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Identification negative

More than nikolai
Director: Oksana Shornik

Director: Kristina Liulchenko

Ukraine, 2014

Ukraine, 2014

The story of a priest who has to make choices every day. Who is he: a 
priest? An environmental activist? A citizen? Or simply a man? 
Історія священика, котрий щодня стоїть перед вибором. Хто він? 
священик чи еколог? священик чи громадянин? священик чи просто 
людина?

This short will tell you what you can – and what you can’t - do in 
this world without ID docs.
цей фільм про те, що можна, й чого не можна у світі людини, яка не 
має паспорту.

без паспорту 2014. Люльченко Кристина

Не просто Микола 2014. шорник Оксана
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Director: Anastasiya Khonyakina
Ukraine, 2014

They simply do what they have been ordered to. There are many on 
their way, hundreds first, then thousands. She is one of the many….
Вони виконують наказ. На їхньому шляху спочатку сотні. Потім – сотні 
тисяч… таких як вона. 

Love… Share 2014.Анастасія Хонякіна

Love… share

Penalty of Justice

Director: Nadia Parfan, Maria Stoyanova

Director: Vyacheslav Bihun

Ukraine, 2014

Ukraine, 2014

A young Orthodox priest, fed up with too much intolerance and 
hypocrisy at the Kyiv Pechery Lavra, decides to leave his service there. 
He finds for himself a new flock: gays, lesbians, bisexual and transgender 
people as well as those living with HIV/AIDS.
Молодий православний священик вирішив піти з Києво-Печерської 
Лаври, де стало забагато нетерпимості та лицемірства. його нова 
паства - це геї, лесбійки, бісексуальні і трансгендерні люди, а також 
люди, що живуть зі сНІДом.

Bohdan is a famous young man leading happy life. The life flows in 
full colour for him – until he falls in trap of fate or, better said, in the hands 
of the system. He fights the system to the end – and thanks to his father 
and a benefactor makes the justice triumph in the European Court.
Життя прекрасне, допоки герой не потрапляє у пастку долі — руки 
системи. Він бореться до останього. й, протидіючи системі, завдяки 
батьку й добродію, добивається правосуддя — у Європейському суді. 

Пенальті правосуддя 2014. бігун В’ячеслав 

екзарх 2014. Парфан Надія, стоянова Марія

exarch
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Director: Jeanne Dovhych
Ukraine, 2014

Martin, from Nigeria, has been for more than 20 years in Ukraine. 
He ran a ‘boutique shop’ of his own on the Shuliavka second-hand market 
right under the Industrial Bridge in Kyiv. The market was closed several 
years ago under the pretext of major refurbishment yet the place is still in 
scaffolds. How Martin’s life has turned out to be? Where does he live: in 
his past, or in his future?
Нігерієць Мартін вже більше 20 років в Україні. У нього був свій “бутік” 
на відомому ринку секонд-хенду “шулявка” під Індустріальним мостом 
у Києві. Кілька років тому ринок закрили під приводом реконструкції, 
але він і досі стоїть в риштуванні. як складається життя Мартіна? чим 
він живе – минулим чи майбутнім?

Під мостом 2014.Довгич Жанна

Under the Bridge

In the Fields

Right to Protest. The Beginning

Director: Andrei Litvinenko

Director: Aksynia Kurina

Ukraine, 2014

Ukraine, 2014

The film is about the Askania Nova natural reserve and about 
people who love the place and give their lives trying to care after the 
wild nature.
цей фільм про заповідник «Аксанія Нова». Про людей, які люблять 
це місце й віддають своє життя, піклуючись про дику природу.

In the evening of 21 November 2013, after the refusal of Ukrainian 
powers from signing the Association Agreement with the EU, journalist 
Mustafa Naiem posted on his Facebook page calling people to take to 
the streets and go out to the Maidan Nezalezhnosty Square.
цей фільм про заповідник «Аксанія Нова». Про людей, які люблять 
це місце й віддають своє життя, піклуючись про дику природу.

У полі 2014. Литвиненко Андрій

Право на протест. Початок. 2014. Куріна Аксінья

13
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Buck Fever (6 min)

Director: Guillaume Cailleau

Director: Neozoon

Germany, 2014

2012
Мисливська лихоманка (6 хв) 2012

Interior, day. Oncological Research Center in Berlin, January 2011. 
A film team meets with researchers. Using analogue filming methods, the 
film team records experiments performed on mice. The mice are forced to 
undergo diverse measures. Whether the film deals with one or several tests, 
one or several mice is difficult to ascertain – the tests and the naked animals 
are too similar. Parallel to this, the film team documents their own activities, 
necessary to make the recordings.
День в приміщенні Науково-дослідного центру в берліні, січень 2011 
року. Знімальна група зустрічається з дослідниками. Використовуючи 
аналогові методи зйомки, команда записує проведення експериментів 
на мишах. Миші повинні пройти різні випробування. Важко встановити, 
чи фільм розповідає про один, чи про кілька дослідів,про одну чи про 
кілька мишей, адже тести, як і тварини, виглядають схоже. Водночас з цим 
знімальна група фільмує і свої дії, які є невід’ємними від процесу зйомки.

The video documents the hunters’ tension before and their release 
after shooting an animal. 
Відео показує напруження мисливців та їхнє полегшення після того, як 
тварину підстрелено. 

15
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В лабораторії (22 хв) 2014. гійом Кайо

Laborat (22 min)
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Birds (15 min)
Director: Ulu Braun
Germany, 2014

BIRDS looks at the life of birds in urban habitats. They apply their 
instinctive behaviour to the developed environment. Bags and umbrellas 
become bushes, buildings become monoliths and people become 
organisms. The birds are forced to come to terms with a world that they 
are not responsible for.
Фільм «Птахи» досліджує життя птахів у міському середовищі, як 
вони пристосовуються до сучасного середовища. яку роль відіграють 
в цьому люди? так, сумки і парасолі перетворюються на чагарники, 
будівлі стають монолітами, а люди – організмами. Птахи змушені 
змиритися зі світом, за який вони не несуть відповідальності.

Птахи (15 хв) 2014. Улу браун
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exploration of confinement (19 min)

Wildnis (12 min)

Director: Marusya Syroechkovskaya

Director: Helena Wittmann

USA/Russia 2013

2013

Is there a life after you got trapped in a rubbish chute? How long 
would you be able to live with your foot stuck in a bucket? Or with your 
head stuck in a turtleneck? And what if you enjoy it?. .
чи можна жити після того, як ви застрягли у сміттєпроводі? як довго 
ви би прожили з відром на нозі? чи з водолазкою на голові?
А раптом вам би сподобалось?

Potatoes have to be peeled, withered orchid blossoms must be 
plucked. Then everything is in order.
Картоплю слід почистити, а зів’ялі орхідеї – позривати. тоді все в порядку.

17

Дика природа (12 хв) 2013. Хелена Віттман

Дослідження обмежень (19 хв) 2013. Маруся сироєчковська
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Ud, spring over, ind (26 min)

Director: Thomas Daneskov
Denmark, 2013

When Rasmus goes to the family home to visit his dad after 
many months without contact, he is met with his worst fear. His dad 
has momentarily lost his mind while camping out alone in the family 
summerhouse and drinking heavily while trying to complete a sci-fi 
novel.
расмус приїжджає до родинного будинку, щоб відвідати свого батька, 
з яким він не спілкувався протягом багатьох місяців. там справдився 
його найбільший страх. його тато раптово втратив глузд, живучи 
наодинці в палатці під сімейною альтанкою,багато випиваючи і 
намагаючись завершити свій науково-фантастичний роман.

Ud, spring over, ind (26 хв) 2013. томас Данесков
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Meu amigo nietzsche (15 min)

Director: De Fáuston da Silva
Brasil, 2012

The improbable meeting between Lucas and Nietzsche will be 
the beginning of a violent revolution in the mind of the boy, within 
his family and within society. At the end he is no longer a boy, he 
is dynamite!
Неймовірна зустріч Лукаса і Ніцше стане початком раптової 
революції у свідомості хлопчика, в його сім’ї і в суспільстві. 
Наприкінці він вже не хлопчик, він - динаміт!

Мій друг Ніцше (15 хв) 2012. Ді Фаустон да сілва

I love you so hard (4 min)

Director: Andreas Henn

Director: Ross Butter

Germany, 2013

UK, 2013

On May 10th, 1942, all of Yugoslavia is occupied by Nazi-Germany. 
Nikola, a young Serbian projectionist, has had more than enough, but 
instead of emulating his violent Partisan friends Nikola decides to teach 
the Germans a lesson all by himself.
10 травня, 1942 рік, вся югославія окупована нацистською 
Німеччиною. Нікола, молодий сербський оператор, вже достатньо 
натерпівся, але замість того, щоб приєднатися до своїх войовничих 
друзів-партизанів, він вирішує caмотужки провчити німців.

An unhinged and obsessive Lothario attempts to seduce his 
unfortunate love interest,detailing his bizarre and terrifying fantasies of 
how far he’d go in order to prove his feelings for her.
Наш божевільний Лотаріо дуже сильно любить свою даму. Він 
відчайдушно намагається завоювати її  і демонструє свої почуття, 
розповідаючи про всі чудові речі, які він робитиме для неї.

