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Андреа Мартіньйоні – актор, звукорежи-
сер та знавець анімаційного кіно, народився 
у Болоньї (Італія) в 1961 році, отримав спе-
ціальність «Музикознавство» з дисертацією 
на тему «Саундтреки в анімаційному кіно», а 
також закінчив географічне відділення з дис-
ертацією про звукове поле.

Андреа Мартіньйоні створив саундтреки 
для короткометражних анімаційних стрічок 
Блу, Сола Сагатті, Мішеля Бернарді, П’єра 
Геберта Ріргіліо Віллоресі та ін. Він викладає 
історію мультиплікації в Академії образот-
ворчого мистецтва у Палермо і тісно співп-
рацює з кількома міжнародними фестива-
лями як учасник майстер-класів, семінарів, 
лекцій про анімаційне кіно та саундтреки. 
Його часто запрошують бути членом журі і 
відбіркових комітетів у всьому світі.

Він також проводить семінари разом з 
Басматі А.С. і Асоціацією з питань культури 
Ottomani, що сприяє поширенню італійсько-
го анімаційного кіно у світі.

Андреа Мартіньйоні отримав премію 
Golden Reiter за найкращий саундтрек на 23 
Міжнародному фестивалі короткометраж-
ного кіно FilmFest Dresden, а також нагороду 
Asifa Award в Італії у 2010 році.

Єва Перволовічі – це молода румунська режисерка, яка, незважа-
ючи на свій досить юний вік, вже може похвалитись значними досяг-
неннями в короткометражному кіно, відео- та фотомистецтві, а також 
написаними у співавторстві романами та працею над арт-журналом. 
Її різноманітні за своїми стилями і способами вираження, химерно-
незвичайні  роботи завжди переслідують одну мету: зображуючи 
сюрреалізм в буденних ситуаціях, показувати суб’єктивізм. Єва пре-
зентувала свої роботи і отримала винагороди за оригінальність на 
багатьох фестивалях, та пройшла магістерський курс кінопрактики в 
Единбурзі. Вона також брала участь в мистецьких майстернях в Бер-
ліні, Рейк’явіку та Сараєво.

У 2010 році Єва виграла у Берліні приз TodayAward, що дозволило 
їй втілити в життя представлений на Берлінале в 2011 році коротко-
метражний проект «Червона крихітка». Вона також виграла спеціаль-
ний приз «Cannes à laflip» за найкращий короткометражний кліп на 
Канському фестивалі 2011 року. Наразі Єва працює одночасно над 
трьома новими фільмами: «Ілеана» (StradaFilm, Срібний ведмідь на 
Берлінале 2010 року) у співпраці з KinoElektron,«Маруся» (показа-
ний на секції «Покоління Берлінале» у 2013 році), а також «Ти можеш 
дзвонити мені, Ада», спродюсований тим же KinoElektron . Єва живе 
і працює у Парижі з 2008 року.

Український режисер ігрових і докумен-
тальних фільмів. Випускник режисерського 
факультету Київського національного уні-
верситету театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенко-Карого (майстерня Юрія Іл-
лєнка). Автор збірки оповідань «Директор 
коридора», дипломант Міжнародного літе-
ратурного конкурсу «Гранослов» (1995). Спі-
вавтор сценаріїв: «22-24», «1-ше вересня», 
«Вулкан» (разом з Аллою Тютюнник і Дар’єю 
Аверченко). Всі три сценарії були відзначені 
на Національному літературному конкур-
сі «Коронація слова» (2009–2011). Режисер 
низки музичних кліпів. Кілька років по-
спіль член відбіркової комісії Міжнародного 
фестивалю документального кіна про права 
людини DOCUDAYS UA. Співпрацював з 
телеканалами ARTE (France), DISCOVERY 
(Russia), MTV, ІНТЕР.

Учасник та лауреат численних міжнарод-
них та національних  кінофестивалів, серед 
яких: «Відкрита ніч», Україна;»Пролог», 
Україна; МКФ «Молодість», Україна; «Кіно-
шок», Росія; «GoEast», Німетчина та інших.

Andrea Martignoni was born in Bologna 
(italy) in 1961, graduate in Musicology with a 
thesis on soundtrack in animation and in Geog-
raphy wuth a thesis on spundscape he is a per-
former, sound designer, historian in Animation.

He has created soundtracks for short animat-
ed films by Blu, Saul Saguatti, Michele Bernardi, 
Pierre Hébert Virgilio Villoresi and others. He 
teaches history of animation in Fine Arts Paler-
mo, and works closely with several international 
festivals with master classes, workshops, lectures 
on topics related to animation and soundtrack. 
He is often invited to international juries and se-
lection committees throughout the world .

Carries workshops together with Basmati 
A.C. and Ottomani Cultural Association pro-
motes the Italian animated film internationally.

He won the Golden Reiter for the best 
soundtrack to the 23 th edition of the Interna-
tional Short Film Festival FilmFest Dresden and 
Asifa Award Italy 2010.

Eva Pervolovici is a young Romanian direc-
tor who has already on her record many achieve-
ments of short films, video art, photographs and 
other participations in collective writing novels 
or art magazine. Multiple by its forms and styles 
of expression, the heteroclite work of Eva carries 
always the same intention: to make visible the 
subjectivity by leaving surrealism arise in eve-
ryday situations. Presented and awarded for her 
originality in many festivals around the world, 
she also got an MFA Film Advance Practice, Ed-
inburgh. She participated at the Berlin, Reykja-
vik and Sarajevo Talent Campus.

 In 2010 she was selected for Berlin Today 
Award that offers her the opportunity to real-
ize her new short film LITTLE RED that will be 
presented at Berlinale 2011. She also received 
“Cannes à la flip” prize for the Best short (Cannes 
2010). Eva is currently developing three feature 
films in parallel: ILEANA produced by Strada 
Film (Berlinale Silver Bear 2010), co-produced 
by KinoElektron and MARUSSIA (screened in 
Berlinale Generation in 2013) and YOU CAN 
CALL ME ADA produced by the latter. Eva has 
been living and working in Paris since 2008.

Andrea Martignoni was born in Bolo EvUkrainian director of fiction 
and documentary films. Graduate director Kyiv National University of 
Theatre, Film and Television named IK Karpenko-Kary (workshop Yuri 
Illienko). Author storybook “Director corridor”, Diploma International 
Literary Contest “Granoslov” (1995). Co-writer: “22-24”, “1st September”, 
“Vulcan” (together with Alla Tyutyunnik and Darya Averchenko). All three 
scenarios were reported in the national literary contest “Coronation words” 
(2009-2011). Directed several music videos. For several years a member of 
the selection committee of the International Festival of Documentary Film 
on Human Rights DOCUDAYS UA. Collaborated with TV channels ARTE 
(France), DISCOVERY (Russia), MTV, INTER. Participant and winner of 
numerous national and international film festivals, among them: “Open 
Night” Ukraine, “Prologue”, Ukraine; IFF “MOLODIST”, Ukraine; “Kino-
shock”, Russia; “GoEast”, Germany and others.

Біографія__ 

журі

aNdrea MartigNoNi
Андреа Мартіньйоні

eva Pervolovici
Єва Перволовічі

roMaN boNdarchuK
Роман Бондарчук
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all souls’ day
dir. Aleksandra Terpinska
18m \ 2012 \ Poland
ДЕНЬ ВСІХ МЕРТВИХ. Реж. Олександра Терпінська
18 хв, 2012, Польща

a Pretty FuNNy story
dir. Evan Morgan
19m \ 2012 \ Canada
КУМЕДНА ІСТОРІЯ. Реж. Еван Морган
19 хв, 2012, Канада

artiFacts oF the city
dir. Florian Schneider
20m \  2012 \ Germany
АРТЕФАКТИ МІСТА. Реж. Флоріан Шнайдер
20 хв, 2012, Німеччина

В свій 18 день народження Лєна ви-
рішує знайти свою сім’ю. Забобони та 
зловіщість Дня мертвих привносять 
особливий настрій та змінюють її ба-
чення власних проблем. Все, що мати-
ме місце в цей день, докорінно вплине 
на розуміння Лєною сім’ї. Вона біль-
ше ніколи не буде такою, як колись. 
Це історія дівчини, яка побачила, що 
смерть не має влади над любов’ю.

Ставши свідком дивного танцю 
свого сусіди, нудьгуючий сім’янин не 
може дочекатися того дня, коли він 
все ж таки розповість цю історію своїм 
колегам по роботі. Але не так швидко! 
Сусіда-параноїк вже готує дивний і 
жахливий план, щоб змусити чоловіка 
мовчати…

Боббі – амбівалентний скейтер з 
Нью-Йорка, який знаходиться на межі 
своєї професійної кар’єри. Перебува-
ючи у тому віці, коли його спонсори 
більше не погоджуються давати йому 
гроші на життя, хлопцеві доводиться 
шукати нові напрямки у житті. І лише 
єдина річ слугує для нього джерелом 
натхнення – пошук. Пошук не тільки 
особливих місць, а й «артефактів міс-
та». Хлопець збирає сміття, у якому 
він вбачає особливу красу, і робить з 
нього колажі.

On her eighteenth birthday, Lena is 
trying to bond with her family.  All Souls’ 
Day, a time for contacting the dead and 
getting together to return to one’s roots, 
puts our protagonist in a special mood 
and changes her outlook on her own prob-
lems. Everything that happens through-
out the day will revolutionise Lena’s view 
of her family. It is a story of the search for 
one’s identity and roots, of life and death, 
of the co-existence of parallel worlds that 
come together through the power of love.

After witnessing a neighbour’s embar-
rassing antics, a bored family man is ea-
ger to report the story back to his office 
chums  — but the paranoid neighbour 
hatches a drastic, bizarre plan to silence 
him.

Bobby is an ambivalent skateboarder 
from New York City who is at the edge 
of his professional career. Being at an age 
where his sponsors won’t help him any-
more to manage his life, he has to go new 
directions. But what keeps him up is his 
seeking – not only for spots but also for 
“artefacts of the city”. He collects garbage 
that has a certain kind of beauty and ar-
ranges them to collages.

Not less thaN 50 Kg
Dir. Maryna Artemenko
12m \  2013 \  UKRAINE
НЕ МЕНШЕ 50 КГ. Реж. Марина Артеменко
12 хв., 2013, Україна

Щоб постати проти стереотипів 
суспільства, Леся починає боротися з 
власною вагою - набирати кілограми.

Lesya fights against the society ste-
reotypes. She starts dealing with her own 
body – trying to gain weight.

botev is aN idiot
dir. Deyan Bararev
9m \  2012 \  Bulgaria
БОТЕВ - ІДІОТ. Реж. Дейан Барарев
9хв, 2012, Болгарія

First sNoW
dir. Michael Lalancette
13m \  2012 \  Canada
ПЕРШИЙ СНІГ. Реж. Майкл Лалансет
13хв, 2012, Канада

Kali, the little vaMPire
dir. Regina Pessoa
9m \  2012 \  Portugal
МАЛЕНЬКИЙ ВАМПІР КАЛІ. Реж. Регіна Пессо
9хв, 2012, Португалія 

big WilloW
dir. Jared Katsiane
10m \  2013 \  USA
СТАРА ВЕРБА. Реж. Жаред Катсіане
10хв, 2013, США

divisioN
dir. Johan Rijpma
1m \  2012 \  Netherlands
РОЗРИВАЮЧИ ПАПІР. Реж. Йоан Рійпма
1хв, 2012, Голландія

it’s such a beautiFul day
dir. Don Hertzfeldt
23m \  2011 \  USA
ЯКИЙ ПРЕКРАСНИЙ ДЕНЬ! Реж. Дон Хертцфельд
23хв, 2011, США 

Ставши свідком дивного танцю 
свого сусіди, нудьгуючий сім’янин не 
може дочекатися того дня, коли він 
все ж таки розповість цю історію своїм 
колегам по роботі. Але не так швидко! 
Сусіда-параноїк вже готує дивний і 
жахливий план, щоб змусити чоловіка 
мовчати…

Розрізнене сімейство опиняється 
разом у лікарні. Батьку потрібна тер-
мінова пересадка нирки і всі члени 
сім’ї можуть стати його донором. Ця 
ситуація нагадує про старі конфлікти, 
що врешті-решт вирішуються дивним 
чином...

Це історія про хлопчика, що не схо-
жий на інших та мріє знайти своє міс-
це у світі. Місяць входить в різні фази, 
під час яких Калі має зіштовхнутися 
зі своїми внутрішніми демонами, по-
долати страх, і врешті-решт, пройти 
свій шлях до світла. Одного дня він 
зникне…а може це лише ще одна фаза 
місяця?

Мій великий брат був дружнім з 
Вербою довгий час.

Але сьогодні він справді злякався, 
що її більше з нами не буде.

Лист паперу розривають на парну 
кількість шматків та знову збирають 
докупи. Роздруковують фотографію 
закінченої композиції та знову її роз-
ривають. Це робить неможливе мож-
ливим, адже розривають порожні 
місця, що існували на попередньому 
папірці. Цю процедуру повторюють 
знову і знову, в той час як кількість не-
рівних розривів поступово збільшує-
ться. 

Білл намагається зібрати докупи 
свою понівечену  душу. Це третя і за-
ключна частина короткометражної 
трилогії Дона Хертцфельда «Все буде 
гаразд»...

After witnessing a neighbour’s embar-
rassing antics, a bored family man is ea-
ger to report the story back to his office 
chums  — but the paranoid neighbour 
hatches a drastic, bizarre plan to silence 
him.

A disconnected family find themselves 
at a hospital. The father is in urgent need 
of a kidney transplant and all of the fam-
ily members are compatible donners. 
This situation brings back old conflicts 
between them, all to settle with an odd 
reconciliation...

This is the story about a boy not like the 
others that dreams about finding his place 
in the world.As the moon passes trough 
different phases, also Kali should face his 
inner demons, pass trough his fears to, at 
last, come across his passage to light.One 
day he will disappear… or maybe it’s just 
another phase of a cycle..

