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program
Bartek Kalinowski, Michal Jurek, Ignacy Ostrowski
„grupa intelect - (Warszawa)” (1:30)
Film-teledysk, wariacja na temat Warszawy.
„grupa intelect - (Niebo)” (1:06)
Animowana podróż - lot nad ziemią, przez chmury i Drogę
Mleczną...
Michał Mróz
„Dziwne Popołudnie” (2:29)
Micky mieszka w pięknym domu, lecz nie wie, że razem z
nim mieszka też ktoś inny.
„Uroczy Wieczór” (5:00)
Druga część z serii Micky. Spotkanie z narzeczoną.
„Europa” (2:00)
Po burzliwym okresie Europa wznosi się ku gwiazdom...
„Chaplin” (1:00)
Krótka etiuda zainspirowana najlepszym komikiem i dramaturgiem kina - Charlim Chaplinem.
„Drzewo” (6:47)
Film lalkowy klatka po klatce.
Beata Śmigielska
„Kiss” (1:12)
Opowieść o śpiącej królewnie czekającej na księcia, który
pocałunkiem obudzi ją ze snu.
„Mascara Masterpiece Volume & Definition” (4:45)
Kobieta-manekin, niedościgniony ideał, bohaterka kobiecych pism.
„Mam to po ojcu” (1:42)
Subiektywna, krytyczna ocena własnego ciała i próba ukrycia, pogodzenia się z niedoskonałościami.
„Odcinek 3663” (1:01)
Codzienne rytuały, niezmienne, oczekiwane, powtarzające
sie czynności.

Krzysztof Tokarz (Chris Turner)
„HAMSTER faster” (9:40)
Filmik o przygodach chomika, któremu udaje się uciec, by
spełnić swoje marzenia i wystartować w wyścigu.
„Moher fucker” (3:00)
Prosty filmik, osobisty komentarz do sytuacji na scenie
politycznej i mentalności Polaków.
„CRY ME” (1:00)
Zapowiedz filmu, nad którym pracuje autor. Inspiracją są
książki Simon’a Becket’a i piosenki Katie Melua.
Elwira Gocłowska
„Mimochodem” (3:10)
Film stworzony z monotypii, rysunku, wycinanki, gry
światła. Krótka historia milości i samotności.
Anna Jurkiewicz i Andrzej Ellert
„Bugs race” (4:30)
Film przedstawia wyścig robaczków w trawie, gdzie każdy
chce wygrać za wszelką cenę. Nagrodą jest panowanie nad
łąką, dlatego większość zawodników próbuje wyeliminować
swoich konkurentów.
Michał Żabko-Potopowicz
„Transitions in Warsaw or the right side
metamorphoses” (2:14)
Film opowiada historię Pragi Północ i przemiany ostatnich
lat.
„Noc Muzeów” (1:07)
Reklama Nocy muzeów, z inicjatywy Info Praga. Animacja
pokazuje ludzi przezroczystych, którzy zmieniają się pod
wpływem sztuki.