21
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я так сильно тебе люблю (4 хв) 2013. росс баттер

Great (23 хв) 2013. Андреас генн

Great (23 min)
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Person to Person (18 min)

Director: Dustin Guy Defa
USA, 2014

Waking up the morning after hosting a party, a man discovers a 
stranger passed out on his floor. He spends the rest of the day trying to 
convince her to leave.
чоловік прокидається після домашньої вечірки і бачить у себе на 
підлозі непритомну незнайомку. Він витрачає увесь день на те, щоб 
переконати її піти.

тет-а-тет (18 хв) 2014. Дастін гай Дефа
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In search of livingstone (16 min)

Director: Vera Wonder Sölvadóttir
Iceland, 2014

Thor and Denni go in search of tobacco around the South coast 
of Iceland during a prolonged strike of civil servants which has created 
a shortage of tobacco in the country. The inventive but awkward pals 
find all means in their desperation to get their hands on a cigarette and 
constantly believe that the tobacco euphoria is around the next corner.
тор і Денні вирушають на пошуки тютюну в період довготривалого 
страйку держслужбовців, через який виник дефіцит. В розпачі вони 
використовують усі засоби, щоб дістати бодай одну цигарку, не 
втрачаючи віри, що на наступному розі їх чекає тютюнова ейфорія.

У пошуках лівінстону (4хв) 2013. Вера Вондер сальваддотір

23

Director: Álvaro Martín
Spain, 2013

Tomas lives in a small trailer on the outskirts of the city. One day at 
school he is commissioned to write a short essay about his father. . .
томас живе в маленькому трейлері у передмісті. Одного дня в школі він 
отримав завдання написати невелике есе про свого батька. . .

стокгольм (15 хв) 2012. Ді Фаустон да сілва

stockholm (9 min)
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symphony no. 42 (14 min)

The north sea riviera (12 min)
Director: Josh Wedlake

Director: Réka Bucsi

UK, 2013

Hungary, 2014

‘When we were young, we knew so little but felt so much; oh, how 
good it was to love.’  The North Sea Riviera tells a tale of love, life and lunacy 
via an estranged odyssey through the digital uncanny. 
«Узбережжя Північного моря» - це 11-ти хвилинний CG 
короткометражний анімаційний фільм, знятий за мій останній рік у 
Королівському коледжі мистецтв (RCA) . через відчужену одіссею фільм 
розповідає історію кохання, життя і божевілля.

The film applies an unconventional narrative, through 47 scenes it 
presents a subjective world. The small events, interlaced by associations, 
express the irrational coherence of our surroundings. The surreal situa-
tions are based on the interactions of humans and nature.
Фільм веде нетрадиційну оповідь, показуючи суб’єктивний 
світ протягом 47 сцен. Переплетені з асоціаціями маленькі 
події показують ірраціональний зв’язок з нашим оточенням. 
сюрреалістичні ситуації засновані на взаємодії людини і природи.

симфонія №42 (14 хв) 2014. река бучі

Узбережжя Північного моря (12 хв) 2013. Джош Ведлейк
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Director: Daniel Gil Suarez
Spain, 2013

An argentine immigrant must steal a car´s spare wheel from a 
spanish seaport.
Аргентинський іммігрант має вкрасти запасне колесо автомобіля з 
іспанського порту.

буенос-Айрес (12 хв) 2013. Даніел Хіл суарес

downstream (24 min)

Director: Zune Kwok
Hong Kong, 2013

Peter, an HK-born Indian, encounters a small accident at work. In 
order to repay the debt, he got himself involved in a seemingly endless 
string of troubles.Peter, an HK-born Indian, encounters a small accident 
at work. In order to repay the debt, he got himself involved in a seeming-
ly endless string of troubles.
Пітер, індієць, який народився у гонконгу, стикається з невеличким 
нещасним випадком на роботі. Намагаючись погасити борг, він стає 
причетним до, здається, нескінченної низки неприємностей.

Вниз за течією (24 хв) 2013. Джун Квок

Buenos aires (12 min)
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It’s time for supper (8 min)

Director: Martin Tronquart

Director: Saki Muramoto

France, 2013

Japan, 2013

This choice is not to the taste of some who, by jealousy or by hatred 
of the transgression, violently want to convince her to change her mind.
сюзаннна щасливо живе так, як бажає, не зважаючи на правила. та 
вона не одна в цьому світі, й інші, налякані її свободою, вирішують 
показати їй, як усе насправді влаштовано.

Playtime ends on the five o’clock chime. And there comes the 
indefinable time between vanishing playtime and dinner time at home.
час для ігор закінчується о п‘ятій. І після цього слідує невизначений 
період між припиненням часу для ігор і вечерею вдома

27

час вечеряти (8 хв) 2013. саки Мурамото

браконьєрка (39 хв) 2013. Мартен тронкарт
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Poacheress (39 min)



28 2928

noise of the world (13 min)

Director: Coke Rioboo
Spain, 2013

A composer is afflicted by a strange illness: he can hear every 
noise in the world. Through his music, he will find a way to keep the 
noise under control.  Short film animated frame by frame with plasticine 
drawings on under-lit glass. 
Композитор страждає від дивної хвороби: він чує кожен звук у світі. 
Завдяки своїй музиці він знайде спосіб тримати шум під контролем. 
Короткометражний анімаційний фільм, створений із пластиліну на 
підсвіченому склі.

springtime (13 min)

Director: Erica Liu
Taiwan, 2013

Xiao Zhu is an 86-year-old pork sung maker in rural Chia-Yi, Tai-
wan. Her “answering machine son” won’t return her calls and she years 
for change and adventure. So, one day, she packs up her life in a creaky 
blue suitcase and heads off to Taipei to find her “springtime.”
сяо Джу - 86-річна виробниця сухого м’яса у сільській місцевості 
чіа-ї у тайвані. Її “син-автовідповідач” не реагує на її дзвінки, а вона 
прагне змін і пригод. тож якось жінка спакує своє життя у потерту 
блакитну валізу і вирушить до тайбея, щоб відшукати свою “весну”.

шум світу (13 хв) 2013. Кок ріобо

така весна (13 хв) 2013. еріка Лу
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The immaculates (13 min)

Taprobana (24 min)

Director: Ronny Trocker

Director: Gabriel Abrantes

France, 2013

Portugal / Sri Lanka / Denmark, 2014

A young man returns home from work, like every night. He parks his 
car and discovers his 16-year-old sister in tears before their house. . . 
У грудні 2011-го у містечку на півночі Італії молодий чоловік повер-
тається додому ввечері, як і зазвичай. Він зупиняє авто і зустрічає 
заплаканою свою 16-річну сестру перед будинком. . .

The man is Luís Vaz de Camões, Portuguese poet and later, national 
hero. Banished from Lisbon, he lives in exile and works on the only thing 
that matters to him, The Lusiads. In the formal epic based on Homer’s 
Odyssey, he outlines a journey through time, examining the heroic history 
of Portuguese conquests.
чоловіка звати Луїс Ваз де Камоенс, це португальський поет і 
національний герой. Після вигнання із Лісабону він працює над 
єдиною справою, яка має для нього значення, - «Лузіадами». У цій 
епічній поемі за мотивами «Одіссеї» гомера він описує подорож у часі, 
змальовуючи героїчну історію португальських завоювань.
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тапробана (24 хв) 2013. габриель Абрантез

Невинні (13 хв) 2013. ронні трокер
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Balcony (20 min)

Director: Lendita Zeqiraj
Kosovo, 2013

Jeton, a 10-year-old boy is sitting on the edge of a balcony on 
the 4th floor. Neighbours and passers-by, terrified by this situation, call 
the police and firefighters for help. But the situation quickly becomes 
unmanageable.
Десятирічний Єтон сидить на краю балкона четвертого поверху. 
Налякані сусіди і перехожі викликають поліцію та пожежників. Однак 
ситуація згодом виходить із-під контролю.

балкон (20 хв) 2014. Лендіта Зечірай
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Foad (22 min)
Director: Farzad Samsami
Norway, 2013

Many refugees from all over Africa gather in this seaside town, 
and pay a lot of money to get to Europe in a boat. Foad sees a business 
opportunity in the boat refugees.
біженці із усієї Африки збираються в приморському містечку, і платять 
чимало грошей, аби на кораблі дістатись до Європи. Фоуд вбачає в 
цьому гарну можливість підзаробити.

Фоуд (22 хв) 2013. Фарзад самсамі

Marc Jacobs (17 min)
Director: Sam de Jong
Dutch, 2014

Nine year old Soufyane, son of a Moroccan father and Dutch moth-
er, lives in an apartment with his mother and sister in a typical big city 
high-rise estate. His father, whom he never sees, invites him on a journey. 
A journey to the country of his ancestors – Morocco. Soufyane is thrilled 
and prepares for the trip fastidiously, as it is also a kind of initiation. 
батько дев’ятирічного суфіане – марокканець, а мати – голландка, вони 
розлучені. його батько запросив його у подорож до Марокко. суфіане 
дуже радий, адже він ніколи не був у країні, про яку так багато чув.