My big brother has been friends with 
Willow for a long time. But today he got 
real scared that she wouldn’t be around 
much longer.

A piece of paper is divided by hand 
into an even number of pieces and then 
reassembled. A photograph of this fin-
ished composition is then printed and 
divided again. This makes the impossible 
possible, tearing the now included empty 
spaces that make up the tears in the paper. 
The feedback division proces is repeated 
while the number of imprecise manual 
divisions gradually increase. wouldn’t be 
around much longer.

Bill struggles to piece together his shat-
tered psyche, in this third and final chap-
ter to Don Hertzfeldt’s “Everything Will 
Be OK” short film trilogy.

»
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herr schultZ sets sail
dir. Frank Müller
10m \  2013 \  USA
ПЛАВАННЯ ПАНА ШУЛЬЦА. Реж. Франк Мюллер
21хв, 2012, Німечина

laNd oF My dreaMs
dir. Yann Gonzalez
20m \ 2012 \ Portugal, France
КРАЇНА МОЇХ МРІЙ. Реж. Ян Гонцалез
20хв, 2012, Португалія, Франція 

the giaNt
dir. David Raboy
20m \ 2012 \ USA
ВЕЛЕТЕНЬ. Реж. Девід Рабой
20хв, 2012, США 

MiNiyaMba
dir. Luc Perez
14m \ 2012 \ Denmark, France
МІНІЯМБА. Реж. Люк Перез
14хв, 2012, Данія, Франція

is it love?
Pavlo Levchuk
7m \ 2013 \ Ukraine
ЛЮБОВ? Реж. Павло Левчук
7хв, 2013, Україна

PaPer boat
dir. Helmy Nouh
17m \ 2012 \ Egypt
ПАПЕРОВИЙ КОРАБЛИК. Реж. Гельмі Ноу
17хв, 2012, Египет

«Будинок чи човен?» - ось в чому 
питання сім’ї Шульц. Після того, як 
вони успішно виїхали з НДР, в їх воло-
дінні був невеликий земельний наділ. 
Незважаючи на скрутні обставини, 
вони розпочинають проектування 
човна. З роками тяжкої роботи 33-ме-
тровий красень нарешті стає гордістю 
своїх хазяїв. Та схоже не всім це до 
вподоби..

Б’янка та її матір після багатьох 
років розлуки знову зустрічаються в 
Порто. Разом вони починають подоро-
жувати, влаштовуючи «оголене» шоу 
та намагаються втекти від втраченого 
часу, неможливого кохання та дивних 
фантазій.

За два дні Шарлотта їде з малень-
кого містечка в штаті Джорджія, щоб 
розпочати нове життя десь-інде. Але 
сьогоднішній вечір змусив її повер-
нутися до того непережитого болю, 
що назавжди залишило в її серці це 
задушливе літо. І хтозна, що ще може 
трапитися?

Як і тисячі людей по всьому світу, 
які залишають свою домівку, малій-
ський музикант Абду вирішує поїхати 
в Європу. Подорож від річки Нігер до 
кордонів Сеути, де мрії стикаються з 
жорстокою реальністю…

Байдужість, що панує в сучасній 
атмосфері соціальної поведінки, при-
вносить холод у відносини людей, у 
відносини між чоловіком і жінкою. 
Ця відстороненість і замкненість від 
зовнішнього світу, проявляється в їх 
атрофованому вираженні почуттів.

Чоловік роздумує з приводу «но-
вої свободи» у Єгипті, зважує усі «за» 
і «проти».

“House or boat”? With this question 
Kurt Schultz confronts his family of six 
in 1957. After their lucky escape from 
the GDR they live in a flat of 590 sq. De-
spite the cramped conditions they decide 
on building a boat – they go for making 
a dream come true rather than playing it 
safe. The 33-foot steel yacht materialises 
over years of hard. But not everybody is 
happy about it.

Bianca and her mother meet again in 
Porto after many years. Together, they 
will hit the road with their stripping show, 
running after lost time, impossible love 
and strange fantasies…

In two days, 17-year-old Charlotte will 
leave her small Georgia town to begin a 
new life elsewhere. But tonight, in en-
counters with people familiar and not, she 
will be forced to face up to the repressed 
traumas of that sweltering summer and, 
perhaps, something far more sinister...

Like thousands of people around the 
world who everyday leave their home-
land, Abdu, a malian musician, has decid-
ed to reach Europa. A trip from the Niger 
river to the fences of Ceuta, where dreams 
are confronted with the harsh reality...

Indifference that dominates in the 
modern atmosphere of social behaviour 
provokes chill in human relations. Rela-
tions between a man and a woman. This 
detachment and reticence from external 
world is reflected in obsolete expression 
of feelings.

A man contemplates the pros and cons 
of Egypt’s new freedom.

rough grouNds
dir. Youdid Kahveci
9m \ 2012 \ Germany
ТЕРНИСТИМИ ШЛЯХАМИ. Реж. Юдід Хаквеці
9хв, 2012, Німечина

ruNNer
dir. Carolina Hellsgård
14m \ 2013 \ Germany
КУР’ЄР. Реж. Кароліна Хелсгард
14хв, 2013, Німечина

Mystery
dir. Chema García Ibarra
12m \ 2013 \ Spain
МІСТЕРІЯ. Реж. Хема Гарсія Ібарра
12хв, 2013, Іспанія

suddeNly, last suMMer
dir. Juha Mäki-Jussila
4m \ 2013 \ Finland
НЕСПОДІВАНО ОСТАННЄ ЛІТО. Реж. Юха Макі-Юссіла

4хв, 2013, Фінляндія

sevilla
dir. Bram Schouw
10m \ 2012 \ Netherlands
СЕВІЛЬЯ. Реж. Брем Шоу
10хв, 2012, Нідерланди

tWo couPles sMoKe 
uNder a table
dir. Estefania Veira
8m \ 2012 \ Argentina
УКУРЕНІ. Реж. Естефанія Вейра
8хв, 2012, Аргентина

Типовий берлінський генделик з 
постійними клієнтами. Ціни на пиво 
виросли, капіталізм втручається у по-
всякденне життя, а розмови точаться 
про банальне.  Тут і сварки, і зізнання. 
Тут кожен знає кожного, і разом вони 
наче одна сім’я. Раптово в кімнату за-
ходить смерть і всі пробуджуються.

Амаль, 13-річний біженець з Лі-
вану, торгує наркотиками в підземці 
галасливого Ганновера. Та одного дня 
в його сіре самотнє життя сироти по-
трапляє промінчик сонця. Клара, нова 
подруга з Німеччини, може стати його 
місточком до нормального життя.

Кажуть, що якщо прикласти вухо 
до його шиї, можна почути, як гово-
рить Діва Марія

Несподівано останнє літо- це 
експериментальний анімаційний 
фільм, що вільно інтерпретує п’єсу 
Теннесі Вілльямса з однойменною 
назвою. Деякі фрагменти оригінальної 
п’єси епізодично виконані новими  
“ботанічними” героями.

Троє молодих людей вирушають 
у подорож до Севільї. Вона назавжди 
змінить їх життя. Рік потому двоє з 
них знову вирушають у ту саму подо-
рож, щоб завершити те, що вони троє 
розпочали.

Дві пари збираються випити разом 
перед тим, як піти на весільну вечірку, 
але дуже скоро стає зрозуміло, що їх 
розмови абсурдні, а непослідовні дії 
точно не приведуть на весілля.

A typical Berlin drinking hole, here sit 
those who always sit here. The beer price 
gets raised, capitalism gets a routine at-
tack and the trivial gets a great narration. 
There is quarrel and confession. Everyone 
here knows everyone, like ‘em or not - just 
like a real family. Suddenly death enters 
the room and makes everyone come alive.

Amal, a 13-year-old refugee from Leb-
anon, deals drugs in the Hannover sub-
way system. He lives an isolated life in an 
asylum home outside the city. One day he 
meets a young German girl called Clara, 
who might be his savior...

They say that if you put your ear to the 
back of his neck, you can hear the Virgin 
talk.

Suddenly, Last Summer is an 
experimental animation based freely on 
the play of the same title by Tennesee 
Willams. Some fragments of the original 
play are restaged frame by frame by new 
botanical performers. 

Three young people go on a road trip 
to Seville. It will change their life forever. 
A year later two of them go on the same 
trip again to finish what the three of them 
started.

Two couples get together for drinks 
before going to a wedding party and they 
soon find themselves trapped in absurd 
conversations and incoherent actions that 
might not lead them to the event, but to 
the lack of movement.
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national 
panorama

уКраїнсьКа панорама

iN the sleeP
Dir. Anastasia Titova
4m \ 2012 \ Ukraine
СОН. Реж. Анастасія Тітова
4хв, 2012, Україна

Katya
Dir. Alexandr Milov
13m \ 2013 \ Ukraine
КАТЯ. Реж. Олександр Мілов
13хв, 2013, Україна

shiNiNg
dir. Andrii Terentiev
10m \ 2012 \ Ukraine
СЯЙВО. Реж. Андрій Терентьев
10хв, 2012, Україна

ice creaM
Dir. Mariia Ponomarova
13m \ 2012 \ Ukraine
ЕСКІМО. Реж. Марія Понамарьова
13хв, 2012, Україна

Побачити це у вісні.

Дівчина довго готується до першого 
побачення. За нею заходить хлопець. 
Дізнавшись, що батьки повернуться 
не скоро, він вирішується зайти і поче-
кати, поки вона приготується до вихо-
ду. Проходить вічність і коли дівчина 
нарешті збирається, хлопця притискає 
в туалет. Випадково, поставивши пля-
му на штанях, він соромиться вийти і 
шукає спосіб вирішити цю проблему. 
Як тільки він як-не-як позбуваєть-
ся плями, несподівано повертаються 
батьки...

Фільм оповідає про взаємовідноси-
ни сучасного суспільства наповненого 
агресивним інформаційним змістом і 
молодою людиною, яка тонко відчуває 
природу світу.

Дратівлива дружина і скромний чо-
ловік ділять купе поїзда. Дзвін ложок у 
чашках, гримання дверей - нічого осо-
бливого не відбувається. І цей чоловік 
ніколи не думав, що станція посеред 
нічого, дивна стара жінка і ескімо мо-
жуть змінити все.

That can be seen in sleep…

The girl is long preparing for a first 
date. guy comes to her. Upon learning that 
the parents do not return soon, he decid-
ed to come in and wait for her preparing. 
It takes overtime, and when she is finally 
going, the guy pushes into the toilet. Acci-
dentally he is placing a stain on his pants, 
he hesitates to go out so he is looking for 
a way to solve this problem. When he got 
rid of spots, how it possible, unexpectedly 
parents are returned... 

The film tells the story of the relation-
ship with modern society that filled be-
tween aggressive information content, 
and a young man who feels thin nature of 
the world.

A twitchy wife and a humble husband 
sharing a train compartment.Spoons 
clinking in tea cups, doors are slam-
ming  — nothing special happens. And 
this man never thought that a station 
in the middle of nowhere, a strange old 
woman and an ice-cream could change 
everything.

»

Ukrainian
Festival HitS

уКраїнсьКі фестивальні хіти

WayFarers
dir. Igor Strembіtsky
10m \ 2005 \ Ukraine
ПОДОРОЖНІ. Реж. Ігор Стембітський
10хв, 2005, Україна

cross
dir. Marina Vroda
15m \ 2011 \ Ukraine
КРОСС. Реж. Марина Врода
15хв, 2011, Україна

Nuclear Waste 
dir. Myroslav Slaboshpytskiy
23m \ 2012 \ Ukraine
ЯДЕРНІ ВІДХОДИ. Реж. Мирослав Слабошпицкий
23хв, 2012, Україна

shootiNg gallery 
dir. Taras Tomenko
10m \ 2001 \ Ukraine
ТИР. Реж. Тарас Томенко
10хв, 2001, Україна

agaiNst the suN 
dir. Valentyn Vasyanovych
20m \ 2004 \ Ukraine
ПРОТИ СОНЦЯ. Реж. Валентин Васянович
20хв, 2004, Україна

Ой люлі-люлі, спатоньки хочу, 
покладу я головоньку на білую по-
стелоньку, може, я засну... Фільм про 
дитинство, яке не повертається, про 
мрії, які не здійснюються, і про те, що 
божевілля може бути і щастям, і горем.

Хлопчика змушують бігати, потім 
він біжить з власної волі, потім — ди-
виться, як біжить інший.

Він - водій вантажівки на фабриці 
утилізації ядерних відходів у чорно-
бильській зоні. Вона працює в пральні 
там же. Але що приводить в рух меха-
нізм їх буднів - день за днем? 

Бездомний хлопчисько ночує в під-
валах, підглядає у вікно за недосяжною 
балериною і мріє виграти мільйон, 
влучно стрельнувши в тирі. Однак по-
падання в мішень не приносить нічо-
го, крім «призової» купи недопалків і 
насмішок старого працівника тиру. І 
тоді мішенню стає.

Дратівлива дружина і скромний чо-
ловік ділять купе поїзда. І цей чоловік 
ніколи не думав, що станція посеред 
нічого, дивна стара жінка і ескімо мо-
жуть змінити все.

Oh lulla-lullaby, How I want to sleep, So 
I’ll put my head, On the white bed, Maybe 
I will fall asleep… Film about childhood 
that never returns, about dreams that can’t 
come true and about madness as a kind of 
happiness or grief.

The boy was forced to run, then it runs 
on their own, then — looks like another 
run.

Sergiy and Sveta live in Chernobyl. 
Sergiy is a truck-driver at a radioactive 
wastes utilization plant. Sveta works at 
a radioactive decontamination laundry.  
But what sets this mechanism in motion 
- day by day

A homeless boy tries his luck at a 
shooting gallery, where one million is at 
stake. The clever boy promises to get the 
million first before giving the money back 
to the owner of the gallery. But the old 
man refuses in a laugh. With the hope to 
conquer big money and a lovely ballerina’s 
heart, the boy tries to find the amount to 
play. But when he realizes that there is no 
money to be won and that he turns out to 
be the old man’s fool, the target suddenly 
changes and becomes human.

