold two theatres, namely
Krypta and Piwnica przy Krypcie. After the modernisation
of the Castle both theatres will operate on one stage under
a common name, Piwnica przy Krypcie Theatre. The Castle
theatre is the smallest professional and alternative stage in
Poland, a theatre that is both vibrant and original. An incredible place of actors’ initiatives, which became an exceptional
artistic space on a national scale.
Ever since 1963, the Castle has been home to the Castle Cinema. It is one of the smallest arthouse cinemas in Poland,
member of the Art-House Cinemas Network, and promotes
ambitious films from Poland and Europe. In 2013 modernisation and digitalisation of the cinema took place, thanks to
which films are screened in the DCI standard, including 3D
technology.
The Cinema also holds the Cultural and Tourist Information
Center (CIKiT Zamek) and a centre for art conservation.

nierzadko okazje do obejrzenia dzieł najwybitniejszych
twórców lub wyjątkowych kolekcji z kraju i zagranicy.
W Zamku Książąt Pomorskich działały również teatry
Krypta i Piwnica przy Krypcie. Po modernizacji Zamku
oba teatry będą funkcjonować w jednej przestrzeni scenicznej pod wspólną nazwą Teatr Piwnica przy Krypcie.
Zamkowy teatr to najmniejsza w Polsce scena zawodowa
i alternatywna, teatr żywy i oryginalny. Niezwykłe miejsce
inicjatyw aktorskich, które stało się wyjątkową przestrzenią
artystyczną w skali kraju.
Już od 1963 roku w Zamku działa Kino Zamek – jedno
z najmniejszych kameralnych kin w Polsce, należące do
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, promujące ambitne kino
polskie i europejskie. W 2013 roku dokonano modernizacji
i cyfryzacji kina, dzięki czemu projekcje filmów odbywają
się w standardzie DCI, w tym w technice 3D.
W Zamku funkcjonuje również Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT Zamek) oraz pracownia
konserwacji dzieł sztuki.
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Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
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New Baltic Cinema – Denmark • 17.10 • 5:00 PM
New Baltic Cinema – Sweden • 17.10 • 6:00 PM
New Baltic Cinema – Lithuania • 17.10 • 7:00 PM
New Baltic Cinema – Germany / Poland • 17.10 • 9:00 PM
ZFF Pomerania Film at SEFF: „Ludzik – nowa jakość
komizmu” • 19.10 • 5:00 PM
Nanook in google – book promotion – 19.10 – 7:00 PM
Marcin Koszałka – Retrospective • 19.10 • 8:00 PM
The European Competition: Block 1 • 21.10 • 5:30 PM
The European Competition: Block 2 • 21.10 • 8:00 PM
The European Competition: Block 3 • 22.10 • 3:00 PM
The European Competition: Block 4 • 22.10 • 5:30 PM
The European Competition: Block 5 • 22.10 • 8:00 PM
The Polish Competition: Block 1 • 23.10 • 3:00 PM
The Polish Competition: Block 2 • 23.10 • 5:30 PM
The European Competition: Block 6 • 23.10 • 8:00 PM
The Academy of Art at SEFF • 21-23.10
Marcin Koszałka – Masterclass • 24.10 • 5:00 PM

Nowe Kino Bałtyckie – Dania • 17.10 • 17:00
Nowe Kino Bałtyckie – Szwecja • 17.10 • 18:00
Nowe Kino Bałtyckie – Litwa • 17.10 • 19:00
Nowe Kino Bałtyckie – Niemcy / Polska • 17.10 • 21:00
ZFF Pomerania Film na SEFF: „Ludzik – nowa jakość
komizmu” • 19.10 • 17:00
Nanook w googlach – promocja książki – 19.10 – 19:00
Marcin Koszałka – Retrospektywa • 19.10 • 20:00
Konkurs Europejski: Blok 1 • 21.10 • 17:30
Konkurs Europejski: Blok 2 • 21.10 • 20:00
Konkurs Europejski: Blok 3 • 22.10 • 15:00
Konkurs Europejski: Blok 4 • 22.10 • 17:30
Konkurs Europejski: Blok 5 • 22.10 • 20:00
Konkurs Polski: Blok 1 • 23.10 • 15:00
Konkurs Polski: Blok 2 • 23.10 • 17:30
Konkurs Europejski: Blok 6 • 23.10 • 20:00
Akademia Sztuki na SEFF • 21-23.10
Marcin Koszałka – Masterclass • 24.10 • 17:00

SEFF '16 on the Road
SEFF '16 W TRASIE

The goal of the Ińsko Centre of Culture, founded in 2015, is to
popularise and promote culture, sport, and recreation, and to organise events. Its core mission is to modernise the standards of cultural animation and education through the organisation of system
projects in cooperation with educational institutions, associations,
culture centres, foundations, and local activity groups. Far-reaching
goals of the program include: the creation of strong and integrated
local communities and activation of local resources – institutions,
self-governing organisations, NGOs, businesses; the strengthening and integration of local citizens' groups; the building of identities of local communities.