Марк Джейкобс (17 хв) 2014. сам де йонг
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The Coat (15 min)
Director: Sofiya Nikishina
Ukraine, 2014

What remains after us when we die? After Fedor Nikolaevich was 
gone there left only his coat. The Coat, as a continuation of his life, as a 
question for the living. Indecision of his employee, unwillingness of her to 
put the Coat in to the garbage there appears a chain of a poetic events.
Що залишається після нас, коли ми вмираємо? Після смерті 
Федора Миколайовича залишилося тільки його пальто. Пальто, 
як продовження його життя. Нерішучість його співробітниці та її 
небажання викинути пальто спричиняють низку романтичних подій.

Пальто (15 хв) 2014. софія Нікішина
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Director: Artem Berkalov
Ukraine, 2014

Never forget what’s over your mind.
Ніколи не забувайте те, що мали на думці

точка (26 хв) 2014. Артем беркалов 

Director: Roberto Catani
Italy, 2013

The teacher quickly puts an end to a child daydreaming during 
class at school. “The educator” threatens to cut off the boy’s ear in 
order to “stimulate” his concentration and prevent his imagination from 
running wild.
Учитель швидко зводить нанівець мрії дитини на уроці в школі. 
“Педагог” погрожує відрізати йому вухо для того, щоб “стимулювати” 
його увагу і призупинити політ фантазії.

Витаючи у хмарах (8 хв) 2013. роберто Катані
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The Point (26 min)

La testa fra le nuvole (8 min)
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Director: Hlynur Pálmason
Denmark

We follow a painter, a successful artist living alone and isolated. 
Driven only by his work, he finds himself lost when he’s forced to 
deal with his unannoced son and other outsiders that stand in the 
way of his work and get him out of balance. 
Ми слідкуємо за успішним художником-самітником. Він настільки 
поринув у роботу, що відчуває себе розгубленим у ті моменти, 
коли йому доводиться мати справу з власним сином та іншими 
аутсайдерами, які стають йому на заваді і порушують його 
гармонію.dA
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Художник (31 хв). Хлинур Пальмасон

en Maler (31 min)
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The association of Joy (25 min)

Director: Amanda Kernell
Denmark 

Charlotte and her husband Mads live a good but lonely upperclass 
life without children. An educational project for Thai gilrs seems to be 
the way out of boredom and into charity’s limelight for Charlotte. The 
teenage girl Joy is moved from Thailand to Denmark to be installed in 
their upper class villa completewith swimming pool. But Joy is not at 
all interested in Charlotte’s care nor her offer of education and makes 
it very difficult for Charlotte to be the good person she so desperately 
wants to be.
шарлотта і Мадс живуть у щасливому, але бездітному шлюбі. Освітній 
проект для тайських дівчаток стає для шарлотти способом позбутись 
нудьги і проявити себе у благодійності. Одна із дівчаток на ім’я Джой 
переїхала з тайланду до Данії у заможну віллу з басейном. Але Джой 
зовсім не цікавиться ні турботою шарлотти, ні освітою, і тим самим 
ускладнює шарлотті її роль гарної людини, якою вона так хоче бути. dA
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Порузуміння з  Джой (25 хв). Аманда Кернелл
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Director: Carl Olsson
Denmark

’Blessed be this place’ is a multi-plot film about one’s search 
for identity and a place of belonging. The film is an observation of 
humankind, based on the spaces in which we find life meaningful and 
comprehensible.
“Місце благословенне” – це багатоаспектний фільм про пошук 
ідентичності та власного місця приналежності. цей фільм-
спостереження за людством розповідає про місця, в яких ми 
осмислюємо і розуміємо життя.

Місце благословенне (29 хв). Карл Олссон

Blessed be this place (29 min)
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Cholera (7 min)

Director: Ara Ball

Director: Aritz Moreno

Canada, 2013

France, 2013

This is the story of Delphis. An 11 year old kid from the roughest part 
of Montreal who lives life according to his own rules, under the label of the 
Hurricane. Set in 1991 and shot in Super 16mm. The film crudely deals with 
various social labels with a dose of black humor.
це історія Делфіса, 11-річного хлопця з найбрутальнішого района 
Монреаля, який живе за власними правилами під іменем Ураган. Події 
розгортаються 1991 року. Знятий у форматі супер-16, фільм відверто 
показує різні соціальні стереотипи, приправляючи це чорним гумором.

Path. Acute, infectious disease, often epidemic and very serious.
Зараження. гостре інфекційне захворювання, здебільшого епідемічне 
і дуже небезпечне.
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Холера (7 хв) 2013. Аріц Морено

Хлопчина-ураган, чорт забирай! (14 хв) 2013. Ара болл

hurricane boy F.y.T. (14 min)
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sequence (20 min)
Director: Carles Torrens
USA, 2013

What if you wake up one day and realize the entire world has 
dreamed about you? 
А якщо одного дня ви прокинетесь і усвідомите, що ви снились 
усьому світові?
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Ланцюг (20 хв) 2013. Карл торренс
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supervenus (3 min)
Director: Frederic Doazan
France, 2013

An update of the classic female anatomy. A plastic surgeon create 
in real time the new Venus.
Пластичний хірург власними руками створює нову богиню краси.

супервенера (3 хв) 2013. Фредерік Дозан

Іди і грайся (30 хв). Дар’я бєлова

Come an play (30 min)

Director: Daria Belova
Germany

“Come & Play” is a film about the memory of a place. Time does 
not disappear and the past does not go away. Everything coexists in one 
moment.
«Іди і грайся» - це фільм про пам’ять місця. час нікуди не йде і минуле 
не зникає. Все співіснує в одному моменті.

Lapsus (30 min)
Director: KarimARIM Ouaret
France, 2012

Terry is a psychologically disturbed predator whose sinister play-
ground is a laundromat. Terry thinks he is the hero of a comic book that is 
reading: «Terry Laurence, Gentleman Gangster ». That is when his memory 
playing tricks on him. Terry is a victim of an unknown phenomena that 
literature considers as a Lapsus memoriae or a slip of memory.
террі – це психічно неврівноважений хижак, який обрав собі пральню 
за зловісний майданчик для ігор. террі думає, що він герой коміксу 
під назвою «тері Лоуренс, гангстер-джентльмен». саме в цей момент 
його пам’ять зіграла з ним злий жарт. террі стає жертвою невивченого 
явища, що його в літературі назвивають «Помилкою пам’яті» або 
провалом в пам’яті.

Помилка (30 хв) 2012. Карім Уаре
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In the air is christopher gray (10 min)

Director: CHRISTOPHER GRAY
UK, 2013

Christopher Gray has been in love with Stacey for quite some time, 
and no amount of lemonade can cool his desire. Meanwhile, Barry Flint 
has just bought his son a five-foot python from the pet store.
Христофер грей був закоханий у стейсі протягом досить тривалого 
періоду, і, скільки б він не пив лимонаду, він не може охолодити 
його бажання. тим часом баррі Флінт тільки-но купив своєму синові 
п’ятифутового пітона в зоомагазині.

Христофер грей у польоті (10 хв) 2013. Фелікс Мессі
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The missing scarf (7 min)

Director: Eoin Duffy
Ireland, 2013

Albert the squirrel makes a startling discovery. . . An empty 
space where once his favourite scarf lay. He heads off into the forest 
only to find everyone else is preoccupied with worries of their own. 
He helps who he can before moving on but never seems to get any 
closer to his goal.
білка Альберт робить приголомшливе відкриття… він загубив 
свій улюблений шарф. Він йде в ліс, щоб знайти бодай когось на 
допомогу, але там усі зайняті власними турботами. Він допомагає 
усім, кому може, але це, здається, не наближує його до мети.

Загублений шарф (7 хв) 2013. еон Даффі
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Zima (12 min)
Director: Cristina Picchi
UK, 2013 

A portrait of a season - a journey through North Russia and 
Siberia, through the feelings and thoughts of the people who have to 
cope with one of the world’s harshest climates. A reflection on fate, 
adaptation and the immutable cycles of existence.
Зимовий пейзаж - подорож Північчю росії та сибіром, що показана 
через почуття і роздуми людей, які мають пережити один з 
найсуворіших у світі кліматів. це роздуми про долю, адаптацію до 
зовнішніх умов та непорушні цикли існування.

“Зима” (12 хв) 2013. Крістіна Піччі
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Director: Gabriel Gauchet
UK, 2012

Richard, an unemployed 55-year-old, arrives 3 minutes late for 
his appointment at a job centre. An advisor, stifled by the limits of 
the system she works in, has no choice but to penalise him for his 
tardiness. To avoid plunging further into destitution, Richard takes 
desperate measures. 
безробітному річардові 55 років. Він на 3 хвилини спізнився до 
центру працевлаштування. Згідно з правилами, співробітниця 
установи мусить оштрафувати його за це. Щоб не ускладнювати 
своє становище, річард зважується на відчайдушний крок. 