A twitchy wife and a humble husband 
sharing a train compartment. And this 
man never thought that a station in the 
middle of nowhere, a strange old woman 
and an ice-cream could change every-
thing.
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Festival
HitSфестивальні хіти

taPe geNeratioNs
dir. Johan Rijpma
2m \ 2011 \ Netherlands
реж. Йоан Рійпма
2хв, 2011, Голландія

ModerN No.2
dir. Mirai Mizue
4m \ 2012 \ Japan
МОДЕРН №2. Реж. Мірай Міцу
4хв, 2012, Японія

MoXie
dir. Stephen Irwin
6m \ 2011 \ UK
ЗУХВАЛІСТЬ. Реж. Стівен Ірвін
6хв, 2011, Велика Британія

the Pub
dir. Joseph Pierce
8m \ 2012 \ UK
ПАБ. Реж. Джозеф Пірс
8хв, 2012, Велика Британія

Рулони плівки самостійно прохо-
дять непередбачуваний процес роз-
витку та занепаду без будь-якого по-
яснення. Неймовірно повільний темп 
життя цих об’єктів розкривається 
в ізольованому просторі, де все має 
симетричну збалансовану структу-
ру.  Несподівано у чіткому порядку 
з’являються зміни та відхилення, що 
відбиваються у несподіваних утво-
реннях та рухах, подібних до живих 
об’єктів.

Ми пішли на це без жодного сумніву.
Ми змусили світ рухатись швидше. 

Що ж це, в дідька, за світ, який ми ство-
рили?

Ведмідь-піроман сумує за своєю 
мамою.

Один день з життя брудного Лон-
донського пабу.

Large groups of tape rolls go through 
an unpredictable process of development 
and degeneration, all on their own and 
without any explanation. The extremely 
slow paced life of these objects is being 
revealed within an isolated space where 
everything is based on a balanced sym-
metric structure. From this orderly state 
deviations and differences in behavior 
suddenly appear and result in unpredict-
able compositions and movements that 
sen to resemble natural phenomena.

We went for it without any hesitation.
We’ve formed the world at a quicken-

ing pace.
What on earth is this world that we’ve 

created?

A pyromaniac bear misses his mother.

A day in the murky slipstream of a 
north London Pub.

the curse
dir. Fyzal Boulifa
16m \  2012 \  UK
ПРОКЛЯТТЯ. Реж. Фізал Буліфа
16хв, 2012, Велика Британія

Фатін ризикнула зустрітися з сво-
їм старшим коханцем далеко від села. 
Але коли їх побачив маленький хлоп-
чик, все,чого вона хоче- повернутися 
додому.

Fatine has ventured far from the vil-
lage to meet her older lover. When she is 
caught by a small boy, all she wants to do 
is go home.

voice over
dir. Martin Rosete
10m \ 2011 \ Spain
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Реж. Мартін Розете
10хв, 2011, Іспанія

villa aNtroPoFF
dir. Kaspar Jancis,Vladimir Leschiov
15m \ 2012 \ Estonia, Latvia
ВІЛА АНТРОПОВ. Реж. Каспар Янсіс та Владімір Лешіов
13хв, 2012, Естонія, Латвія

iNa litovsKi
dir. Anaïs Barbeau-Lavalette / André Turpin
11m \ 2012 \ Canada
ІНА ЛІТОВСЬКІ. Реж. Анаіс Барбо-Лавалетте/Андре Турпін
11 хв, 2012, Канада

the MissiNg looKs
dir. Damian Dionisio
13m \ 2012 \ Argentina
Реж. Даміан Діонісіо
13хв, 2012, Аргентина 

Голос нізвідки проведе нас через 
три неймовірні історії  з напруженим 
початком, шаленим розвитком та від-
критим кінцем. І все це для того, щоб 
ти задумався: а чи вижив би я на місця 
головного героя?

Once upon a time, there lived a man 
who had nothing besides himself. And a 
dream, a great big dream. But an immense 
and dangerous sheet of water spread out 
between him and his dream. The man 
set out. He arrived at his destination due 
to his courage and tenacity. But was that 
what he had been searching for?

Софі живе з матір’ю у невеличкій 
квартирці в гарному районі. Сьогод-
ні ввечері вона гратиме на скрипці на 
шкільному концерті. З нормальними 
дітьми. Софі не схожа на інших, але 
для неї зробили виняток і сьогодні 
вона виступатиме разом з ними. Вона 
хоче, щоб її мама була там. І хоче хоча 
б на мить відчути себе зіркою.

Аргентина, 1976 рік. Клаудіо ви-
мушений переховуватися з родиною 
через свої політичні ідеали. Будинок, 
в якому вони живуть, знаходять солда-
ти. Не маючи часу втекти, Тереза ховає 
дочку у фантастичному світі, де вона 
не пізнає страхів справжнього життя.

I-won’t-tell-you-whose voice over 
guides us through three extreme situa-
tions which are actually the same. Will 
you survive?

Одного разу жив чоловік, поруч з 
ким нікого не було. Лише мрія, чудова 
велика мрія. Але безкраї води стали на 
перешкоді до здійснення його мрії. І 
він вирішив їх подолати. Він здобувся 
кінцевої мети через те завдяки своїй 
сміливості та наполегливості. Але чи 
цього він прагнув?

Sophie lives with her mother in a small 
apartment in a popular area. Tonight she 
plays the violin in the school concert. 
With normal children. Sophie is not like 
the others, but, exceptionally, it will be 
among them. She wants her mother to be 
there. She wants her mother to see her on 
stage. She’d want, for a moment only, to 
shine a little.

Argentina, 1976. Claudio is forced to 
live with his family in hiding, due to his 
political ideals. The house in which they 
live is discovered by the militars. No time 
to flee, Teresa try to shelter his daughter in 
a fantasy world to avoid the girl look at the 
horror they are about to live.

you liKe it, i love it
dir. James Vaughan
16m \  2013 \  Australia
ПОДОБАЄТЬСЯ? МЕНІ ЩЕ БІЛЬШЕ. Реж. Джеймс Воган
16хв, 2013, Автралія

Роберто та Кріс – брати і мають 
власний будинок. Все змінюється, 
коли сусід Тоні пропонує організува-
ти музичний фестиваль, який, на його 
думку, зможе гастролювати австралій-
ськими початковими школами.

Roberto and Chris are brothers with 
the house to themselves. Things takea 
turn when their neighbour Tony comes 
over and raves about an idea for a sustain-
able music festival that he thinks could 
tour Australian primary schools by rail.
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edMoNd Was a doNKey
dir. Franck Dion
15m \ 2012 \ France,Canada
ЕДМОНД БУВ ВІСЛЮКОМ. Реж. Франк Діон
15 хв, 2012, Франція, Канада

the MaKiNg oF loNgbird
dir. Will Anderson
16m \ 2011 \  UK
МОЯ “ДОВГА ПТАШКА”. Реж. Уілл Андерсон
16 хв, 2011, Велика Британія

NorMal PeoPle
dir. Piotr Zlotorowicz
28m \  2011 \  Poland
Звичайні люди . Реж. Пьотр Злотовіч
28хв, 2011, Польща

На перший погляд Едмонд був спо-
кійним пересічним чоловіком. У нього 
була любляча дружина і робота, яка 
йому напрочуд добре вдавалась. Про-
те він знав, що відрізнявся від інших, 
і коли його колеги задля жарту одяг-
нули на нього віслючі вуха, Едмонд 
несподівано відкрив для себе свою іс-
тинну натуру. І хоча він починає насо-
лоджуватись цим, між ним та іншими 
людьми постає величезна прірва непо-
розуміння.

Погляд «за куліси» роботи анімато-
ра та на його боротьбу із власним пер-
сонажем.

Даніель нещодавно вийшов із 
в’язниці і тепер намагається привести 
своє життя до ладу. Це дається йому 
не просто. На його шиї мати-п’яниця. 
В кишені ні копійки. Він кидається на 
пошуки щастя у відносинах із новою 
знайомою лікаркою. Але теж промах. 
Звичайні люди – ті ж люди зі своїми 
таємницями, слабостями та мріями 
про краще прийдешнє. Чи вдасться їм 
віднайти це щастя?

A small, quiet man, Edmond has a 
wife who loves him and a job that he does 
extraordinarily well. He is, however, very 
aware that he is different. When his co-
workers tease him by crowning him with a 
pair of donkey ears, he suddenly discovers 
his true nature. And though he comes to 
enjoy his new identity, an ever-widening 
chasm opens up between himself and oth-
ers.

A ‘behind-the-scenes’ look at an Ani-
mator as he struggles with his character

Daniel, who has just been released 
from prison, is trying to make a new life 
for himself. It is not easy – he must take 
care of his alcoholic mother and find a 
job. Maybe he can find some happiness in 
a new relationship with a medical rescuer 
he has just met? Normal People are people 
with their secrets and weaknesses but also 
with dreams about a better ‘normality’. 
Will they manage to realize their dreams? 
(KFF)

the devil’s ballrooM
dir. Henrik Martin Dahlsbakken
15m \ 2012 \ Norway
ЗВАНА ВЕЧЕРЯ У ДИЯВОЛА. Реж. Хені Мартін Дальсбакен
15хв, 2012, Норвегія 

Безстрашний дослідник пройшов 
занадто багато, щоб зупинятися: по-
заду залишився його єдиний напар-
ник, якому до перемоги залишалося 
лише кілька кроків, пекучий льодяний 
біль, перевтома і виснаження. І ось 
він, омріяний момент слави – Північ-
ний полюс досягнуто! Проте він тут не 
один… Хто ж переможе в цій бороть-
бі – спрага прославитися на сторінках 
підручників з історії чи власні мораль-
ні цінності?

After burying his last remaining com-
panion, a fearless explorer has to find 
his way to the North Pole alone, fight-
ing snow-blindness and physical strain. 
An unexpected encounter forces him to 
decide between honor and fame in the 
history books or keeping the moral high 
ground.

a story For the ModliNs
dir. Sergio Oksman
26m \  2012 \  Spain
ІСТОРІЯ ДЛЯ МОДЛІНІВ. Реж. Серджіо Оксман
26 хв, 2012, Іспанія

KÖNigsberg
dir. Philipp Mayrhofer
18m \  2012 \  France
Кьонігсберг. Реж. Філіпп Маєрхоффер
18хв, 2012, Франція

the Father
dir. David Easteal
22m \  2012 \  Australia
БАТЬКО. Реж. Девід Істіл
22хв, 2012, Австралія

Після появи у фільмі «Дитя Роз-
марі» Романа Поланскі Елмер Модлін 
втік із сім’єю в далекі краї, де вони на 
30 років заточили себе у темній квар-
тирі.

Пан Кьонігсберг має невеличкий 
власний бізнес. Хоча йому всього стає 
в житті, але неясна меланхолія пере-
слідує його разом з репутацією жахли-
вого мисливця. Вирушаючи на звичне 
щотижневе полювання, він вирішує 
змінити долю.

Молодий чоловік робить фото лю-
дей на вулиці та кріпить їх до стіни, 
намагаючись скласти мозаїку. Він зі-
штовхується з чоловіком у чорному 
пальто і переслідує його. Згодом він 
розуміє, що переслідує тінь свого бать-
ка, і це стає причиною конфлікту між 
ними.

After appearing in the film Rosemary’s 
Baby, by Roman Polanski, Elmer Modlin 
ran away with his family to a distant land, 
where they shut themselves inside a dark 
apartment for thirty years.

Mr Köngisberg is the owner of a small 
business. Despite his satisfying life, he’s 
haunted by a vague melancholy and suf-
fers from his reputation of terrible hunter. 
Whilst leaving for his weekly hunt, he de-
cides to reverse destiny.

The young man takes photos of people 
on the street and sticks them on the wall 
trying to make a mosaic. He encounters 
with the  man in a black coat and follows 
him. He realizes that he follows the shad-
ow of his father, which leads him to a real 
confrontation with him.

the ceNtriFuge braiN 
ProJect
dir. Till Nowak
7m \ 2011 \ Germany
ПРОЕКТ “ЦЕНТРИФУГА МОЗКУ”. Реж. Тілл Новак
7хв, 2011, Німеччина

З 70-х роках вчені проводять експе-
рименти з вивчення людського мозку.  
Відповідно до естетики телевізійного 
документального фільму, ця стрічка 
іронічно викриває пошук щастя і сво-
боди людства.

Since the 1970’s scientists are conduct-
ing experiments with bizarre amusement 
rides to study their effects on the human 
brain. Appropriatingthe aesthetics of a tel-
evision documentary the shortfilm takes 
a tongue-in-Cheek look at mankids con-
fused search for happyness and freedom.

the voorMaN ProbleM
dir. Mark Gill
15m \ 2011 \ UK
ХВОРОБА ВУРМЕНА. Реж. Марк Гілл
15хв, 2011, Велика Британія

Психіатра доктора Вілліамса ви-
кликали у в’язницю для огляду Вурме-
на  – ув’язненого зі специфічною хво-
робою: він вірить, що він – Бог. Однак, 
вся проблема в тому, що йому вдало-
ся переконати всіх інших мешканців 
в’язниці у тому, що він насправді гово-
рить правду…

Doctor Williams, a psychiatrist, is 
called to a prison to examine Voorman – 
an inmate with a peculiar affliction – he 
believes he is a god.  The problem is, 
though, he’s managed to convince the rest 
of the prison population that he is indeed 
telling the truth…
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retroSpeCtive
of oksana CHepelyk

ретроспеКтива 
оКсани ЧепелиК

cherNobyl’ Fairy-tale
9m \  2006 
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАЗКА.
9 хв, 2006

deaF-Mute chorus
5m \  2004
ХОР ГЛУХОНІМИХ.
5 хв, 2004

chroNicles oF FortiNbras
30m \  2001\  Ukraine
ХРОНІКИ ВІД ФОРТІНБРАСА.
30хв., 2001, Україна 

“Чорнобильська казка” демострує 
цивілізаційні та екзистенційні ката-
строфи, що розігруються на жіно-
чому тілі. Всі спроби звернутися до 
проблеми Чорнобильської трагедії, не 
можуть не стосуватися теми генофон-
ду. Поняття «жіночий» і «жіночність» 
використовуються, аби пояснити, що 
відбуваеться сьогодні, аби думати про 
«майбутнє».