Ińskie Centrum Kultury, powstałe w 2015 roku, ma na celu upowszechnianie i promocję kultury, sportu i rekreacji oraz organizację imprez. Podstawową misją jest unowocześnianie standardów
animacji i edukacji kulturalnej poprzez organizację systemowych
projektów przy współpracy z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, jednostkami kultury, fundacjami czy lokalnymi grupami
działań. Dalekosiężne cele programu to m.in.: powstanie silnych
i zintegrowanych społeczności lokalnych, a także zaktywizowanie
lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych, wzmacnianie i integracja lokalnych grup
obywatelskich oraz budowanie tożsamości wspólnot lokalnych.

Jazz Club Central'a - SCENA is a place for everyone who finds
pleasure in experiencing live music. Several times a month the
club organises concerts of many genres including jazz, blues, and
electronica. On Saturday nights we often host excellent DJs, and
then the club turns into a real dance scene. Our idea is to create
a multicultural place for a broad range of people of various age
groups. Here you can find young musicians making their first steps
onstage, as well as experienced ones who have been present on the
music market for years. Our club is open to new challenges and
artistic undertakings; we do not wish to limit ourselves to strictly
musical events. It is also a place where lovers of theatre and interesting films will feel at home. The incredible atmosphere of the
place is worth experiencing in person.

Jazz Club Central'a – SCENA to miejsce dla każdego, kto odnajduje przyjemność w obcowaniu z muzyką na żywo. Kilka razy
w miesiącu odbywają się tu koncerty z pogranicza wielu gatunków
muzycznych – m.in. jazzu, bluesa czy muzyki elektronicznej, a w sobotnie wieczory często goszczą znakomici DJ-e. Wówczas klub
zamienia się w prawdziwą scenę taneczną. Ideą klubu jest stworzenie miejsca multikulturowego, skierowanego do szerokiego grona
odbiorców w różnym wieku. Można tu więc posłuchać zarówno
młodych muzyków stawiających swoje pierwsze kroki na scenie, jak
i doświadczonych artystów od lat istniejących na rynku. Jazz Club
Central'a – SCENA jest klubem otwartym na nowe wyzwania i akcje artystyczne, nieograniczającym się tylko do wydarzeń muzycznych. Swoje miejsce znajdą tu również miłośnicy teatru i ciekawych
projekcji filmowych, których przyciąga niesamowita atmosfera,
której warto doświadczyć na własnej skórze.

Jazz Club Central'a – SCENA, ul. Armii Krajowej 3, 72-600 Świnoujście • 28.10.2016 • 21:00

SEFF '16 ON THE ROAD • SEFF '16 W TRASIE

The Ińsko Centre of Culture / Ińskie Centrum Kultury, ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko • 4.10.2016 • 13:00
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The annual polenmARkT program is both classic and alternative.
Being deeply embedded in the city's tradition, it lets the viewers
forget about the November chill. Polish culture is presented in
various forms, diversified in their character – because Poland is
colourful, fantastic, and often surprisingly different. Everyone is
invited, regardless of their fields of interest or age. Anyone can
search through the marketplace of Polish culture. And what
awaits the viewers is encounters with fairy-tales, meetings with
authors, panel discussions, exhibitions, films of various genres,
artistic workshops, cultural soirees, informative meetings concerning higher education in Poland, scientific lectures, concerts,
and parties.

Coroczny program polenmARkTu jest jednocześnie klasyczny, jak
i alternatywny. Mocno osadzony w miejskiej tradycji pozwala widzom zapomnieć o listopadowym mrozie. Polska kultura prezentowana jest w wielorakich formach o zróżnicowanym charakterze,
bo i sama Polska jest kolorowa, fantastyczna i niejednokrotnie zaskakująco inna. Mile widziani są wszyscy, niezależnie od zainteresowań i wieku. Każdy może poszperać na bazarze polskiej kultury.
Na widzów czekają spotkania z bajką, wieczory autorskie, dyskusje
panelowe, wystawy, różnogatunkowe filmy, warsztaty artystyczne,
wieczory kulturalne, spotkania informacyjne o studiach w Polsce,
wykłady naukowe, koncerty i imprezy.