Людська маса (17 хв) 2012. Ґабріель Ґоше
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Mass of Men (17 min)

Pride (30 min)

Director: Daniel Moshel

Director: Pavel Vesnakov

Germany, Switzerland, USA, 2013

Bulgaria / Germany, 2013

MeTube, a homage to thousands of ambitious YouTube users and 
video bloggers, gifted and less gifted self-promoters on the Internet, has 
attracted international attention. 
MeTube – данина тисячам амбітних користувачів YouTube і відео 
блогерам, обдарованим і не дуже селф-промоутерам в Інтернеті – 
привернув увагу всього світу. так само, як і виконання хабанери з опери 
«Кармен» Жоржа бізе, яка була перероблена для MeTube і посилена 
електронними звуками. За сплеттіня музичних стилів відповідає режисер 
Деніел Мошель, а також тенор опери та ораторії Август шрам.

Manol - a retired general, a loving grandfather - is a patriarch of firm 
morals and fixed beliefs, which he has upheld in his household. But on 
this day he learns that the boy he raised is gay. . . 
генерал у відставці і люблячий дідусь Манол - прихильник твердої 
моралі і непохитної віри, яких він дотримується у житті. Але цього 
дня він дізнається, що хлопчина, якого він виростив, - гей. . .

47

MeTube: Август співає хабанеру з опери «Кармен» (4 хв) 2013. Деніел Мошель

честь (30 хв) 2013. Павел Веснаков
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MeTube: august sings Carmen habanera (4 min)
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Baghdad Messi (19 min)

Director: Sahim Omar Kalifa
United Arab Emirates, Belgium, Iraq, 2013

Iraq, 2009. Little Hamoudi (10) is totally obsessed with football. 
Just as the rest of the world, he and his friends are eagerly looking for-
ward to the Champions League final FC Barcelona-Manchester United. 
But then Hamoudi’s television breaks down
Ірак, 2009. Маленький десятирічний хлопчина Хамуді марить 
футболом. так само, як і весь світ, він разом з друзями з нетерпінням 
чекає фінальної гри Ліги чемпіонів барселона-Манчестер юнайтед. 
Але саме тоді телевізор Хамуді ламається.

багдадський Мессі (19 хв) 2013. сахім Омар Каліфа
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emergency calls (15 min)

Director: Mauro Carraro

Director: Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen

France, 2013

Finland, 2013

Mapo’s journey along The Path of St. James. During this legendary 
pilgrimage, he passes towns and meets other travelers with hardly a bag 
behind their back .
Мапо мандрує шляхом свято́го Я́кова. Проходячи цю легендарну 
паломницьку дорогу, він перетне міста і зустріне інших подорожніх, 
яким не завжди потрібен рюкзак з собою…

This film is based on authentic emergency calls and radio traffic.
цей фільм заснований на справжніх екстрених викликах і записах 
радіообміну.

Хаста сантьяго (13 хв) 2013. Моро Карраро

hasta santiago (13 min)

екстрені виклики (13 хв) 2013. Пекка Вейкколайнен
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Little secret (21 min)

Director: Martin Krejci
Czech republic, 2013

We’ve all covered things up, but what happens when the 
consequences begin to snowball, and every minute it becomes harder 
and harder to take back the lie. Little Secret is inspired by a true story 
that happened in April 2012 in the Czech Republic and became a 
national scandal.
Нам усім є що приховувати, але що відбувається, коли наслідки 
цього виходять з-під контролю і починають рости, як сніжна 
грудка, а з кожною хвилиною стає все складніше виправити 
брехню. Фільм «Маленька таємниця» знятий за реальною 
історією, яка сталась у квітні 2012 року у чехії і перетворилась на 
національний скандал.

Маленька таємниця (21 хв) 2013. Мартін Крейчі
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deserted (25 min)
Director: Yoav Hornung
Israel, 2013

On the final assignment of their course as officer candidates in the 
Israeli army, two women trek through a harsh desert landscape when one 
suddenly remembers she’s forgotten something crucial.
Перебуваючи в останньому відрядженні, що є частиною навчання 
курсантів в ізраїльській армії, дві жінки пробираються через сувору 
пустелю, як раптом одна з них усвідомлює, що забула дещо життєво 
необхідне…

У пустелі (25 хв) 2013. йоав Хорнунг

as long as shotguns remain (30 min)

Director: Caroline Poggi & Jonathan Vinel
France, 2014

It’s damned hot. Streets are oddly empty. Palms are suffering 
and shot guns crying. Joshua wants to die but doesn’t want to leave his 
brother Mael alone. Meanwhile he meets with a gang: the Icebergs.
страшенна спека. Вулиці на диво пусті. Пальми в’януть, чути постріли. 
Джошуа хоче вмерти, але не хоче залишати брата Маеля одного. тим 
часом він зустрічає банду Айсбергів.

Поки чути постріли (30 хв) 2014. ароліна Поггі & Джонатан Вінель
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216 mois (25 min)

Director: Frederic Potier, Valentin Potier

Director: Andreas Grützner

France, 2013
Nothing is comparable to the success of Maureen, the 

ventriloquist singer, except her belly: it is simply outrageous. But 
a shadow is hanging over her career and that of her manager hus-
band’s. The entrancing voice that comes out of Maureen’s insides 
has a name: Charles. He will soon be 18, the rebellious age, and he 
has one sole objective in life: to be born.
Окрім її живота, ніщо не зрівняється з успіхом співачки-
черевомовця Морін, адже він просто величезний. Але їхній 
спільній з чоловіком кар’єрі загрожує небезпека. П’янкий голос, 
який виходить з нутра Морін, має ім’я: шарль. йому скоро 
18, це бунтарський вік, і у нього є лише одна мета в у житті: 
народитись.

216 місяців (25 хв) 2013. Фредерік Потьє та Валентін Потьє
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Romy, I am shy (14 min)

Germany
Juergen Vollmer met The Beatles 1960 in Hamburg music 

club Kaiserkeller. They hung around together, Vollmer started 
photographing them and when they met again in Paris, The Beatles 
insisted to get his haircut. Narrow-minded Hamburg in the 50th 
and 60th made him escape to Paris. He took pictures of beatniks 
while having sex, moved on to New York and L.A. , where he started 
his career as set photographer on Hollywood filmsets (J.V.: ‘It was 
awful most of the time’) and took picture of several stars.
юрген Фольмер зустрів гурт «The Beatles» в 1960 році в 
гамбурзькому музичному клубі «Kaiserkeller». Вони проводили 
разом багато часу, і Фольмер почав їх фотографувати.
 Занадто тісний гамбург 50-60 рр. змусив його податись в Париж. 
Він фотографував бітників і секс, переїхав у Нью-йорк, а потім 
у Лас-Вегас, де і розпочав кар’єру фотографа на знімальному 
майданчику голлівуду (ю.Ф.: «Переважно це було жахливо») і 
зробив світлини кількох зірок.

ромі, я сором’язливий (14 хв). Андреас Ґрютцнер 

53

fE
sT
Iv
Al
 h
IT
s



55

23
FRIday 

22.30

55

fu
Tu
rI
sM

Director: Arthur Môlard
France, 2013

In the near future, most people get a “cricket” implanted in 
their brains : an electronic chip which allows them to switch to an 
“automatic mode” whenever they wish to.
В найближчому майбутньому кожен матиме в мозку 
імплантований «чіп», який у будь-який момент дозволятиме 
вмикати «автоматичний режим».

Джиміні (20 хв) 2013. Артюр Молар

Jiminy (20 min)
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Director: Tom Van Avermaet
Belgium, 2012

Stuck in a limbo between life and death, Nathan Rijckx, a deceased 
World War I soldier, has to collect shadows to regain a second chance at 
life and love. With two shadows left to collect, he discovers something 
that shakes his world completely.
солдат-небіжчик часів Першої світової війни перебуває у підвішеному 
стані між життям і смертю і щоб отримати другий шанс в житті і 
коханні, він повинен збирати тіні. За крок до мети він відкриває те, що 
повністю перевертає його світ. 

56

смерть тіні (20 хв) 2012. том Ван Аверме

death of a shadow (20 min)
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Director: Daniel Metge

Director: Edouard Salier

France, 2013

France, 2013

For some time the village was just sentenced to silence and 
dust. Not a soul out there, not even a noise. However this evening, 
something is moving again. 
Протягом певного часу село приречене на тишу і пил. там нема 
жодної душі, жодного звуку. Однак цього вечора щось знову 
починає рухатись.

Havana is occupied by foreign forces and on the edge of civil 
war. Lazaro, a kid from the slums, walks us through his streets and 
reveals the chaos that has taken over the capital.
У недалекому майбутньому місто гавана окуповане іноземними 
військами. Огляд міста, що його проводить Лазаро – хлопець із 
гетто, виявляє хаос, який панує у столиці.