«Хор глухонімих» - це відео, ре-
алізоване на основі однойменного 
перформенсу Оксани Чепелик, пред-
ставленого в Києві в Культурному 
Центрі глухонімих у 1998 році, що 
досліджував межі фізичної витрива-
лості соціального тіла. Автор зацікав-
лений у мистецькій позиції, відкритій 
для співпереживання усіх складнощів 
світу, сфокусованих на культурних 
трансформаціях та комунікації.

Кінофільм «Хроніки від Фортінбра-
са», що базується на збірці есеїв з тією 
ж назвою Оксани Забужко, авторки 
відомого автобіографічного роману 
«Польові дослідження з українського 
сексу». У фільмі Оксана Чепелик інтер-
претує філософський текст і фемініст-
тічну інтонацію авторського погляду 
на національну свідомість в просторі 
культурного лихоліття, створюючи 
асоціативну тканину зіставлення екс-
пресивного зображення та коментаря. 

“Chernobyl’ Fairy-tale” video shows 
the civilization and existential catastro-
phes unfolding on the female body. All at-
tempts to touch the subject of Chernobyl‘ 
catastrophe cannot avoid the reference to 
genetic fund of nation. The concepts of 
the “female” and “femaleness” are utilized 
to explain what is taking place today in or-
der to think about “the future”.

Conceptual video based on Oksana 
Chepelyk’s performance realised in 1998 
in Kiev at the Cultural Center of Deaf-
Mute People researches the physical en-
durance degree of social body. Work is 
focusing on cultural transformations and 
communication. 

 This film is based on the essay collec-
tion of the same title by Oksana Zabuzhko, 
author of the autobiographical prose work 
Field Research on Ukrainian Sex (1996). 
The director interprets the philosophical 
text and feminist intonation of the writer’s 
view of national consciousness in a time-
less cultural environment with an associa-
tive fabric of words and expressive images.

rretroSpeCtive 
of eugene Syvokin

ретроспеКтива 
Євгена сивоКоня

MaNiFesto 
5m \  2011 \  Ukraine
МАНІФЕСТ.
5хв., 2011, Україна

real Master class:
3d ePisode
20m \  2008
РЕАЛЬНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС: 3-й епізод.
20хв, 2008

urbaN MultiMedia
utoPia – uMu
10m \  2002
УРБАНІСТИЧНА МУЛЬТИМЕДІЙНА УТОПІЯ – UMU.
10 хв., 2002

«Маніфест» - це фільм-концепт, ре-
алізований у контексті сучасного арт 
дискурсу, що є відображенням мис-
тецьких світоглядних позицій і худож-
ніх принципів, втілених у авторському 
відео-перформенсі, реалізованому в 
UCLA в рамках Програми Фулбрайта, 
участь в якому взяли Оксана Чепелик, 
Мімі Танг, Кліф Саймонс.

У фільмі йдеться про долю митця 
та перспективи українського мисте-
цтва, про стратегії опору та пошуки 
свободи. Ми стежимо за театральни-
ми репетиціями Андрія. Це не просто 
кінопортрет непересічної людини, це 
роздуми про стан сучасної культури.. 

Відео «Урбаністична Мультимедій-
на Утопія – UMU» - це дослідження 
місця, де розглядається, як ландшафт 
міста Сідней формує індивідуальні до-
свіди. Відео “UMU” стосується проце-
су глобалізації, представленого бага-
тошаровим реальним урбаністичним і 
віртуальним простором, для якого ще 
повинні бути розроблені нові культур-
ні концепції. 

Manifesto, made in the context of art 
discourse, is an expression of the artis-
tic principles by means of video perfor-
mance, realized at UCLA within Fulbright 
Research Program, performed by Oksana 
Chepelyk, Mimi Tang and Cliff Simmons. 
Special Thanks to David Wilson and the 
Museum of Jurassic Technology.

This is a film about being Ukrainian 
artist, about prospects of Ukrainian art. 
It shows the way to resist and to get the 
freedom. We observe the director Andriy 
Zholdak holding theatre rehearsal.

Urban Multimedia Utopia” video is an 
investigation of place that explores how 
the landscape of the city of Sydney shapes 
individual experiences. “UMU” video is 
dealing with the process of globalisation 
represented by multi-layered real urban 
and virtual spaces, for which new cultural 
concept has to be developed.
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in the mood           

loveF
o

r
амурний настрій 
           (різні сторони почуттів)

the liZards
dir. Vincent Mariette
15m \ 2012 \ France
ЯЩІРКИ. Реж. Вінсент Марієтте
15 хв, 2012, Франція

you beFore
dir. Janin Halisch
15m \ 2012 \ Germany
ІНША ТИ. Реж. Янін Халіш
15 хв, 2012, Німеччина

Леон разом зі своїм другом Бруно 
приходить до турецької лазні, де Леон 
домовився про побачення з дівчиною, 
з якою він познайомився в Інтернеті. 
Під час нестерпного очікування таєм-
ничої незнайомки двох наших героїв 
спіткають дивні знайомства та відвер-
ті одкровення.

Яшек за кермом. Нада – поруч з 
ним. Ніхто не розмовляє, поки він не 
вмикає касету, з якої звучить голос 
Нади. Вона говорить про ніч, коли 
вони зустрілися. Її голос кличе нас у 
подорож, де вона згадує,чим вони при-
вабили один одного. Очами Яшека ми 
станемо частиною цієї незвичайної іс-
торії.

Léon and his pal Bruno are in a Turk-
ish bathhouse where Léon had arranged 
to meet a girl he met on the internet. Our 
two heroes experience strange encounters 
and vaporous revelations as they fever-
ishly await the hypothetical arrival of this 
mysterious stranger.

Jaschek is driving. Nada is sitting next 
to him. No one talks till he puts in a cas-
sette. Nada’s voice comes on. She talks 
about the night they met. Her voice takes 
us on a journey remembering what they 
saw in each other. Through Jaschek’s eyes 
we will become part of their inaccessible 
story...

a caKe story
dir. Milko Yovchev
12m \ 2012 \ Bulgaria
ІСТОРІЯ ОДНОГО ТОРТА. Реж. Milko Yovchev
12 хв, 2011, Болгарія

1997 рік. День напередодні Ново-
го року. У холодну зимову ніч чоловік 
наважується дістатися будинку друга, 
щоб подарувати торт. Але торт так ні-
коли і не потрапить до отримувача, бо 
завершить свою подорож перед вхід-
ними дверима бідної циганської сім’ї.

1997. New Year’s Eve. A man braves 
the cold winter night in order to bring a 
friend of his a cake as a gift. The cake nev-
er makes it to the receiver because it ends 
up in front of the door of a poor gipsy’s 
family.

struggle
dir. Sophie Dupuis
24m \ 2012 \ Canada
СЛАБКІСТЬ. Реж. Софі Дюпуа 
24хв, 2012, Канада

solitude
dir. Liova Jedlicki
17m \ 2012 \ France, Romania
САМОТНІСТЬ. Реж. Ліова Жедлікі
17хв, 2012, Франція, Румунія

Mo iKKai
dir. Atsuko Hirayanagi
14m \ 2012 \ Japan, Singapore
МУ ІККАЇ. Реж. Атсуко Хіранаягі
14хв, 2012, Японія, Сингапур

helMut
dir. Eric Turpin & Rose Turpin
8m \ 2012 \ France
ХЕЛЬМУТ. Реж. Ерік і Роуз Турпін
8 хв, 2012, Франція

Аріен живе у Вальдорі, але скоро 
буде змушена переїхати до більшого 
міста. Дівчина готується полишити усе 
та попрощатися зі своїм братом. Але 
сексуальна напруга, яка завжди була 
їхньою слабкістю, здається, все більше 
зростає.

Звичайна нічна процедура після 
згвалтування молодої румунської по-
вії. Вона не розмовляє французькою 
мовою. Румунський перекладач має 
допомогти порозумітись адміністрації 
з жертвою.

Чоловік повертається додому після 
довгої відсутності, де на нього чекає 
шокуюча несподіванка, яка змушує 
його переосмислити своє минуле за-
для співіснування з теперішнім.

П’ятдесятирічна матір підтримує 
примхи своєї 16-річної дочки гота-
панка, пам’ятаючи свої молодіжні 
фантазії. П’єрфон-лес-баінс, Луї ІІ гер-
цог баварський, Хельмут Бергер…і це 
конфлікт поколінь.

Ariane lives in Val-d’Or. She will soon 
stay in the big city. So she gets ready to 
leave everything behind and to say bye 
to her brother. But the sexual tension 
between them, that they always struggle 
with, seems to take all the place. 

Overnight procedure after the rape of 
a young Romanian prostitute. She does 
not speak French. A Romanian translator 
must make the link between the adminis-
tration and the victim.

A man returns home after a prolonged 
absence and makes a shocking discovery, 
compelling him to reexamine his past and 
reconcile with the present.

Doctor Williams, a psychiatrist, is 
called to a prison to examine Voorman 
– an inmate with a peculiar affliction – 
he believes he is a god.  The problem is, 
though, he’s managed to convince the rest 
of the prison population that he is indeed 
telling the truth…   

love story
dir. Ása Hjörleifsdóttir
17m \ 2012 \ Iceland, United States
ІСТОРІЯ ПРО КОХАННЯ. Реж. Ауса Хторлейфсдоттір
17хв, 2012, Ісландія, США

atlaNtic aveNue
dir. Laure de Clermont
13m \ 2012 \ France, United States
АТЛАНТИК АВЕНЮ. Реж. Лор де Клермонт
13хв, 2013, Франція, США

Це історія про кохання, божевілля 
та 24 - годинний день. Нічого не пояс-
нюючи, хлопець Соланж Балдур їде до 
Ісландії. Вона слідує за ним, але на неї 
чекає ще більша загадка.

Історія про випадкову та незвичай-
ну зустріч 17-річної здібної недієздат-
ної дівчини, що прикована до інвалід-
ного стільця та молодого асоціального 
проститута, що живе на вулиці.

A story of love, madness, and 24-hour 
daylight. Solange’s boyfriend Baldur mys-
teriously takes off for Iceland. She follows, 
but an even deeper mystery awaits her.

The story revolves around an unex-
pected and odd encounter between a sev-
enteen year-old bright handicapped girl 
sitting in a wheelchair and a young anti-
social male prostitute living in the streets.
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Hot SHortS        

My daddy is a Movie 
director
Dir. German Roda
4m \ 2012 \ Spain
МІЙ ТАТКО-РЕЖИСЕР. Реж. Герман Рода
4 хв, 2012, Іспанія

elePhaNt
Dir. Pablo Larcuen
9m \ 2012 \ Spain
СЛОН. Реж. Пабло Ларкен
14хв, 2012, Іспанія

the PerFectioNists 
dir. Tucker Davila Wood 
13m \ 2012 \ Russia
ПЕРФЕКЦІОНІСТИ. Реж. Такер Давіла Вуд
13 хв, 2012, Іспанія

Pieces
dir. Xacio Baño
6m \ 2012 \ Spain
ШМАТОК. Реж. Ксасіо Бано
6хв, 2012, Іспанія

Привіт, мене звати Альба, мені 4 
роки і мій татко - режисер.

Мандрівний американець, Майк 
Соботка, ділиться тим, як зустріч з 
Комідіянтами Червоної Лілії повністю 
змінила все його життя 

Життя такої ж легкої та простої лю-
дини, як і її рецепт бісквіту.

Hi, my name is Alba, I’m 4 years old 
and my Daddy is a movie director.  

American wanderer, Mike Sobotka, re-
counts his life-changing experience with 
the Basque theater troupe “Les Comedi-
ens du Lys Rouge”.

The life of a person can be as easy and 
straightforward as his recipe for sponge 
cake.

esKiPer
dir. Pedro Collantes
14m \ 2012 \ Spain
ЕСКІПЕР. Реж. Педро Коллантес
12 хв, 2011, Болгарія

right iN FroNt
dir. Alessio Lauria
5m \ 2011 \ Italy
ПРЯМО ПЕРЕД ТОБОЮ. Реж. Алессіо Лорія
5хв, 2011, Італія

Кожен знає, як виховувати дітей, 
окрім тих, хто їх справді має.

Кожен день Мейа починається з 
похмілля, продовжується допитом у 
темній кімнаті і закінчується виснаж-
ливою рутиною. Тим часом, життя 
продовжує невпинно кликати його.

Everybody knows how to raise chid-
den, except the people who have them. 

Mirza and his handicapped father, 
Cemil, are trying to survive in sniper-
surrounded Sarajevo streets. One day, a 
visitor comes knocking on

 their door to reveal a truth they 
couldn’t see.  

luciaNo
dir. Dani de la Orden
12m \ 2011 \ Spain
ЛУЧІАНО. Реж. Дані де л’Орден
12хв, 2012, Іспанія

straight oN the right
dir. Valerio Groppa 
15m \ 2011 \ Italy
Прямо перед тобою. Реж. Алессіо Лорія
5хв, 2011, Італія

Мрійливий і самотній Лучіано має 
лише одну ціль - вирушити до особли-
вого місця, до особливої людини на не-
звичайну зустріч. Але досягнути мети 
не так просто.

Стефано не вірить у дива та в свої 
35 веде сіре життя, занурене у постійну 
повсякденну рутину, і веде боротьбу з 
машинами на дорогах великого міста. 
Одного вечора трапляється несподі-
ванка: він знаходить місце для парку-
вання прямо перед своїм будинком. 
Несподівано він бачить життя у ново-
му світлі і з радістю на душі святкує це 
і каже дружині, що нарешті готовий 
стати батьком. Звісно, коли він розу-
міє, що завтра новий день, йому стає 
сумно, але віру вже повернено і він 
знає, що дива трапляються…

Luciano, an imaginative and lonely 
child has only one goal, to build a circuit 
and lead to a very special place, for some-
one very special, a specific date. But not 
all be easy.