SEFF '16 ON THE ROAD • SEFF '16 W TRASIE

The "Czajka" student cellar of the Slavic Studies Institute / Piwnica studencka Instytutu Slawistyki „Czajka”,
Domstr. 9/10, 17489 Greifswald • 16.11.2016 • 20:00
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The Stargard’s Friends Society was established in 2000. It functions in
many areas – it runs the Tourist Information Centre, it publishes books
on Stargard and the Stargard area, as well as folders, maps, and postcards. It endeavours for legal protection of the Krąpiel Valley. For 16 years
it fought for changing the official city name to Stargard, which ended
successfully on January 1st 2016. In their office, located inside the Gothic Basement of the Stargard’s Friends Society within the town hall underground, they organise concerts, performances, cabaret presentations,
evenings with poetry, film screenings.

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu powstało w 2000 roku. Działa na
wielu polach – prowadzi Centrum Informacji Turystycznej, wydaje
książki o Stargardzie i ziemi stargardzkiej, a także foldery, mapy i kartki pocztowe. Zabiega o ochronę prawną Doliny Krąpieli. Przez 16 lat
walczyło o zmianę oficjalnej nazwy miasta na Stargard, co zakończyło
się sukcesem 1 stycznia 2016 roku. W swej siedzibie, którą jest gotycka
Piwnica TPS w podziemiach ratusza, organizuje koncerty, spektakle,
prezentacje kabaretów, wieczory poezji, projekcje filmów.

The Basement of the Stargard’s Friends Society / Piwnica Towarzystwa Przyjaciół Stargardu
Rynek Staromiejski 4, 73-110 Stargard • 5.11.2016 • 18:00
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Najlepsze Filmy Świata:
„Wytrwałość”
The Best Films in the World:
“Perseverance “
reż. / dir. Małgorzata Imielska,
PL, 2015
Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia
18/20

TELEFON ART
TELEPHONE ART
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Historie nieprawdziwe? vol.2
Untrue Stories? vol.2
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Nowe Kino Bałtyckie
– Niemcy / Polska
New Baltic Cinema
– Germany / Poland
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

21:00 – 22:00

Nowe Kino Bałtyckie – Litwa
New Baltic Cinema – Lithuania
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

19:00 – 21:00

Nowe Kino Bałtyckie – Szwecja
New Baltic Cinema – Sweden
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

18:00 – 19:00

Nowe Kino Bałtyckie – Dania
New Baltic Cinema – Denmark
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

17:00 – 18:00

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
17.10.2016

Historie nieprawdziwe? vol.1
Untrue Stories? vol.1
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Zachodniopomorskie Shorty ‘16
Finał
West Pomerania Shorts ‘16 Final
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

19:00 – 21:00

NIEDZIELA / SUNDAY
16.10.2016

Chillout Horror
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

Oblicza Zachodniopomorskiej
Kinematografii – Jacek Kamiński
The Faces of West Pomeranian
Cinema – Jacek Kamiński
Stowarzyszenie Kamera, Jana Pawła
II 17

14:00 – 16:00

ŚRODA / WEDNESDAY
19.10.2016

Historie nieprawdziwe? vol.3
Untrue Stories? vol.3
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Najlepsze Filmy Świata:
„Lo and Behold: Reveries of the
Connected World”
The Best Films in the World:
“Lo and Behold: Reveries of the
Connected World”
reż. / dir. Werner Herzog, USA,
2016
Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia
18/20

21:00 – 23:00

Ceremonia otwarcia SEFF ‘16
SEFF ‘16 Opening Ceremony
“Et Hjem i Verden” / “At Home in
the World”
reż. / dir. Andreas Koefoed, DK,
2015
Studio TVP Szczecin, ul.
Niedziałkowskiego 24a

19:00 – 21:00

Najlepsze Filmy Świata: „Fuocoammare”
The Best Films in the World:
“Fire at Sea”
reż. / dir. Gianfranco Rosi, IT, 2016
Multikino Galaxy, al. Wyzwolenia
18/20

19:00 – 21:00

17:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 23:30

WTOREK / TUESDAY
18.10.2016

SOBOTA / SATURDAY
15.10.2016

Przekraczanie Granic –
Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik
Crossing the Boundaries –
Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik
Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska
Polskiego 73 (wejście od / entrance
from Niedziałkowskiego)