Пил (22 хв) 2013. Даніель Метж

гавана (22 хв) 2013. едуард сальє

dusts (22 min)

habana (22 min)
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Red hulk (27 min)
Director: Assimina Proedrou
Greece, 2013

Giorgos lives on his own in Athens. He lacks meaning, identity, 
acceptance and self-confidence. He fills the void by “being” the RED 
HULK, as he is known at his football team’s fan club. Until the day he 
gets involved in racial violence, making him face new problems and 
dilemmas.
георгіс живе сам в Афінах. йому не вистачає відчуття сенсу, 
ідентичності, схвалення та впевненості у собі. Порожнечу у своєму 
житті він заповнює роллю червоного Халка, завдяки якій його і 
знають у його футбольному фан-клубі. так триває, допоки він не 
вплутається у расовий конфлікт, що поставить його перед новими 
проблемами і складним вибором.

червоний Халк (27 хв) 2013. Ассіміна Проедру



gr
EE

K60

Washingtonia (24 min)
Director: Konstantina Kotzamani
Greece, 2013

Washingtonia starts when the giraffes heart can no longer be 
heard.Washingtonia is an alternative name for Athens, a place where 
people, like animals, fall into summertime sadness because of the heat. 
Washingtonia is the only palm tree that its heart is not devoured by the 
red beetle. Because it’s heart is small and dry and no one likes small and 
dry hearts.
Вашингтонія починається тоді, коли серце жирафа більше не чують. 
Вашингтонія – це альтернативна назва Афін, місце, де як тварини, так 
і люди через спеку впадають у літню меланхолію. Вашингтонія – це 
єдина пальма, яка не стала поживою червоного жука. А все через те, 
що її серцевина суха і маленька,  а ніхто не любить сухі і маленькі 
серцевини.

Вашингтонія (24 хв) 2013. Константіна Котзамані
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Largo (12 min)
Director: Stergios Paschos
Greece, 2012

An unfinished love story between glimpses on wheels. A musical 
western, where looks are loaded instead of guns and murder takes place 
off screen.
Незавершена любовна історія, що перемежовується з обертанням 
коліс.

Ларго (12 хв) 2012. стергіос Пасхос

генератор (19 хв) 2013. Ніколета Леусі

Generator (19 min)
Director: Nikoleta Leousi
Greece, 2013

Savas,  a fifty year old father, living in Athens sees his life col-
lapsing in front of him. How did he get there?  What can be done now? 
Outside the walls of his little shop the world is changing. He ‘s worried 
about  his daughter’s future. “As long as we’re standing, everything  will 
be ok”.
50-літній афінянин савас бачить, як його життя розпадається на 
друзки. як до цього дійшло? І що тепер робити?
За стінами його крамниці життя змінюється. Він хвилюється за 
майбутнє своєї доньки. «Поки є земля під ногами, все буде гаразд».
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at the door (5 min)
Director: Miriam Bliese
Germany, 2013

A man comes to pick up his son at his ex-wife’s house, just like 
every weekend. As always, he waits at the entrance of her apartment 
building for his son to come down stairs. But this Saturday, it takes 
a little longer. Their son wants to finish watching a TV show. And so 
it happens that the separated couple starts to talk again – via the 
intercom. Suddenly the former intimacy is back, the conversation 
almost turns into a flirt. . . The most painful thing about a separation is 
the fact that you remain so close to each other.
як і завжди на вихідні, чоловік заїжджає до своєї колишньої 
дружини за сином. За звичкою, він чекає сина біля входу в 
будинок, поки той спуститься сходами. Але цієї суботи це займає 
трохи більше часу. Їхній син хоче додивитися якесь шоу. І стається 
так, що колишня пара знову починає говорити – через домофон. 
раптом повертається колишня близькість, розмова майже 
перетворюється на флірт . . . 
Найбільш болюче у розставанні – це те, що ви все ж залишаєтеся 
близькими.

біля входу (5 хв) 2013. Міріам блізе
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nashorn im Galopp (15 min)

Director: Erik Schmitt
Germany, 2013

Bruno roams the streets of Berlin with his head full of questions, 
looking for what’s behind the many facades and surfaces. He is seeking 
the soul of the city, that little something that others might never notice. 
He unexpectedly meets an ally.
бруно блукає вулицями берліна з цілою купою питань в голові, 
шукаючи те, що ховається за фасадами і поверхнями. Він шукає 
душу міста, ту маленьку річ, яку інші ніколи не могли б помітити. 
Несподівано він зустрічає помічника.

Носоріг галопом (15 хв) 2013. ерік шмідт
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37°4 s (12 min)

Director: Adriano Valerio
France, 2013

Nick and Anne, two teenagers, have known each other since their 
birth, and are lovers since childhood. But Anne’s just made up her mind: 
she’s going to study in England, 6152 miles away from Tristan.
Двоє підлітків Нік та Анне знайомі з народження і закохані з дитинства. 
Але Анне вирішила змінити плани: вона збирається вчитися в Англії, за 
6152 милі звідси.

stew & Punch (16 min)
Director: Simon Ellis
United Kingdom, 2013

A housewarming party with beef stew and much punch spirals 
out of control when the host couple become involved in a game of 
arm wrestling.
Новосілля з тушкованою яловичиною і пуншем починає виходити 
з-під контролю, коли пару-господарів вечірки залучають до гри в 
армрестлінг.

армреслінг без т (16 хв) 2013. саймон елліс

37°4 S (12 хв) 2013. Адріано Валеріо
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dipendenza (13 min)

Director: Panna Horvath-Molnar, Virag Zomboracz
2013

Life is monotonous at the fish market. Away from the routine and 
the endless mounds of slimy and smelly fish, Angela and Bubu have 
created a strictly vegetarian hide-out, where Angela composes, and 
Bubu attends to her every wish. They live in harmony until one day a 
handsome stranger, Tulip appears at the fish market. Angela tries to 
create likenesses of Tulip’s perfect body, first sculpting statuettes, later 
progressing to ever more monumental sculptures. When unambiguously 
phallic sculptures appear in their house, Bubu falls into despair.
На рибному ринку життя одноманітне. Ангела і бубу відкрили 
вегетаріанський заклад подалі від рутини і нескінченних куп слизької 
і смердючої риби. тут бубу виконує будь-яке її бажання. Вони 
живуть в гармонії, допоки одного дня в магазин не завітає красивий 
незнайомець тюліп.  Ангела намагається зробити копію ідеального 
тіла тюліпа, спершу створюючи статуетки, а потім прогресуючи 
до все більш монументальних скульптур. Коли в їхньому будинку 
з’являються однозначно фалічні скульптури, бубу впадає у відчай.
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Залежність (13хв) 2013. Панна Хорват-Молнар, Віраг Зомборач

Chauffeur (10 min)
Director: Guido van Driel
Netherlands, 2013

Private chauffeur Robert picks up a boy from school. They spend the 
day within the safe environment of the car before they share a moment of 
togetherness. . .
Приватний водій роберт забирає хлопчика зі шкільного подвір’я. Вони 
проводять день разом у повній безпеці салону авто, і навіть розділяють 
мить справжньої близькості. Однак помітити це не так легко.

spare change (17 min)

Director: Daniel Isaiah Schacter
Canada, 2013

Sophie and Dave, old college friends, run into each other downtown. It’s 
their first time seeing one another in over a decade. Their chance encounter 
wouldn’t have lasted long if Dave, now homeless and penniless, hadn’t asked 
Sophie to let him take a shower at her place. Over a drunken night at Sophie’s 
apartment, these two old friends get to know each other again. But can Dave 
be trusted?
софія і Дейв, які колись вчились разом, наштовхуються одне на одного 
у центрі міста. Вони не бачились більше десяти років. Їхня зустріч була 
би короткою, якби Дейв, у якого немає ні копійки в кишені, не попросив 
дозволу прийняти душ у софії вдома. чимало випивши, старі друзі знову 
зближуються і пізнають одне одного. та чи можна Дейву довіряти?

Водій (10 хв) 2013. Ґвідо ван Дріел

Дрібна монета (17 хв) 2013. Даніель Ісая шектер
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Kiosk (7 min)

My mum is an airplane (7 min)

Director: Anete Melece

Director: Yulia Aranova

Switzerland, 2013

Russia, 2013

Olga works in a kiosk at a busy intersection, selling newspapers 
and trying to make the lives of her customers a bit jollier. . .
Ольга продає газети у кіоску на розі велелюдних вулиць і 
намагається звеселити життя своїх покупців. . .

Different children have different mothers. Mothers who are 
musicians, animal doctors, contractors, circus performers, princesses, 
scientists and ballet dancers. But my mom is like no one else’s. She’s 
the best airplane in the world!
У різних дітей різні мами: музиканти, ветеринари, підрядники, 
артисти цирку, актори, принцеси, науковці та артисти балету. Але 
моя мама особлива. Вона – найкращий у світі літак.

Кіоск (7 хв) 2013. Анет Мелес

Моя мама - літак (7 хв) 2013. юлія Аранова
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5 Metres 80 (6min)

Director: Nicolas Deveaux
France, 2013

A herd of giraffes embarks on a sequence of high-flying 
acrobatic dives! 
стадо жирафів розпочинає серію акробатичних стрибків високого 
польоту!

Mythopolis (12min)

Director: Alexandra Hetmerova

Legendary characters from the Greek mythology live their lives 
and solve their problems in today´s world.
Легендарні персонажі грецької міфології живуть і вирішують свої 
проблеми у сучасному світі.