The meeting between a talkative old 
man and a young door-to-door Hoover 
salesman. A story of extraordinary nor-
malcy in which no one is what they seem.

i caN’t right NoW
dir. Roser Aguilar
12m \ 2011 \ Spain
ЗАРАЗ Я НЕ МОЖУ. Реж. Розер Агвілар
12хв, 2012, Іспанія

Після народження дитини молода 
акторка Сара вирішує повернутись на 
роботу. Вона виходить у фінал кастин-
гу, але ставки стають занадто високи-
ми...

Sara is a young actress who, after be-
coming a mother, decides to go back to 
her professional life. She becomes finalist 
in an audition in which the stakes couldn’t 
be higger...
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Sweet Sixteen
(#тінейджери #веЧірКи #сеКс)

the PerFect grey
dir. Edwin Ho
26m \ 2012 \ Netherlands
ІДЕАЛЬНИЙ СІРИЙ. Реж. Едвін Го
26 хв, 2012

braise
dir. Hugo Frassetto
7m \ 2013 \ Franc, Belgium
ЗРАДЖЕНА. Реж. Х’юго Фраззетто
7хв, 2013, Франція, Бельгія

girl aNd boy oN the 
rocKs!
dir. Maria Sigrist
12m \ 2012 \ Switzerland
П’ЯНА ВЕЧІРКА. Реж. Марія Сігріст
12 хв, 2012, Швейцарія

Хлопець - сінгапурець з іспанськи-
ми коренями їде до Барселони, щоб 
більше дізнатися про свою матір, яка 
нещодавно загинула. Під час своєї по-
дорожі він зустрічає різних людей і 
знаходить глибокий сенс життя.

Проводячи вечір з друзями, мо-
лодий чоловік зраджує свою дівчину, 
піддавшись спокусі гарної нестрим-
ної молодої жінки. Про це починають 
жартувати та плести плітки…

Під час вечірки молодих артистів 
та гуляк відбувається водночас і по-
всякденне, і незвичайне. У пошуках 
кохання та життя, вони необережно 
кидаються словами, ставлячи на кар-
ту все, і танцюють під неонові лампи 
вечірки…всі разом і кожен поодинці.

A Singaporean-Spanish boy goes on 
a journey to Barcelona to discover more 
about his mother after her death. Along 
the way, he meets different people and 
finds a deeper meaning in life.

During an evening with friends, a 
young man is unfaithful to his girlfriend 
when seduced by a pretty, exuberant 
young woman. This starts tongues wag-
ging and the gossip begins…

At a party teeming with young artists 
and bon vivants, the everyday, and yet 
the extraordinary, is happening. On their 
quest to experience love and life, they talk 
carelessly, risking everything, and dance 
on in the neon lights of the night... all to-
gether, and each by themselves.

erdbeerlaNd
dir. Florian Pochlatko
32m \ 2012 \ Austria
МОЖЛИВО. Реж. Флоріан Похлатко
32 хв, 2012, Австрія

staMMeriNg love
dir. Jan Czarlewski
20m \ 2012 \ Switzerland
STAMMERING LOVE. Реж. Х’юго Фраззетто
7хв, 2013, Франція, Бельгія

Ністі – підліток, що втратив ілюзії 
та живе гнівом та розчаруванням. Ро-
зуміючи, як йому важко жити у чоло-
вічому оточенні, пронизаному суво-
рою дисципліною та посвятами, він 
тікає у світ самотності та музики. Се-
ред усього цього безладу з’являється 
промінчик світла: любов до своєї од-
нокласниці Ресі.

Проводячи вечір з друзями, мо-
лодий чоловік зраджує свою дівчину, 
піддавшись спокусі гарної нестрим-
ної молодої жінки. Про це починають 
жартувати та плести плітки…

Nisti is a disillusioned teenager lost 
between anger and frustration. Finding it 
difficult to find a place in the virile envi-
ronment he lives in, with its combination 
of martial discipline and rites of passage, 
he takes refuge in solitude and music. His 
turmoil has a glimpse of light: the possi-
bility of love with his classmate Resi. 

During an evening with friends, a 
young man is unfaithful to his girlfriend 
when seduced by a pretty, exuberant 
young woman. This starts tongues wag-
ging and the gossip begins…

FUTURISM:       
утопія і апокаліпсис 

Neither yes
dir. Jean-François Fontanel
11m \ 2012 \ France
НЕ-”ТАК”. Реж. Жан-Франсуа Фонтанел   
11хв, 2012, Франція

a society
dir. Jens Assur
24m \ 2012 \ Sweden
СУСПІЛЬСТВО. Реж. Єнс Асур   
17хв, 2012, Швеція

archiPelago scieNce 
FictioN
dir. Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen
25m \ 2012 \ Finland
НАУКОВА ФАНТАСТИКА   З АРХІПЕЛАГУ. Реж. Теллерво 
Калляйнен та Олівер Кохта- Калляйнен
25 хв, 2012, Фінляндія

У світі, дуже схожому на наш, одно-
го ранку просинається чоловік з дуже 
дивним відчуттям, що чогось бракує: 
слова, або навіть декількох слів. Ніх-
то не звертає на це уваги, а його жінка 
скоро починає сумніватися у його здо-
ровому глузді.

Під час подорожі одинадцятеро 
незнайомців змушені ділити малень-
кий простір між собою. За складних 
і непевних умов вони дивляться в очі 
власним пересторогам і страхам, зали-
шаючись залежними один від одного. 
Розвиток відносин у групі змушує за-
думатись про світ, який їх оточує.

Острови турецького архіпелагу 
у Балтійському морі стали основою 
композиції для майбутнього сцена-
рію. Самі жителі островів знялися у 4 
смішних та трохи страшних епізодах, 
де вони діляться своїми страхами та 
надіями. Погляди на життя несподіва-
но сучасні та однакові.

In a world which almost looks like 
ours, a man wakes up one morningwith 
the strange feeling that there’s something 
missing — a word, or evenseveral words. 
Nobody seems to care, not even his wife 
who soon startsquestioning her husband’s 
mental health...

Eleven strangers are forced to share 
a confined space on a journey into the 
unknown. Under severe and uncertain 
circumstances they face their own preju-
dice and fears while, having to depend on 
each other in order to survive. During an 
undefined period of time the dynamics of 
the group creates a reflection of the world 
outside.

The Turku archipelago islands located 
in the Baltic Sea provide the framework 
for future scenarios. The islanders them-
selves perform the four hilarious and 
sometimes chilling episodes they scripted 
based on their own fears and hopes. The 
visions are surprisingly contemporary 
and universal.

Who is arvid PeKoN?
dir. Patrik Eriksson
13m \ 2013 \ Poland, Sweden
ХТО ТАКИЙ АРВІД ПЕКОН?  Реж. Патрік Еріксон   
13 хв, 2013, Польща/Швеція

Слухаю, підтверджую, з’єдную. 
Глибоко під землею усі міські дзвінки 
проходять через комутатор. Оператор 
Арвід Пекон отримує тривожний за-
пит і починає грати у небезпечну гру. 
Не розуміючи дійсність, він скоро по-
чинає задаватися питанням власного 
існування.

Хто такий Арвід Пекон? – історія 
особистості і божевілля, яка відбува-
ється  в кінці 20-го століття. 

Listening, approving, connecting. 
Deep beneath the city all communica-
tion is patched through the switchboard. 
Operator Arvid Pekon gets a disturbing 
request and starts playing a dangerous 
game. With reality falling apart, he soon 
finds himself questioning his very exist-
ence.

Who is Arvid Pekon? is a tale of iden-
tity and madness, set in the remnants of a 
distant 20th century.

»
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  АвАнгАрднА 
анімація

the aNiMatioN tag attacK
Christen Bach (initiator/curator), Mads Juul, 
Andreas Normand Grntved, Ned Wenlock, 
Oren Mashkovski, Maxwell A. Oginni, Ewen 
Stenhouse, Scott Benson, Kaiserbrand, 
Mikey Please, Brendan Carroll, Francesco 
Giroldini
10m \ 2012 \ Denmark, Germany

АНІМАЦІЙНИЙ БЛОК 
Куратор проекту та ініціатор- Крістен Бах, Мадс Юуль, Андреас 
Норманд Гронтвед, Нед Венлок, Орен Машковскі, Максвелл А. 
Огінні, Евен Стенхаус, Скотт Бенсон, Кайзербренд, Мікі Пліз, 
Брендан Керолл, Францеско Гірольдіні 
10 хв, 2012, Данія, Німеччина

sleePWalKer
dir. Stella Salumaa
6m \ 2012 \ Estonia
СНОВИДА. Реж. Стелла Салюмаа
6 хв, 2012, Естонія

bao
dir. Sandra Desmazières
10m \ 2012 \ France 
БАО. Реж. Сандра Демазьєр
10 хв, 2012, Франція

12 найбільш визначних молодих 
аніматорів сьогодення співпрацюють 
в проекті разом: ведмідь і качка пере-
слідують зелену пляшку та жменю чер-
воних пігулок, щоб розставити все на 
свої місця. 

Фільм «Сновида» розповідає про 
змішані реальність та нічне життя, і 
який вплив вони мають один на одного. 

Бао з сестрою щодня подорожують 
потягом. Для них це завжди чудова 
пригода, але цього разу все буде по-
іншому.

In a worldwide collaboration between 
12 of the most booming young animators 
on the scene today - We follow Bear and 
Duck in a relentless chase for a green bot-
tle and a handful of red pills in a quest to 
set things right... 

“Sleepwalker” talks about the blending 
of day to day reality and night, and how 
they affect each other. 

Bao and his sister are taking the train 
like every day. It’s always a fabulous ad-
venture for them. But this time, every-
thing will be different.

WheN oNe stoPs
dir. Jenni Rahkonen
7m \ 2012 \ Finland
КОЛИ ЗУПИНЯЄШСЯ. Реж. Джені Рахконен
7 хв, 2012, Фінляндія

sNail trail
dir. Philipp Artus
3m \ 2013 \ Germany
РАВЛИКОВА СТЕЖКА. Реж. Філіпп Артус 
3хв, 2013, Німеччина

Світ не зупиниться, навіть якщо це 
зробить хтось інший.

Равлик винаходить колесо і про-
ходить культурну еволюцію, щоб 
врешті-решт повернутися до того, ким 
він насправді є. 

The world won’t stop turning even 
when one stops turning with it. 

A snail invents the wheel and goes 
through a cultural evolution to finally get 
back to its origin.

Flesh aNd boNes 
dir. Brulé Manon
7m \ 2012 \ Belgium
ТІЛО ТА КОСТІ. Реж. Бриле Манон
7хв, 2012, Бельгія

suNNy aFterNooN
dir. Thomas Renoldner
7m \ 2012 \ Austria
СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ. Реж. Томас Ренольднер
7хв, 2012, Австрія

bite oF the tail
dir. Song E Kim
9m \ 2012 \ USA
ШМАТОК ХВОСТА. Реж. Сонг Є Кім
9хв, 2012, США

the buttoN
dir. Ieva Miskinyte
5m \ 2012 \ Lithuania
ҐУДЗИК. Реж. Єва Міскініте
5 хв, 2012, Литва

eye
dir. Lorenza Manrique
5m \ 2012 \ Mexico
ОКО. Реж. Лоренза Манрік
5хв, 2012, Мексика

За декілька днів після нещасного 
випадку чоловік прокидається і помі-
чає, що його скелет вийшов з тіла та 
живе поруч. Так почалось знайомство 
двох істот, що доповнюють одне одно-
го: твердої та м’якої.

«Сонячний день» - це протистоян-
ня жанру авангарду та поп-відео, а при 
аналізі виявиться, що використались 
традиційні та заборонені прийоми 
обох жанрів. Знятий на музику авто-
ра у його 25 років, Енді Хеллер чудово 
підлаштував її для демонстрації осно-
вних прийомів.

У дружини болить  шлунок і вона 
твердо вірить, що лікар їй допоможе. 
Але лікар не знає, як допомогти. Чо-
ловік йде на пошуки змії. Полюючи 
на змію, він вдягнений у захисну сітку 
пасічника. Сестра говорить, що це до-
поможе, але хто її знає? Життя- це по-
стійний пошук правильної відповіді.

Історія про загублене і віднайде-
не, людей та ґудзики, за якими вони 
пов’язані невидимими нитками.

Увесь дим і нездорове повітря при-
мушує Еліо чухати очі. Він випадково 
витягує одне око, яке котиться по полу. 
Еліо рятує його від кішки, котру він 
бачить оком, що в нього ще є, і кидає 
інший, щоб подивитися, що відбува-
ється.

In the days following an accident, a 
man wakes up soft and notices that its 
skeleton has left his body and lives by his 
side. Then began a meeting between two 
complementary faces, the one hard the 
other one soft.

Sunny Afternoon is the confrontation 
of an ‘avantgarde-film’ with a ‚pop-video’ 
and the analysis of what might be regard-
ed as classical preferences and taboos of 
both genres. Based on lyrics of the author 
when he was 25 years old, Andi Haller has 
arranged the music perfectly illustrating 
the mentioned basical approaches. 

“Wife is suffering from stomach pain 
and she firmly believes that she can find 
cure from Doctor. However, Doctor has 
no idea how. Husband goes to an empty 
lot in search of a snake. When he haunts, 
he wears a beekeeper’s hat. Sister talks but 
who knows if it is truth? Life is a constant 
struggle to find a right answer.” 

A story about lost and found, people 
and buttons, and the invisible yarns that 
connects them.

All the smoke and unhealthy air makes 
Elio scratch his eyes. He accidently pulls 
out one eye, which rolls along the floor. 
Elio rescues it from the cat, that he sees 
with the eye he still has, and throws the 
other one to see what happens.  