20:00 – 22:00

SEFF Media Forum
goście / guests Friederike Frach,
Małgorzata Frymus, Tomasz
Raczek, Michael Schmidt,
Christhard Läpple
Centrum Dialogu Przełomy,
pl. Solidarności 1

16:00 – 18:00

Centrum Dialogu Przełomy
na SEFF: „Fajna ferajna. Powstanie oczyma dzieci”
The Dialogue Centre Upheavals
at SEFF: “A Brave Bunch. The
Uprising Through Children’s Eyes”
reż. / dir. Tomasz Stankiewicz
Centrum Dialogu Przełomy,
pl. Solidarności 1

10:00 – 11:30

CZWARTEK / THURSDAY
20.10.2016

Historie nieprawdziwe? vol.4
Untrue Stories? vol.4
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Marcin Koszałka – Retrospektywa
Marcin Koszałka – Retrospective
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

20:00 – 22:00

Nanook w googlach
– promocja książki
Nanook in google
– book promotion
autor / by Mirosław Salski
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

19:00 – 20:00

Historie nieprawdziwe? vol.5
Untrue Stories? vol.5
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

ZFF Pomerania Film na SEFF:
„Ludzik – nowa jakość komizmu”
ZFF Pomerania Film at SEFF:
“Ludzik – nowa jakość komizmu”
reż. / dir. Bartosz Brzeskot, PL,
2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

Konkurs Europejski: Blok 3
The European Competition:
Block 3
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „”ןיִגְפַהְל, reż. / dir. Andrzej
Mara, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

15:00 – 17:00

Let’s Talk Film – Sławomir Idziak
& Cinebus
gość / guest Sławomir Idziak
Mobilne Centrum Edukacji
Audiowizualnej
(adres miejsca na / venue address at
www.seff.pl)

12:00 – 13:00

SOBOTA / SATURDAY
22.10.2016

Historie nieprawdziwe? vol.6
Untrue Stories? vol.6
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4
Wstęp wolny / Admission free

21:00 – 01:00

Konkurs Europejski: Blok 2
The European Competition:
Block 2
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „Hymn Polski Deluxe”, reż. /
dir. Aleksandra Hojczyk, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

20:00 – 22:00

Konkurs Europejski: Blok 1
The European Competition:
Block 1
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: Light Went Off”, reż. / dir.
Piotr Bruch, PL, 2015
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

17:30 – 19:30

PIĄTEK / FRIDAY 21.10.2016

21:00 – 01:00

17:00 – 19:00

Historie nieprawdziwe? vol.9
Untrue Stories? vol.9
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

część konkursowa - competition

koncert - concert

wejście z zaproszeniami - admittance with invitation

wydarzenia płatne - ticketed event

21:00 – 01:00
Konkurs Polski: Blok 2
The Polish Competition: Block 2
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

Prezentacja nagrodzonych filmów
Presentation of the awarded films
Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie,
ul. Małopolska 48

21:00 – 23:00

Ceremonia wręczenia nagród
SEFF ‘16
SEFF ‘16 Award Ceremony
Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie,
ul. Małopolska 48

20:00 – 21:00

Marcin Koszałka – Masterclass
„Czerwony pająk” reż. / dir. Marcin
Koszałka, PL, 2015
gość / guest Marcin Koszałka
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

17:00 – 19:30

17:30 – 19:30

Konkurs Polski: Blok 1
The Polish Competition: Block 1
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

15:00 – 17:00

NIEDZIELA / SUNDAY
23.10.2016

UHA UHA Chillout Zone - koncert
UHA UHA Chillout Zone – concert
Piwnica Kany, pl. Świętego Piotra
i Pawła 4/5

22:30 – 00:00

Historie nieprawdziwe? vol.7
Untrue Stories? vol.7
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

21:00 – 01:00

Historie nieprawdziwe? vol.8
Untrue Stories? vol.8
Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
24.10.2016

21:00 – 01:00

Konkurs Europejski: Blok 5
The European Competition:
Block 5
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „SZCZURY”, reż. / dir. Bożena
Mozolewska, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

Konkurs Europejski: Blok 6
The European Competition:
Block 6
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „Live in Levi’s”, reż. / dir.
Marta Krysińska, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

20:00 – 22:00

20:00 – 22:00

Konkurs Europejski: Blok 4
The European Competition:
Block 4
Akademia Sztuki na SEFF
The Academy of Art at SEFF
Varia: „Obywatel”, reż. / dir.
Bartosz Madej, PL, 2016
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34

17:30 – 19:30
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MEDIA SUPPORT / PATRONI MEDIALNI

PARTNERSHIP / PARTNERZY
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