Міфополіс (12 хв). Александра Хетмерова

5 метрів 80 (6 хв) 2013. Ніколя Дево
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Rabbit and deer (16min)

Director: Peter Vacz
Hungary, 2013

Rabbit and Deer are living happily and careless until their friend-
ship is put to the test by Deer’s new obsession to find the formula for 
the 3rd dimension. After an unexpected accident Deer finds himself in 
a new world, unknown to him. Separated by dimensions the two charac-
ters have to find the way back to each other.
Заєць і Олень живуть щасливо і безтурботно, допоки перед їхньою 
дружбою не постає випробування, яке полягає в новій манії Оленя 
вивести формулу третього виміру. Після непередбачуваної аварії 
Олень опиняється у новому, невідомому для нього світі. тепер друзі 
повинні віднайти шлях один до одного крізь різні виміри.

Заєць та Олень (16 хв) 2013. Петер Васц
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didochok zadumav zhenitisja (6min)

Director: Anna Polonichenko
Ukraine, 2013

One old man decided to marry. He didn`t want to marry the 
old woman, but decided to marry the young girl. The young girl 
rejected his proposal and the old woman feel sorry for him. So they 
lived happily ever after.
Один старий чоловік вирішив одружитись. Він не хоче 
одружуватись зі старою жінкою і вибрав собі молоду дівчину. 
Вона відхилила його пропозицію, а стара жінка його пожаліла. І 
так вони жили довго і щасливо.

Дідочок задумав женитися (6 хв) 2013. Анна Полоніченко
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Mr hublot (11min)
Director: Laurent Witz
Luxembourg / France, 2013

Mr Hublot lives in an absurd world, where characters come 
together, patched-up, stitched-up, with mechanical parts, driving 
enormous vehicles, a world where the giant scale of machines and 
the determination towards recycling reign supreme. It is a postin-
dustrial environment where nature has totally disappeared and so 
have most of “human” feelings.
Пан Ілюмінатор живе в абсурдному світі зібраних з механічних 
деталей персонажів, що користуються величезним транспортом. 
У цьому постіндустріальному світі панують гігантські габарити 
машин і технічний прогрес, не залишаючи місця природі і 
людським почуттям.

Пан Ілюмінатор (11 хв) 2013. Лоран Уіц
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salad days (10 min)
Director: Olias Barco
Belgium / France, 2014

Belgium, Brussels, a day, a restaurant, the restaurant kitchen. 
Gathered here three religions and four nationalities. The boss can 
not pay its suppliers, its employees, not even gas, it’s hot, the tension 
rises in the kitchen when people are tired. 2013 economic crisis 
crystallizes in a space of 15m2.
Дія відбувається у брюсселі в 2013 році на кухні одного 
ресторану. тут зібрались представники трьох релігій і чотирьох 
національностей. шеф (Ніколя бюйсс) більше не здатний 
заплатити ні постачальникам, ні робітникам, ні навіть за газ. На 
вулиці спекотно і напруга на кухні зростає, а люди там втомлені. 
економічна криза кристалізується на площі розміром 15 
квадратних метрів.

салатні дні (10 хв) 2014. Оліас барко
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Director: Jesse Armstrong
UK, 2013

Gwyn is confused. Who is he, how should he act? He’s 15 and nei-
ther of these things are clear. He’s on the edge of being eased-out from 
his visits to see his best-friend’s girlfriend, he’s on the verge of getting 
beaten-up. Can he survive and protect his most important relationship?
він збентежений. Хто він і як йому варто діяти? йому 15 років і жодна з 
цих речей незрозуміла йому. його майже спровадили від дівчини його 
найкращого друга і майже побили. чи виживе він і чи зможе зберегти 
відносини, які він цінує понад усе?

No Kaddish in Carmarthen (12 хв) 2013. Джесі Армстронг
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L’optimisme (14 min)
Director: Jean-Gabriel Periot
France, 2013

I’ll grab your arm and we’ll leave together. No matter where we’ll 
go or what we’ll do, we have nothing to lose. We’ll be fully alive, unique-
ly alive, preciously alive.
я візьму вас за руку і ми підемо разом. Неважливо, куди ми підемо 
чи що робитимемо, адже нам нічого втрачати. Ми будемо живими… 
цілковито, винятково, абсолютно.

Оптимізм (14 хв) 2013. Жан-габріель Періо
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Le jour a vaincu la nuit (28 min)

Chemin faisant (4 min)

Director: Jean-Gabriel Périot

Director: Georges Schwizgebel

France, 2013

Switzerland, 2012

Eight portraits, eight dreams, eight escapes.
Вісім портретів. Вісім мрій. Вісім втеч.

I can only think while walking:  as soon as I stop, I can think no 
longer;  my brain can only move with my feet. Based on this statement 
of Jean-Jacques Rousseau’s, a travel as well as metamorphoses evolve 
on the rhythm of the walking.
я можу думати лише тоді, коли рухаюсь:  як тільки я зупиняюсь, я 
більше не можу думати; мій мозок працює лише тоді, коли і тіло в 
русі. Відповідно до цього твердження Жан-Жака руссо, подорож і 
метаморфози розвиваються в ритмі ходьби.

День змінив ніч (28 хв) 2013. Жан-габріель Періо

По дорозі (4 хв) 2012. Жорж швіцгебель
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Whale Valley (15 min)

Director: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Iceland

The film shows a strong bond between two brothers that 
live in a remote fjord with their parents. We look into their world 
through the eyes of the younger brother and follow him on a jour-
ney that marks a turning point in the brothers lives.
Фільм показує міцний зв’язок між двома братами, які живуть з 
батьками у віддаленому фіорді. Ми дивимось на їхній світ очима 
молодшого брата і слідуємо за ним у подорож, яка знаменує 
собою поворотний момент у їхньому житті.

Долина китів (15 хв). гудмундур Арнар гудмундсон
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Vikingar (11 min)

Director: Magali Magistry
France & Iceland, 2013

Iceland, year 1000.  Magnus, a fearless Viking warrior, con-
fronts Bjarni the Berserker who abducted his wife and child. Their 
rivalry is only beginning.
Ісландія, 1000 рік. Мужній вікінг Магнус протистоїть бйарні 
безстрашному, який викрав його дружину і дитину. І їхнє 
суперництво тільки починається.

Вікінг (11 хв) 2013. Магалі Меджістрі
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stuðtækið (17 min)

Director: Sigurður Hannes Ásgeirsson
Iceland, 2013

Albert is a pensioner who feels he isnt getting the attention 
he deserves at the retirement home. Albert befriends a hapless 
young man called Starri and convinces him to take part in a devious 
plan that in the end will not turn out the way poor Starri imagined it 
would. Albert is a pensioner who feels he isnt getting the attention 
he deserves at the retirement home. Albert befriends a hapless 
young man called Starri and convinces him to take part in a devious 
plan that in the end will not turn out the way poor Starri imagined 
it would. 
Пенсіонер Альберт відчуває, що після виходу на пенсію не 
отримує достатньої кількості уваги. Альберт починає дружити 
з безталанним чоловіком на ім’я старрі і переконує його взяти 
участь у хитрому плані, результат якого виявляється не таким, як 
старрі собі уявляв.
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будинок пристарілих (17 хв) 2013. сігурд Ханнес Аусгейрссон



Bobby (8 min)

Director: Marta Óskarsdóttir

Director: Sigurður Möller Sívertsen

Iceland

Iceland, 2013

What if you found out your idols had it wrong this whole time? 
It´s not easy to keep up the Rock´n´Roll lifestyle.What if you found out 
your idols had it wrong this whole time? It´s not easy to keep up the 
Rock´n´Roll lifestyle.
Що робити, коли ти раптом усвідомлюєш, що з твоїми кумирами весь 
час було щось не так? Нелегко вести рок-н-рольний спосіб життя.

Bobby, a burnt out rock and roll star, hasn’t got much time left to 
live. Determined to fulfill his final wish, to perform at a known club, he’s 
faced with a challenge beyond his ability.Bobby, a burnt out rock and 
roll star, hasn’t got much time left to live. Determined to fulfill his final 
wish, to perform at a known club, he’s faced with a challenge beyond 
his ability.
боббі, згаслій зірці рок-н-ролу, залишилось жити не так багато. 
сповнений рішучості виконати своє останнє бажання і виступити 
у відомому клубі, він зіткнувся з проблемою, вирішити яку йому не 
під силу.

Хельгі Валюр (13 хв). Марта Оскарсдоттір

боббі (8 хв) 2013. сігурд Меллер сівертсен
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helgi Valur (13 min)

handbolti (11 min)

Director: Valgeir Gunnlaugsson

Director: Mundi Vondi

Iceland

Iceland

We follow two homeless friends through one day in their life.
Ми спостерігаємо за одним днем із життя двох безпритульних 
друзів.

Vigfus is a handball player and a very good one. But he has dark 
side to his character. We follow him on his surreal journey towards 
something he finds hard to control.
Вігфус – дуже вправний гандболіст, але у нього є темний бік 
характеру. Ми слідкуємо за його сюрреалістичною мандрівкою до 
чогось такого, що йому важко контролювати.