Mee
dir. Letty Felgendreher
5m \ 2012 \ Germany
МІ. Реж. Леті Фельгендрейер7 хв, 2012, Фінляндія 
5хв, 2012, Німеччина

 Хтось відмовився від Мі, коли вона 
була ще маленькою дитиною, і дівчин-
ка опинилася у коробці. На щастя, їй 
не довелося провести там усе своє 
життя, оскільки її всиновили. Однак, 
цей факт завжди вимушує людей ста-
вити питання. Як? Звідки? Вона знає? 
Розмови- розмови-розмови, хоча, на-
справді вона просто хоче їсти.

Someone didn’t want Mee, so when 
she was still a baby she ended up being 
put into a box. Fortunately, though, she 
didn’t have to spend her whole life in it 
since she was adopted. This fact, however, 
always seems to tempt others to ask ques-
tions. How? Wherefrom? What? Does she 
know?BLABLABLA - over and over again 
- even though all she wants to do is eat.   

російсьКа панорама
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hoMe
Dir. Ruslan Magomadov
26m \ 2012 \ Russia
ДІМ. Реж. Руслан Магомадов
26 хв, 2012, Росія

start the eNgiNe aNd 
reverse
dir. Andrey Zagidullin
4m \ 2012 \ Russia
ЗАВОДЬ МОТОР І ДАВАЙ ЗВОРОТНІЙ ХІД. Реж. Андрій Загідулин
30 хв, 2012, Росія

chiPPeNdale
dir. Kamila Safina
16m \ 2012 \ Russia
ЧІПЕНДЕЙЛ. Реж. Каміла Сафіна
16 хв, 2013, Росія

it’s raiNiNg
dir. Anna Shepilova
9m \ 2012 \ Russia
ДОЩ. Реж. Себастьян Кульпо
16 хв, 2013, Росія

chiNti
dir. Natalia Mirzoyan
8m \ 2012 \ Russia
ЧІНТІ. Реж. Наталія Мірзоян
8хв, 2012, Росія

hoPFrog
5m \ 2012 \ Russia
СТРИБУЧА ЖАБА. Реж. Леонід Шмельков
8хв, 2012, Росія

Знято за мотивами реальних по-
дій. Це історія про чоловіка, який за-
лишився один у зруйнованому війною 
місті. Йому самотньо і нікуди йти, а 
все, що у нього залишилось, - це його 
дім.

Молода пара збиває пішохода на 
дорозі. Коханці відразу відкидають 
думку про допомогу постраждалому, 
адже їм обом є що приховувати. Ді-
вчина підбурює свого хлопця покінчи-
ти із пораненим чоловіком. Поступово 
дорожня аварія перетворюється на 
справжнє вбивство...

Власник антикварної  крамниці 
Михайло випадково натрапляє на бу-
фет у стилі чіпендейл у татарській глу-
хомані. Він хоче його продати, але його 
зупиняють не кучугури снігу і грубіян-
ство місцевих мешканців, а власна жа-
дібність.

Для маленького хлопчини безтур-
ботний день перетворюється на справ-
жню трагедію. Стрічка про крихкість 
та відносність щастя.

Мріючи про щось грандіозне, ми 
часто пропускаємо красу навколо. Ми 
думаємо про світ як про щось нудне 
і мізерне, не бачимо сенсу в житті. І 
раптово у нас з’являється ціль, яку 
варто втілити у реальність. Тоді ми за-
буваємо про те, що насправді потрібні 
нам речі зовсім поруч. 

Не научные наблюдения за жизнью 
прыгающих товарищей 

Based on a true story. Grozny city. This 
is a story about a man, who has been left 
behind in the destroyed city at war. He is 
lonely and he has nowhere to go. All he is 
left with is his home

A young couple driving on an isolated 
road knocks over a pedestrian. Their first 
reaction to assist the man is rapidly reject-
ed because the two lovers have reasons to 
hide their affair. The girl presses her boy-
friend to finish-off the wounded man. The 
road accident becomes a real murder... 

Mikhail, an antique shop keeper, stum-
bles upon a rare Chippendale’s drawer in 
a Tatar by-place. Heaps of snow, bargain-
ing with the rugged locals - nothing but 
his own greed is going to stop Misha from 
getting the precious drawer.

A carefree day turns out a tragedy for 
a little boy.  Film about the fragility and 
relativity of happiness.  

Often, dreaming of something grandi-
ose, we can miss the real beauty around. 
We think of our world as of something 
miserable and dull and see no sense in 
life. Then suddenly we find a goal, which 
seems worthy to come true, we go for it 
and pay no heed to that all we need is just 
alongside.

Non scientific observations of the 
jumping fellows life

rUSSian SHortS

Maybe aNother tiMe
dir. Amirhossein Asgari
15m \ 2012 \ Iran
ІНШИМ РАЗОМ. Реж. Амірхосейн Аскарі 
15 хв, 2012, Іран

iNsoMNia
dir. Fereshteh Parnian
12m \ 2012 \ Iran
БЕЗСОННЯ. Реж. Ферештей Парніан 
14хв, 2012, Іран

barbie
dir. Ali Asgari
13m \ 2012 \ Iran
БАРБІ. Реж. Алі Асгарі
13 хв, 2012, Іран

aFter the class
dir. Fereshteh Parnian
12m \ 2012 \ Iran
ПІСЛЯ ШКІЛЬНОГО УРОКУ. Реж. Ферештей Парніан
12хв, 2012, Іран

coMMa
dir. Ata Mojabi
4m \ 2012 \ Iran
КОМА. Реж. Ата Мжабі
4 хв, 2012, Іран

gliMMer
dir. Omid Abdollahi
8m \ 2012 \ Iran
БЛИСК. Реж. Омід Абдоллаї
8хв, 2012, Іран

Соня збирається стати першоклас-
ницею і радіє цьому, але правда в тому, 
що для того, щоб піти в школу, вона 
має носити ті речі, які вона не любить.

В день, коли шкільна вчителька 
пані Ансарі отримує підвищення, її 
юна донька повідомляє про своє не-
сподіване рішення.

Двоє друзів, що разом живуть в од-
ному домі, зіштовхуються з нещасним 
випадком.

Оптик похилого віку вирішує за-
крити свій магазин окулярів через по-
ганий зір. Але один клієнт поки що так 
і не отримав своє замовлення.

Це історія маленького афганського 
хлопчика, який переїхав до Ірану че-
рез воєнні дії, що розгорталися в його 
країні. Одного дня він бачить дітей, які 
граються машинами з дистанційним 
управління, і розуміє, що на все гото-
вий, аби тільки бути як вони. Він купує 
на всі свої гроші таку машину, прихо-
дить на те місце, але що він бачить?

Головний герой знаходить спеціаль-
ний подарунок через його проблеми з 
безсонням 

The story of a young afghan child,who 
fled to iran due the war.this trip gave him 
no other option, than hard times. during 
his work, he sees other children playing 
whit controlled cars. at that moment,he 
realizes that if he want to play with them.
he also needs a controlled car with the 
money he has earned for his hard work. 
he bought an rc car  but…

 Main hero discovers a special gift due 
to his problems with insomnia

Soniya is going to be a first grader and 
she is happy for this however she faces this 
reality that to go to school she has to wear 
what she does not like.

On the same day that Mrs Ansari , a 
high school teacher is promoted to be the 
school`s principle , her young daughter 
shows up to inform her of her unexpected 
decision

Two friends who live in a home togeth-
er face with an accident.

An old optician is going to close his 
optometry shop due to his weak

iranian SHortS
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Dark 
Side

FoXes
dir. Lorcan Finnegan
15m \ 2012 \ Ireland
ЛИСИЦІ. Реж. Лоркан Фіннеган
15 хв, 2012, Ірландія

Job
dir. Marco Gadge
19m \ 2011 \ Germany
ПРОРОК. Реж. Марко Гадж
19 хв, 2011, Німеччина

attacK oF the 
braiNsucKer
dir. Sid Zanforlin
14m \ 2012 \ Canada
ВИСМОКТУВАЧ МІЗКІВ АТАКУЄ! Реж. Сід Занфорлін 
14 хв, 2012, Канада

Молода пара стала заручником сі-
рих пустих будинків та пронизливих 
криків лисиць, серед яких їх кличуть зі 
світу самотності до світу сутінок. Па-
ранормальний, навіть можливо, боже-
вільний світ.

Комісар Бергер бачить лише все 
погане; з роками, приносячи людям 
новини про смерть близьких, він став 
цинічним, але зараз новий напарник 
Бергера Мартін Штерн змушує його 
переоцінити життя.

Маленька дівчинка Саманта, яка 
зростає у 60-тих, полюбляє монстрів і 
класичні страшилки. Життя йде своїм 
плином, аж поки вони не починають 
атакувати її у власній кімнаті, а ця ша-
лена одержимість змушує її батьків 
вдатися до найновіших наукових до-
сягнень, щоб позбавити дівчинку від 
цього. 

A young couple trapped in a remote 
estate of empty houses and shrieking fox-
es are beckoned from their isolation into a 
twilight world. A world of the paranormal 
or perhaps insanity.

Shadows are all Commissioner Berger 
sees; years of delivering news of others’ 
deaths have made him a cynic—but now 
Berger’s new colleague, Martin Stern, has 
him completely at a loss.

Samantha, a little girl growing up in the 
sixties, loves classic b-movies and mon-
sters. That is, until they start to invade her 
bedroom and her obsession compels her 
parents to seek help from the latest scien-
tific breakthrough.

PerFect drug
dir. Toon Aerts
13m \ 2012 \ Belgium
ІДЕАЛЬНИЙ НАРКОТИК. Реж. Тун Аєртс
13хв, 2012, Бельгія

PreseNce reQuired
dir. Maria Gordillo
12m \ 2012 \ Spain
ПОРОЖНІЙ БУДИНОК. Реж. Марія Гордійо
12хв, 2012, Іспанія

FlytoPia
dir. Karni Arieli, Saul Freed
20m \ 2012 \ UK
МУХЛЯНДІЯ. Реж. Карні Арієлі, Саул Фрід
20хв, 2012, Велика Британія

Міша, Юміко та Чінатсу припарку-
вали своє авто навпроти сумнівного 
мотелю. На задньому сидінні в них 
повно пробірок з дивними сумішами. 
Їх крадіжка зі зломом завершилася по-
вним провалом. І поки Юміко виправ-
довується перед їх оскаженілим госпо-
дарем, Міша не втримавшись, випиває 
одним ковтком весь вміст пробірки. 
Цікаво, що буде далі?

В будинку молодої пари, що прожи-
ває в Брукліні оселився смуток – при-
вид, що раніше жив з ними, безслідно 
зник. Молоді люди звертаються до 
психолога, яка наголошує, що сьогодні 
хороші привиди на вагу золота, і ра-
дить розпочати пошуки нового духа. 
В розпачі чоловік вирішує накласти на 
себе руки, щоб зайняти місце зниклого 
духа, згодом дізнавшись, що той, місце 
якого він хотів зайняти, просто взяв 
двотижневу відпустку.   

Темна фантастична історія про те, 
як чоловік укладає договір із усіма 
комахами, які живуть у його дачному 
будиночку. Коли Джой їде, Джонатан 
користується низкою послуг, за що 
віддає одну кімнату свого будинку ко-
махам. Його існування нібито стікає 
медом, сексом, м’ясом, мухами… і в 
нього дуже липкий кінець. 

Misha, Yumiko and Chinatsu are sit-
ting in a parked car in front of a strange 
motel. In the backseat they have a huge 
amount of test tubes filled with different 
substances. It’s clear that their attempted 
burglary didn’t go as planned… While 
Yumiko tries to calm down their Albanian 
boss Hasan on the phone, Misha can’t re-
sist it any longer. He opens up a test tube 
and drinks it to the drop, causing some 
extraordinary effects.

A Brooklyn couple freaks out when 
they find out that the spirit that has inhab-
ited their home for years, has left without 
notice. The couple try to find advice on 
what to do through a psychic, who tells 
them how hard it is to find a good pres-
ence these days. The main characters de-
cide to go through an intense search, in-
terviewing different ghosts, Unfortunately 
none of them seems good enough. Out of 
desperation the husband decides to com-
mit suicide in order to replace their miss-
ing ghost. Not long after his suicide they 
discover that their missing ghost took a 
few weeks off to resolve some family is-
suies and is coming back.

A dark fantastical tale in which a man 
enters into a pact with all the insect inhab-
itants of his rural cottage. when Joy leaves, 
Jonathan receives an array of services 
in exchange for surrendering a room in 
hishouse to the insects. his existence drip-
ping with honey, sex, flies, meat... and a 
very sticky end.
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WelcoMe aNd... 
our coNdoleNces
dir. Leon Prudovsky
30m \ 2012 \ Israel
МОЇ ВІТАННЯ…ТА СПІВЧУТТЯ. Реж. Леон Прудовський
30 хв, 2012, Ізраїль

the Future, today
Dir. Anne Zinn-Justin
15m \ 2012 \ France
МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ. Реж. Анна Зін-Джастів
15 хв, 2012, Франція

suNday 3
dir. Jochen Kuhn
6m \ 2012 \ Germany
НЕДІЛЯ 3 ЧАСТИНА. Реж. Йохен Кун
14 хв, 2013, Німеччина

ParadoXes
dir. Sebastian Culpo
17m \ 2012 \ France
ПАРАДОКСИ. Реж. Себастьян Кульпо
17хв, 2012, Франція

liFe aNd death oF the 
illustrious rasPutiN
dir. Céline Devaux
10m \ 2012 \ France
ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ ЗНАМЕНИТОГО РАСПУТІНА
Реж. Селін Дево
10хв, 2012, Франція

Травень 1981 року. Все розгорта-
ється напередодні виборів президента 
Франції. 15-річна Клер мріє про зміни 
та робить все можливе для того, щоб 
її кандидат, соціаліст Франсуа Міттер-
ранд, переміг. Одного дня вона зустрі-
чає Марка, сина механіка профспілки. 
На тлі політичних баталій вони пиль-
нують, приваблюють, відштовхують та 
врешті-решт знаходять один одного…

Це третя частина фільму про не-
дільні пригоди. Цього разу головний 
герой йде на побачення всліпу з кан-
цлером.

Вони лютують проти засобів масо-
вої інформації, що перетворюють жін-
ку на оголений ідилічний предмет, за-
кликають до феміністичного союзу під 
націоналістичною символікою. 

На початку століття Распутін при-
їжджає до царського двору у Санкт-
Петербург. Не зважаючи на свої 
вульгарні манери, забутий всіма та 
розпустний монах стає імператор-
ським повірником. В той час як для 
деяких аристократів він стає тим, кого 
потрібно прибрати з дороги… 

1991 рік. 12-річний Міша знімає на 
камеру переїзд сім’ї з Радянського Со-
юзу до Ізраїля. Але коли помирає його 
стара тітка, імміграція стає абсурдною.

1991. 12 years old Misha is document-
ing his family’s journey from the USSR to 
Israel on a home-video camera. When his 
old aunt dies, the immigration experience 
is enhanced up to absurd proportions. 

May 1981. The eve of the French 
presidential elections. 15 year old Claire 
dreams of change and invests herself in 
her support of socialist François Mitter-
rand. She meets Marc, the son of a trade 
union mechanic. Against the backdrop of 
political battle, they watch, attract, repel, 
and find one another... 

SONNTAG 3. The third part in a series 
about Sunday outings. In SONNTAG 3, 
the protagonist has a blind date with the 
Chancellor.

They fight against mass medias who 
turn women into objects, showing their 
bare-breasted idyllic body. They call for 
feminist union under nationalist symbols. 

At the beginning of the Century, Ras-
putin arrives at the Tsar’s Court in St Pe-
tersburg. In spite of his coarse manners, 
the neglected and lewd monk soon be-
comes the emperor’s confidant. And for 
some aristocrats, he becomes the man to 
kill...  

politiCal games

red laNd
dir. Jesus Reyes
22m \ 2013 \ Colombia
БАГРЯНА ЗЕМЛЯ. Реж. Хесус Рейес
 22 хв, 2013, Колумбія

Father
dir. Gledis Bica
19m \ 2011 \ Albania
БАТЬКО. Реж. Гледіс Бека
19хв, 2011, Албанія

last day oF the year
dir. Ying-ting Tseng
30m \ 2012 \ Taiwan
ОСТАННІЙ ДЕНЬ РОКУ. Реж. Їнг-Тінг Ценг
30 хв, 2012, Тайвань

Zebu oF dadilahy
dir Razanajaona Ambinintsoa Luck
24m \ 2012 \ Madagascar
ЗЕБУ ДАДІЛАХУ. Реж. Разанайона Амбінінтсоа Лак
24хв, 2012, Мадагаскар

 Клоді та його батько – біженці. 
Його і без того складне життя усклад-
нюється смертю батька тут, в їх за-
сланні…

В останній день року матір поба-
чила найкрасивіший феєрверк за все 
своє життя.

Ренгіта, молодий фермер з Мадагас-
кару важко працює на землі, але успад-
кований зебу (бик) змінює його життя 
і вони стають товаришами. Одного дня 
жителі села вирішують принести бика 
в жертву заради повернення дощу.

Колумбія. Андрес приїхав у богом 
забуте містечко в пошуках свого зни-
клого брата. Єдина його зброя в цих 
пошуках – це фотографія брата. Місто 
сповнено тиші та ворожнечі, а шлях в 
пошуках брата – байдужістю та чер-
ствістю міщан.

Colombia. Andres arrives at a forgot-
ten town looking for his brother. A picture 
is the only clue of his whereabouts. He 
finds a place ruled by violence and silence. 
Indifference marks his route towards find-
ing his brother. 

Klodi lives with his father in exile. 
His life is complicated when his father is 
found dead in his home ...

On the last day of the year, a mother 
saw the most beautiful fireworks she has 
ever seen in her life.

Rengita ,a young paysan from mada-
gascar, is having a hard time working his 
land on his own, the old zébu he herited 
changes his life and he developsa bond 
with the animal.One day,the villagers de-
cide to sacrifices his zébu for rain return

terra inCognita



30 31

choir tour
dir. Edmunds Jansons
5m \ 2012 \ Latvia
ТУРНЕ ХОРУ. Реж. Едмундс Дженсонс
 5 хв, 2012, Латвія

the Night oF the bear
dir. Sam and Fred Guillaume
22m \ 2012 \ Switzerland
ВЕДМЕЖА НІЧ. Реж. Сем і Фред Гільйоми
22 хв, 2012, Швейцарія

iNterNatioNal Father’s 
day
dir. Edmunds Jansons
5m \ 2012 \ Latvia
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БАТЬКА. Реж. Едмундс Дженсонс
5 хв, 2012, Латвія

У дивному місті безпритульні тва-
рини шукають місце для ночівлі. Вони 
знаходять його у будинку Ведмедя. 
Вночі вони створюють одноденне сус-
пільство, яке розчиниться з першими  
променями сонця. Розповідь про ви-
гнання і численні долі, які з часом пе-
ретинаються.

Для людей Міжнародний день бать-
ка – це свято, але для однієї маленької 
пташки – звичайний робочий день з 
тими  самими клопотами - дістати їжу 
сім’ї.

Всесвітньо відомий хор хлопчи-
ків вирушає у турне. В руках свого 
сурового диригента вони слухняний 
інструмент, але залишені наодинці – 
наче галасливі діти.

A world-famous boys’ choir goes on 
a tour. In the hands of their severe con-
ductor they are an obedient musical in-
strument. But left alone without supervi-
sion, they are just playful children. Once 
in Seoul the conductor is accidentally 
trapped in the elevator, and the boys are 
left alone. 

In a city of disconcerting nature, 
homeless animals are looking for shel-
ter for the night. They take refuge in the 
Bear’s house, creating an ephemeral com-
munity that will dissolve with the first rays 
of sun. A tale of exclusion as recounted by 
crossed destinies out of sync.as recounted 
by crossed destinies out of sync.wants her 
mother to be there. She wants her mother 
to see her on stage. She’d want, for a mo-
ment only, to shine a little. 

For people Father’s Day is a celebra-
tion, but for one small bird - an ordinary 
working day. And concerns are the same 
old - to get food for his family.

Just 
for KIDs

uNiNteNded
dir. João Fazenda
9m \ 2011 \ Portugal
НЕНАВМИСНО. Реж. Хоао Фазенда   9хв, 2011, Португалія  

leaviNg
dir. Joanna Lurie
3m \ 2012 \ France
ВІД’ЇЗД. Реж. Джоанна Люрі   3хв, 2012, ФранціяaFter you

dir. Damien O’Connor
7m \ 2012 \ Ireland
ПІСЛЯ ТЕБЕ. Реж. Damien O’Connor
7 хв,2012, Ірландія

iN the NicK oF tiMe
dir. David M. Lorenz
13m \ 2011 \ Germany
ВЧАСНО ЯК НІКОЛИ. Реж. Девід М. Лоренц
13хв, 2011, Німеччина

FroM dad to soN
dir. Nils Knoblich
5m \ 2012 \ Germany
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БАТЬКА. Реж. Едмундс Дженсонс
5хв, 2012, Німеччина

aN ogre
dir. Gérard Ollivier
7m \ 2011 \ France
ВЕЛЕТЕНЬ -ЛЮДОЖЕР. Реж. Джерард Олівер
7хв, 2011, Франція

60 років з життя дублінського 
швейцара

З 70-х роках вчені проводять експе-
рименти з вивчення людського мозку.  
Відповідно до естетики телевізійного 
документального фільму, ця стрічка 
іронічно викриває пошук щастя і сво-
боди людства.

Ув’язнений отримує лист від ста-
рого батька, який пише, що йому по-
трібна допомога в оранні поля. У цій 
безнадійній ситуації в’язень зненацька 
здогадується, як змусити охоронців 
поорати батьківське поле.

Велетень-людожер - це я, це-ти: не-
наситне відчуття голоду, що знищує 
дитину в кожному з нас. У деяких про-
стих картинках нас питають, що ми, 
велетні, зробимо з собою.

Молода жінка досить часто навід-
ується до музею, щоб подивитися на 
одну й ту саму картину. Через це кар-
тина зникає.

Історія життя двох героїв, які розу-
міють один одного по різні боки однієї 
стіни

A young woman visits the museum so 
often to look at a painting that makes it 
vanish.

The life of two characters who follow 
each other beyond the walls. 

Sixty years in the life of a Dublin door-
man. 

Arne wants to kill himself. But once 
he’s standing on the chair with the rope 
around his neck, something unexpected 
happens... 

A prisoner receives the message that 
his old father needs help with tilling the 
field. In his desperate situation the prison-
er suddenly has the idea to use the guards 
to till his dad’s land.

An ogre, it’s me, it’s you: the insatiable 
hunger devouring the child within us. It’s 
asking, in some drawings, very simply, 
what we, ogres, will do with ourselves. 
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45 degrees
dir. Georgis Grigorakis
14m \  2012 \  Greece
45 ГРАДУСІВ. Реж. Георгіс Грегоракіс
14хв, 2012, Греція

JaFar
dir. Nancy Spetsioti
3m \  2011 \  Greece
ДЖАФАР. Реж. Ненсі Спетсіоті
3 хв,2011, Греція

soMethiNg Will turN uP
dir. Thanos Psichogios
13m \  2012 \  Greece
ЩОСЬ ТРАПИТЬСЯ. Реж. Танос Псіхогіос
13 хв,2012, Греція

the attic
dir. Minos Nikolakakis
18m \  2011 \  Greece
ГОРИЩЕ. Реж. Мінос Ніколакакіс
18 хв, 2011, Греція

de Nuevo 
dir. Christos Karteris
7m \  2012 \  Greece
ЗНОВУ. Реж. Хрістос Картеріс
7 хв, 2012, Греція

Афіни, серпень 2012 року. 45 гра-
дусів. Пустий холодильник. Ситуація 
дуже напружена. Під тягарем еконо-
мічної кризи батька спідкали зміни. 
Вже сутеніє, але все ще нестримно спе-
котно. Здається, що столиця вибухне.

Джафар очікує у приймальні лікар-
ні. Батьки дев’ятирічної Анни не до-
зволяють їй сидіти поруч з ним. 

По мотивам «Щось трапиться» 
Крістоса Економу, що у 2011 році 
отримала Грецьку державну нагороду 
у категорії оповідання, цей фільм роз-
повідає історію Нікі, жінки, що живе 
у сучасній Греції, і яка незважаючи на 
безвихідне матеріальне становище, на-
магається зберегти віру та власну гід-
ність.

Коли 50-річний Манос після розлу-
чення з дружиною переїжджає у новий 
будинок, він хоче почати все спочатку. 
Цілком не очікувано він відкриває 
дещо вражаюче. Зіггі, поп-ідол його 
дитинства проводить репетиції в най-
більш неочікуваному місці. У нього на 
горищі. 

Найбільш неживий предмет у тво-
єму домі оволодіває твоїм розумом…

Athens, August 2012. 45 degrees. The 
fridge is empty. The situation is very tense. 
A father changes under the burden of the 
economic crisis. It’s getting dark and its 
still boiling hot. A capital at the border of 
exploding.

Jafar sitting in the waiting area of a 
hospital. Parents of nine year old Anna 
avoid her sitting next to him. 

Based on the book that won the 2011 
Greek State Award for Short Story, by 
writer Christos Economou, ‘Something 
will turn up’ is the story of Nicky, a woman 
living in modern-day Greece, who despite 
facing a financial impasse, struggles to re-
main hopeful and maintain her dignity.

When Manos, a 50 year old man gets 
divorced from  his wife, he moves in a 
new house in order to start all over again. 
Quite unexpectedly he discovers some-
thing spectacular. Ziggy, his childhood 
pop idol, is rehearsing in the most unu-
sual of places. His attic.

The most inamimate object in your 
house, take’s over your mind...

greek
breaktHroUgH

грецьКий прорив 

i aM huMaN
dir. Michalis Lygkiaris
4m \  2012 \  Greece
Я - ЛЮДИНА. Реж. Міхаліс Лігкіаріс
4хв, 2012, Греція 

out oF FraMe 
dir. Yorgos Zois
10m \  2012 \  Greece
ЗА КАДРОМ. Реж. Йоргос Зоїс
10 хв, 2012, Греція

Just a PerFect day
dir. Evris Papanikolas
6m \  2011 \  Greece
ЗА КАДРОМ. Реж. Йоргос Зоїс
10 хв, 2012, Греція

PhoNe call FroM cairo 
dir. Yiotis Vrantzas
5m \  2012 \  Greece
ДЗВІНОК З КАЇРУ. Реж. Їотіс Врантзас
5хв, 2012, Греція

Колаж на людей, які, здається, не 
мають нічого спільного у час, коли 
простої характеристики на них цілком 
достатньо. 

У Греції нещодавно заборонили зо-
внішню рекламу на білбордах. У ре-
зультаті, сотні пустих бордів, що не 
несуть ніякого повідомлення. Але по-
рожні рамки самі стали повідомлен-
ням. А ми з вами – за кадром. 

Двоє дітей, що керують швидкіс-
ним катером, дві п’яні жінки, які від-
риваються на повну та двоє копів, що 
практикують стріляти, разом зустрі-
чаються на заправці. Напрочуд диво-
вижний день! 

Дзвінок з Каїру – фільм, в якому 
відбито революцію в Єгипті через не-
ординарне поєднання зйомок в Каїрі 
за рік до цієї події та свідчення араба, 
який вже пройшов цю революцію.

A collage of people who seem to have 
nothing in common, in an age where a 
simple characterization seems enough to 
describe them.

In Greece the advertisement in exteri-
or billboards has been recently forbidden. 
As a result there are hundreds of blank 
billboards that don’t show any messages. 
But the empty frames are now the mes-
sage. And we are out of frame.