Аутсайдери (10 хв). Валгейр 

гандбол (11 хв). Мунді Вонді
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Big Leap (13 min)
Director: Kristoffer Rus
Poland, Sweden, 2013

Three poeple meet atop a skyscraper. They have the same 
intention – to commit suicide due to a major financial crisis. The 
conflict quickly escalates when they discover that they all represent 
a different conviction about the afterlife. The only way to find out 
who’s right is to take The Big Leap.
троє людей зустрічаються на верхівці хмарочоса. через глобальну 
фінансову кризу у всіх однакові наміри – накласти на себе руки. 
Конфлікт швидко загострюється, коли вони дізнаються, що у 
кожного з них своє уявлення про потойбічне життя. Єдиний 
спосіб зрозуміти, хто ж має рацію, - це зробити Вирішальний 
стрибок.

Великий стрибок (13 хв). Крістофер рус



Mother 24\7 (30 min)

Director: Marcin Janos Krawczyk
Poland, 2013

Film is a journey into human hearts. It takes its origins from 
the copy of the picture of Black Madonna of Częstochowa that for 
the last 55 years has been traveling accross Poland visiting cities 
and small villages. The Holy Picture of Black Madonna is left with 
families willing to host it for 24 hours. This visit marks a remarkable 
time in protagonists life. Yet the loving, spiritual mother, that is 
full of grace, forgiveness and love is visiting their house. The Black 
Madonna becomes a symbolic figure of a Polish Mother. Protagonists’ 
stories are revealed one by one in the context of faith or lack of it but 
above all the key motif of the film is brought by a meaning of mother 
in one’s life. The film has a mosaic structure while the diversity of the 
protagonist is shown in the context of changeable seasons.
цей фільм – подорож в людські серця. Він розповідає історію 
копії ченстоховської ікони божої Матері, яку останні 55 років 
возили польськими містами та селами. Ікону ченстоховської 
божої Матері лишають в оселях охочих сімей на 24 години. 
такий візит займає особливе місце в житті головних героїв. 
якось любляча божественна мати, що сповнена любові, 
прощення й благодаті, відвідує їхній дім. ченстоховська божа 
Мати стає символом Польської Матері. Історії головних героїв 
розкриваються одна за одною в контексті віри або її відсутності, 
але ключовим мотивом фільму є значеня матері в житті кожної 
людини.  Фільм має мозаїчну структуру, в якій розмаїтість героїв 
передана через зміну пір року.

Мама 24/7 (30 хв) 2013. Марчін янош Кравчик
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Killing auntie (30 min)
Director: Mateusz Glowacki
Poland, 2013

Jurek, who is twenty three, lives with his aunt who does her best 
to provide the boy with everything he may need. Tired by the stability 
and security of life under constant care, he decides to change his fate. 
юреку 23 роки і він живе зі своєю тіткою, яка робить усе можливе, 
щоб забезпечити його усім необхідним. Втомлений від стабільності 
і безпеки свого життя під постійною опікою, він вирішує змінити 
свою долю. 

Вбити тітку (30 хв) 2013. Матеуш гловацкі

Хом’як (30 хв) 2013. бартек Ігначук

hamster (30 min)
Director: Bartek Ignaciuk
Poland, 2013

One night a hamster called Przemek falls down from a high floor 
of old house. Przemek is a beloved pet of two elderly people – Maria 
and Wacław. The shocked couple find Przemek on the roof of their car 
parked outside the building. The hamster is wearing a handkerchief 
parachute and a helmet made of a deodorant cap. It is barely alive. . .
Одного вечора хом’як на ім’я Пшемек падає з вікна старого високого 
будинку. це домашній улюбленець літньої пари - Марії і Вацлава. 
Вони знаходять Пжемека на даху свого авто і це для стає для 
них справжнім шоком. Ледь живий хом’як має парашут з носової 
хустинки і шлем із ковпачка від дезодоранту. . .
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Like for Love (8 min)

The dream (3 min)

Director: Anastasiia Soviak-Krukovska

Director: Daryna Rymareva

Ukraine, 2013

Ukraine, 2012

This is the story of young people who spend countless hours in the 
life of gadgets, social networks and trying to understand how to avoid it.
це історія про молодь, яка витрачає неймовірно багато часу на 
гаджети, соцмережі і намагання зрозуміти, як цього уникнути.

Any filmmaker dreams about making a bio film, I got lucky 
finding the way to tell my little story to the world. People appreciate 
honesty. I was embarrassed to show it to anyone but here it is!
Кожен режисер мріє зняти біографічний фільм і мені пощастило 
знайти спосіб розповісти світові мою маленьку історію. Люди 
цінують чесність. я так хотіла показати її всім і ось вона!

Like за кохання (8 хв) 2013. Анастасія совяк-Круковська

Мрія (3 хв) 2013. Дарина римарева
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Director: Zaza Buadze

Director: Alina Gorlova

Ukraine, 2013

Ukraine

An old couple live their days out in the abandoned Village within 
the Chernobyl Exclusion Zone. Being at odds, they stopped talking to 
each other, and now the only way of communication they have is a rusty 
“mail” kettle on the wire…
Літня пара доживає свої дні у покинутому селі в чорнобильській 
зоні відчуження. Після суперечки вони перестали говорити одне з 
одним і тепер єдиним їхнім способом спілкування залишився іржавий 
«поштовий» чайник на дротах…

It is a short symbolic story about one old woman’s loneliness, 
which grew into madness.
це коротка символічна історія про літню жінку та її самотність, яка 
переросла в божевілля.

І бог ступив у порожнечу (30 хв) 2013. Заза буадзе

бабушка (4 хв). Аліна горлова
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Babushka (4 min)

and God stepped out on space (30 min)
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Imagination (9 min)

Director: Igor Lymar

Director: Kateryna Chepik

Ukraine, 2013

Ukraine

This is a short story about what people deeply hope and worry about. 
це маленька історія про те, що переживають люди і на що сподіваються 
в глибині.

The idea of the film is the reflection of children’s fantasy - naive 
and absurd. A girl gets too excited while playing in her room and 
suddenly discovers herself in a world made of paper and plasticine. Her 
imagination allows her to get into her own pocket and find the way out 
of the room with no doors and windows.
Ідея фільму полягає у відображенні дитячої фантазії – наївної та 
абсурдної. граючись у своїй кімнаті, дівчинка надто захоплюється і 
несподівано опиняється у паперово-пластиліновому світі.  Її уява 
дозволяє їй потрапити у власну кишеню і знайти вихід з кімнати 
без дверей і вікон.

В глибині (3 хв). Ігор Лимар

Вигадка (9 хв). Катерина чепік
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The deepness (3 min)
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The Gum (7 min)
Director: Olga Makarchuk
Ukraine

The bubblegum is an outcast, constantly neglected and forced 
to fit into the circumstances. Until a random acquaintance with a 
plastic bag changes its life and the gum starts dreaming of something 
bigger.
Один день із життя звичайної жуйки, а може - один день із вашого 
життя?

Жуйка (7 хв). Ольга Макарчук

Director: Marina Stepanska
Ukraine, 2013

This is a story of young people from nowhere, a story about anatomy 
of a break-up and finding onerself.
це історія про молодих людей нізвідки, про анатомію розставання і 
віднаходження себе

Канікули (13 хв). Марина степанська

holidays (31 min)
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Bridge (11 min)

Director: Igor Sudakov

Director: Polina Moshenska, Maryna Liapina

Ukraine, 2014

Ukraine, 2014

As in any “Mexican triangle” . . . Forest . . . Five armed men came to make 
a vendetta. Four men and a woman accuse each other, threaten with death. . .
як і в будь-якому «Мексиканському трикутнику»…Ліс…П’ятеро 
озброєних людей прийшли, щоб вчинити кровну помсту. . . 

Industrial space is conceptually filled; it generates and influences 
the character and content of the image. It is a place for improvisation 
and displacements that are possible due to the fact that the place is 
permeated with the past and is subject to various effects of living and 
inanimate objects. 
Промисловий простір концептуально заповнений; він генерує і 
впливає на характер та зміст зображення. це місце для імпровізації 
і переміщень, які можливі завдяки тому, що місце просякнуте 
минулим і є предметом різних ефектів живих і неживих об’єктів.

П’ятеро (7 хв) 2014. Ігор судаков

Міст (11 хв) 2014. Поліна Мошенська, Марина Ляпіна
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The Five (7 min)
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The Mermaid (1 min)

The Portrait (6 min)

Director: Oleksandr Bubnov

Director: Max Yakobchuk

Ukraine, 2013

Ukraine, 2013

Once primitive man and woman argued if it was marmaid swimming 
in the sea
Посперечались одного разу первісні чоловік і жінка: русалка чи ні 
купається в морі?

The film is a novel about the story of a painting, which did an 
extraordinary way. At long last it will have very uncommon use.
це фільм-новела про історію картини з незвичайною долею. Врешті, 
вона матиме особливе використання.

русалка (1 хв) 2013. Олександр бубнов

Портрет (6 хв) 2013. Максим якобчук
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sakura (30 min)

Director: Alexander Shkrabak

Director: Novruz Hikmet

Ukraine, 2013

Ukraine, 2013

One person in another dimension makes a mistake. He does not 
know what the consequences will have this defect. Correct the error 
helps another people. Or rather hide her tracks.
Одна людина робить помилку в іншому вимірі. Вона не знає, які 
наслідки матиме цей дефект. Виправлені помилки допомагають 
іншим людям. Або радше замітають сліди.

The goal of the main character’s  life was to grow flowers. His 
fragile harmony is upset by the sudden death in the neighborhood and 
also by the sudden appearance of a young woman. 
сенс життя головного героя фільму полягає у вирощуванні квітів. 
його хитку гармонію порушують раптова смерть по сусідству і не 
менш раптова поява молодої жінки. 

сортувальник (7 хв) 2013. Олександр шкрабак

сакура (30 хв). Новруз Хікмет

95

sorter (7 min)
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summer Fall (24 min)

Director: Sia Titova

Director: Maryna Roshchyna

Ukraine

Ukraine, 2013

History about one of family, that have two wife, and about neighbor 
who do not knew about it
Історія про родину, в якій дві дружини, і про сусіда, який про це не 
знає.

Every boy has his day. The day when it seems to him that he 
had become a man. What does it take to wake up the adult inside a 
youngling? Andrew is a young guy who lives with his mother in a small 
town. After a trip to his rarely seen father, he feels that it is time to be 
the master of his destiny.
У кожного хлопця є день, коли йому здається, що він вже став 
чоловіком. Що може пробудити дорослого в юнакові? Андрій – 
молодий хлопець, який живе з матір’ю в провінційному містечку. 
Після поїздки до батька, з яким він рідко бачиться, Андрій відчуває, 
що настав час бути господарем своєї долі.

У чоловіків усе по-іншому (5 хв). сія тітова

так закінчилось літо (24 хв) 2013. Марина рощина
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Males have everything another (5 min)
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Piccolo-flute (2 min)

Director: Sergey Siliava

Director: Aleksey Yesin

Ukraine, 2014

Ukraine, 2013

Everyone has a secret dream… Even though we can misunderstand 
what lives in the deep part of our soul and what we are really dream 
about … Maybe it’s something opposite than we have imagined.
У кожного є потаємна мрія… Проте ми не завжди розуміємо, що живе 
в глибинах наших душ і про що ми справді мріємо… Можливо, це 
щось протилежне до того, що ми собі уявляли.

The concert ended. Musicians diverge in the dressing room. One 
of them remembers comrade. He played the flute-piccolo. And often 
laughed at the other members of the quartet due to the size of their mu-
sical instruments. Cases for cello he seemed huge and uncomfortable. In 
form they resembled women than cause additional laughter. But once it 
happened, that it is from these “women” life depended musicians.
Концерт закінчився. Музиканти розходяться до роздягалень. Один 
з них згадує товариша, який грав на флейті-піколо і часто сміявся 
над іншими учасниками квартету через розміри їхніх музичних 
інструментів. чохли для віолончелі здавались йому великими і 
незручними, а за формою нагадували жінок, і це теж його смішило. 
Але трапилось так, що від життя цих «жінок» залежали музиканти.

Нехай завжди буде сонце (18 хв) 2014. сергій сілява

Флейта-піколо (2 хв). Олексій Єсін
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Let there always be sunshine (18 min)
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The InTeRnaTIOnaL 
VIdeO COLLaGes: FRAGILITY
32 Videos, 60 Min.
emlink.org

     
FEMLINK

1 - ME, X ?
Marta Ares, Argentina, 1 Min. 
40 Sec., 2006    
2 - THANKS FOR MY 
FRAGILITY 
Maki Horino, Japan, 2 Min., 
2006
3 - FRAGILE 
Anna Barseghian, Armenia, 2 
Min., 2006 
4 - (W)
Anne Penders, Belgium, 2 
Min., 2006  
 
5 - BOMBS R US 
C.M. Judge, USA, 2 Min, 
2006  
6 - GLIMMERING LIGHT 
(ONE SECOND IN PARIS)
Esperanza Collado, Ireland, 1 
Min. 30 Sec., 2006
7 - AMONG THE CARS

Marilena Preda Sanc, 
Romania, 2 Min., 2006 
8 - AND THEN, THE 
TOTAL BLANK 
Véronique Sapin, France, 2 
Min., 2006
9 - SELF PORTRAIT
Alli Savolainen, Finland, 1 
Min. 35 Sec., 2006
10 - DETACHED
Vicky Betsou, Greece, 2 
Min., 2006  
11 - THE THIRD CHILD
Cathy Vogan, Australia, 2 
Min. 15 Sec., 2006
12 - INVISIBLE
Daniela Kostova, Bulgaria, 2 
Min., 2006   
 
13 - RAID LINE
Rokhshad Nourdeh, Iran, 2 
Min., 2006   

 
14 - LIGHTPAINTING
Antonella Bussanich, Italia, 2 
Min., 2006  
15 - IN THE TEETH OF 
OPPOSITION
Cagdas Kahriman, Turkey, 1 
Min. 24 Sec., 2006
16 - FRAGILITY
Maria Papacharalambous, 
Cyprus, 2 Min., 2006  
  
17 - MATHILDE
Sandra Kogut, Brasil, 2 Min., 
2006    
18 - DOPPLEGANGER
Kinga Araya, Poland, 2 Min., 
2006  
19 - TAIN
Evgenija Demnievska, 
Serbia, 2 Min., 2006  
 
20 - TEDI IN WHITE
Natasha Dimitrievska, 
Macedonia, 2 Min., 2006 
21 - ABOUT ME 
Prilla Tania, Indonesia, 2 
Min., 2006
22 - DOUBLE EXTENSION
Jacqueline Wachall and 
Klaudia Stoll, Germany, 2 
Min., 2006 
23 - A SILENT 

EARTHQUAKE 
Nicoletta Stalder, Suisse, 2 
Min., 2006
24 - KARMA 
Chantal du Pont, Canada, 2 
Min., 2006   
 
25 - REFUGE 
Rachida Azdaou, Algerie, 2 
Min., 2006  
26 - CHILI GREETINGS 
FROM PALESTINA
Claudia Aravena, Palestina, 
2 Min., 2006
27 - BEAUTIFUL BOY
Dalia Al Kury, Jordanie, 2 
Min., 2006 
28 - FLOATING TIME
Yun Aiyoun, Coree, 2 Min., 
2006
29 - MELANCOLIA
Anna Malagrida, Spain, 1 
Min. 34 Sec., 2006
30 - IMAGES OF A FILM 
FESTIVAL
Petra Bauer, Sweden, 2 Min., 
2006
31 - BIRD FLUE 
Sandra Sterle, Croatia
32 - THE TRAGEDY OF A 
SWING AND A CHAIR
Nirveda Alleck, Ile Maurice.
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In The « VITAL » COLLaGe
24 videos - 45 min
The videos inccluded in the collage was created for FemLink

     
LIST OF VIDEOS

1 - THE OUTSIDE LOOKING 
IN, Sima Zureikat (Jordan)
2 - VITAL, Evgenija 
Demnievska (Serbia)
3 - RENDEZ-VOUS, Elena 
Arzuffi (Italy)
4 - INSIDE OUTSIDE, 
Samirah Alkassim, 
(Palestinian
Territories)
5 - WORLD INFOSCAPE, 
Kamila B. Richter (Czech 
Republic)
6 - STEPPING, van 
Breest Smallenburg (the 
Netherlands)
7 - BACK TO WHITE : 98, 
Aki Nakazawa (Japan)
8 - THE DOUBT, Véronique 
Sapin (France)
9 - LINE, Raquel Kogan/Lea 
van Steen (Brazil)

10 - FIRMINO’S HOUSE, 
Ana Bezelga (Portugal)
11 - VITAL, Najmun Nahar 
Keya (Bangladesh)
12 - WING…WING, Aliaa 
El-Gready (Egypt)
13 - MURDOCH AT 80, 
Esther Johnson (UK)
14 - ACQUA VITALE, C. M. 
Judge (USA)
15 - I draw much more than 
I ought to draw because it 
brings
me back you, Dorte Jelstrup 
(Denmark)
16 - GAIA BREATHING, 
Sigrun Hardardottir 
(Iceland)
17 - VITAL, A VIDEO TO 
PAINT - Monica Dower 
(Mexico)
18 - I WOULD LIKE TO GO 

OUT OF MY BOX, Verena 
Schaukal
(Germany)
19 - TESTIMONY, Alejandra 
Delgado, Bolivia
20 - I WILL MEET YOU ON 
THE OTHER SIDE, Judith 
Lava,
(Austria)
21 - UNTITLED Carolina 
Saquel (Chile)
22 - 2 LETTERs FOR 
GODOT, Minoo Iran pour 
Mobarakeh,
(Iran)
23 - BREATHE, Christie 
Widiarto (Australia)
24 _ L-O-V-E, Raya Mazigi 
(Lebanon)