Two kids piloting a speedboat, two 
drunken women having a blast of a time 
and two cops practicing their shooting 
abilities, meet in a gas station. Oh what a 
perfect day

Phone call from Cairo is a movie that 
deals with a slice of revolution in Egypt 
through a creative combination of mate-
rial shot in Cairo one year before the rev-
olution with the original narration of an 
Arab witness recorded one year after the 
revolution.         



34 35

Women secret
жіноЧі сеКрети

bear Me
dir. Kasia Wilk
6m \  2012 \  Germany, Poland
СТАНЬ МОЇМ ВЕДМЕДИКОМ. Реж. Касія Вілк
6хв, 2012, Німеччина/Польща

MaN iN suit
dir. Anna van der Heide
10m \  2012 \  Netherlands
ЧОЛОВІК В КОСТЮМІ. Реж.  Анна ва дер Гайд
10хв, 2012, Голандія

a belgiaN caPer
dir.  Myriam Donasis
25m \  2012 \   France
ОДНОГО РАЗУ В БЕЛЬГІЇ. Реж. Міріам Донасіс
25 хв, 2012, Франція

eat
dir.  Moritz Krämer
6m \  2012 \   Germany
ДОСИТЬ!. Реж. Моріц Кремер
6 хв, 2012, Німеччина

iF i Was a MaN
dir.  Reumont Margot
5m \  2012 \   Belgium
ЯКБИ Я БУЛА ЧОЛОВІКОМ. Реж. Реймонт Марго
5 хв, 2012, Бельгія

One day I found a bear. or he found 
me. And he stayed.

A working mother is left to herself 
when her husband forgets about their 
family outing. Stressed, she is annoyed 
to find herself surrounded by beaming 
families at the fun fair. A feeling of loneli-
ness besets her. In her search for warmth 
and security, she not only dispenses with 
her husband, but also with her common 
sense.

Muriel is almost 40 and still doesn’t 
have children. Time is running out, says 
her biological clock. On top of that… 
Muriel is gay ! Against her girlfriend’s 
reticence, she decides to try her luck in a 
famous Belgian hospital, where artificial 
insemination is possible in her case…

A photoshoot. The model Helen is un-
nerved. Back in the changing room she 
makes a surprising discovery. Everything 
around her is edible - the chair, the TV, 
the walls…

Through the voices and images of vari-
ous developed spontaneous interviews 
with several women on the question “if I 
were a man”. The words of each are inter-
preted and illustrated through the anima-
tion. 

Одного разу я знайшла ведмедика. 
Або він знайшов мене. І залишився.

Працююча мати лишається одна, 
коли її чоловік забуває про сімейні ви-
хідні. Знервована та розлючена, вона 
розуміє, що знаходиться серед щас-
ливих сімей посеред  луна-парку. В її 
душу закрадається відчуття самотнос-
ті, і в пошуках тепла та захищеності, 
вона втрачає не лише чоловіка, а й здо-
ровий глузд.

Муріель вже 40, а вона все ще не має 
дітей. На її біологічному годиннику 
час вже спливає. Для повноти нещас-
тя, вона ще і … лесбіянка. Незважаю-
чи на протистояння своєї партнерки, 
вона вирішує спробувати долі у відо-
мій бельгійській клініці, де обіцяють 
зайнятися її справою.

Фотосесія. Модель Єлена на грані 
істерики. Повернувшись у роздягаль-
ню, вона робить приголомшуюче від-
криття: все навколо неї поживне – сті-
лець, телевізор, стіни…

Абсолютно неподібні одна на одну 
жінки дають відповіді на запитання: 
«Що, якби ти була чоловіком?» вража-
ють не лише їх відповіді, але і їх інтер-
претація та анімаційні ілюстрації.

Kate Moss’ voice
dir. Margaux Bonhomme
16m \  2012 \  France
ГОЛОС КЕЙТ МОСС. Реж. Марго Боном
16хв, 2012, Франція

i caN Not staNd your 
PareNts
dir.  Javier Cano
4m \  2012 \   Spain
ТЕРПІТИ НЕ МОЖУ ТВОЇХ БАТЬКІВ. Реж. Хав’єр Кано
4 хв, 2012, Іспанія

elleN is leaviNg
dir.  Michelle Savill
16m \  2012 \   New Zealand
ЕЛЛЕН ЇДЕЇ. Реж. Мішель Савіль
16хв, 2012, Нова Зеландія

substitute teacher
dir. Shiry Price
16m \  2012 \   Israel
ЗАМІНА. Реж. Ширі Прайс
16 хв, 2012, Ізраїль

To follow a new trend initiated 
by American advertisers, a female 
director,Margaux B., and her casting di-
rector launche a casting to find women 
who speak. The actresses react diffently 
with this new concept.

I can not stand your parents. 

On the eve of departing overseas Ellen 
makes the fateful decision to gift her

boyfriend a new girlfriend.

Ariela, a 34 year old introvert teacher, 
is pregnant from a man who is no long-
er part of her life. Entering a new high 
school class as a substitute teacher she 
meets David, a 15 years old student. A 
tender connection develops between the 
two and makes Ariela wonder if she has 
what it takes to become a mother after all.

Намагаючись наздогнати останні 
тенденції, які були створені американ-
ськими рекламістами, жінка-режисер 
Марго Боном разом із своїм кастинг-
директором намагається знайти мо-
делей, які вміють говорити. Дівчата 
по-різному реагують на такий експе-
римент. 

Девід пояснює своїй дівчині, чому 
не поїде на день народження тещі.

Напередодні свого переїзду Елен 
наважується на відчайдушний вчинок: 
подарувати своєму хлопцеві нову ді-
вчину.

Арієла, 34-річна вчителька-ітро-
верт, вагітна від чоловіка, який біль-
ше не є частиною її життя. Зайшов-
ши в один з кабінетів старшої школи 
як вчитель на заміну, вона зустрічає 
Давіда, 15-ти річного школяра. Між 
вчителем і учнем з’являється певний 
дружній зв’язок, який спонукає Арієлу 
до роздумів: чи зможе вона все ж таки 
стати матір’ю?
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arithMÉtiQue
dir. Giovanni Munari - Dalila Rovazzani
4m \  2010 \  Italy
АРИФМЕТИКА. Реж. Джованні Мунарі- Даліла Ровазані
4хв, 2010, Італія

the JourNey oF the birdboy
dir. Chiara Ambrosio
5m \  2007 \  Italy
ПОДОРОЖ ПТАХА. Реж. Чіара Амбросіо
5 хв, 2007, Італія

dJuMa
dir.  Michele Bernardi
4m \  2010 \  Italia
ДЖУМА. Реж. Майкл Бернарді
4 хв, 2010, Італія

il NuMero delle bestie 
dir.  Ericailcane
5m \  2010 \  Italia
ЗВІРІ. Реж. Ericailcane
5хв, 2010, Італія

Arithmétique is Giovanni Munari e 
Dalila Rovazzani’s graduation at CSC-
Animation Department in Chieri. An 
excellent test on a fragment from Maurice 
Ravel’s opera L’enfant et les sortileges, ‘A 
Lyric Fantasy in Two Parts’ with a libretto 
by Colette (1925). Dalila Rovazzani e Gio-
vanni Munari used to the full potential the 
musical and narrative “coup de scène’, fol-
lowing the rhythm of this eccentric opera.

The animation work of Chiara Ambro-
sio is an exploration into ideas of memory, 
loss and illusion through the use of ani-
mation, photography and video installa-
tion, deeply rooted in the surreal, absurd-
ist world of Czech and Eastern European 
animation and literature. Chiara works 
with both live action and animation (us-
ing puppets and found objects), together 
with light and sound, to create short visual 
poems or prayers, often relying on music 
and sound to engage with the emotional, 
irrational and subliminal side of the mind

Djuma is a work of some power in its 
study of the more violent aspects of the 
human psyche. With an almost sumptu-
ous ease and design flair, something of 
which is captured in the screenshot, the 
rampage through the countryside and 
cities has a resonance when one consid-
ers the riots that periodically besmirch all 
our countries. Shades of William Golding 
with maybe just a touch of Joseph Conrad 
- sorry for the English references here - in 
the judgement on mankind, for Djuma is 
a metaphor for human nature, I think, and 
its assessment is grim. Particularly if one 
is brought up by wolves. But there’s such 
artistry and glamour in the depiction

Il numero delle bestie covers one of the 
artist favourite topic: fantastic, pseudohu-
man,  but notanthropomorphic, animals. 
Influenced by severalanimation classics, 
Ladislav Starewicz and the puppetanima-
tion school of Prague in particular, the 
final result, as usual, is highly fascinating.

«Арифметика»-це фільм Джованні 
Мунарі та Даліли Ровазані, знятий як 
випускна робота з факультету CSC-
анімації у К’єрі. Прекрасний експери-
мент на фрагмент з опери Моріса Раве-
ля «Лірична фантазія у двох частинах» 
з лібрето Колетта (1925 рік). Джованні 
Мунарі та Даліла Ровазані використа-
ли музичний та сюжетно-тематичний 
потенціал “coup de scène”, не втрачаю-
чи ритм цієї екстравагантної опери.

Робота, яка поринає в досліджен-
ня пам’яті, загибелі та ілюзії за допо-
могою сюрреалістичних та абсурдних  
анімацій, фотографій та відеоінсталя-
цій, заглиблених у світ чеської та схід-
ноєвропейської анімації та літератури. 
Автор працює одночасно з анімацією 
та live action (знімаючи маріонеток та 
живі об’єкти), світлом та звуком задля 
створення візуальної поезії та молитв, 
що поєднуючись з музикою, апелюють 
до емоційності, ірраціональності та 
підсвідомості.

Джума- це фільм, що досліджує 
викривлені сторони людської душі. З 
розкішною простотою та витонченим 
смаком, що відбивається у кадрі, та 
лють, що огортає села та міста, стає 
резонансом, про який деякі говорять - 
повстання, що часом ганьбить всі наші 
країни. Тут відтінки Вільяма Голдінга з 
ледь помітним дотиком Джозефа Кон-
рада, в той час як Джума- це метафора 
людської природи, оцінка якої безжа-
лісна. Особливо, якщо зростати серед 
вовків. Але яка розкіш та артистизм у 
кадрі!

Цей фільм розкриває одну з най-
улюбленіших тем автора: фантастичні, 
псевдолюдські антропоморфні звірі. 
Захоплююча картинка, створена під 
впливом класичних анімацій Ладис-
лава Старевича та празької лялькової 
анімаційної школи.

Contemporary
italian animation

суЧасна 
iталійсьКа анімація

ecco È ora
dir. Magda Guidi
2m \  2002 \  Italy
ECCO È ORA. Реж. Магда Гуіді
2 хв,2002, Італія

la FuNaMbola
dir. Roberto Catani
7m \  2002 \  Italy
ЖІНКА-КАНАТОХОДЕЦЬ. Реж. Роберто Катані
7хв, 2002, Італія

seNZa testa
dir. Michele Bernardi
5m \  2010 \  Italia
БЕЗГОЛОВІ. Реж. Мішель Бернарді
5хв, 2010, Італія

Percorso #0009-0410
dir.  Michele Bernardi
4m \  2010 \  Italia
ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ. Реж. Ігор Імхофф
4 хв, 2010, Італія

In my opinion, animation fits perfectly 
with the narration of memory, dream, 
imagination, since animation itself is de-
ceptive, misleading. Moving pictures gen-
erating a dreamlike, unreal experience. 
Animation depicts human relationships 
and their connections, more mental than 
realistic. Individuals far-off in space and 
time eventually get together within this 
psyco-magic dimension. My narrative is 
aimed at this dimension, I want to freeze 
it and portray it before reality reassembles 
objects as they previously were.” (extract 
from Michela Fantuzzi interview, in “L 
’Aperitivo Illustrato”, n.16, June 2008). 
Magda Guidi intersects many levels with 
deceptive perspectives in her work. Her 
pictorial technique reveals a stylistic back-
ground built while she attended Roberto 
Catani classes in Urbino, as well as the in-
fluence of Georges  Schwitzgebel artwork.

La funambola is a major work in 
Roberto Catani’s production. The main 
character continuously shift, dangling in 
space, sucked into the sequence of the im-
ages. There’s  an illustrative background 
in the chromatic calibration and in  the 
composite selection, but the animation 
rhythm  prevails, never leaving time to 
linger on every single frame.  “ Letters 
soaked with  words, a silent narration of 
a young woman’s life. Love, wedding and 
motherhood, a dream and a refuge . A 
stream of memories  passing through the 
woman’s mind, a need for lightness while 
she stands in front of the sea with her eyes 
closed.”

The film is about an eccentric head 
collector. “I started as a child, just like 
you usually do with insects, butterflies or 
stamps. I used to collect neglected heads 
in public parks; at the church as a choir-
boy when the faithful had resumed their 
duties; I found them in the loneliness of 
deserted warehouses reeking of wool and 
solvent; in bars and in yards, facing rows 
of semidetached houses. Then I arranged 
them by state of mind, indifference, fear, 
concern, rather than by colour, origin, 
gender or age. Countless heads of loneli-
ness. Forty years collecting heads of lonely 
or spoiled children, absent minded clerks, 
forgetful husbands and  weary wives, 
priests and heretics. Eachand everyone 
wore the same miserable grin. And none 
of them claimed its head back.”

In Percorso Imhoff creates  a fairy-tale  
ambience, exploring the crossing paths of 
concentric worlds, where a thin  thread 
conveys the vision from micro to macro, 
thus developing an evocative metaphor, in 
which different levels of existence  become 
dependent on one another. In addition, the 
“pop/pulp” aesthetic of this video provides 
an intriguing up-to-date  atmosphere to 
Imhoff’ usual timeless setting. The graphic 
elegance and sophisticated technical ability  
take the audience to a stratified universe 
where  you can easily. get lost.

На мою думку, ця оманлива ані-
мація чудово поєднується з розповід-
дю про пам’ять, мрії та уяву. Рухливі 
картинки справляють мрійливе не-
реальне враження. В анімації йдеться 
про людські стосунки та ментальні 
взаємозв’язки. Люди, відірвані у часі 
та просторі, врешті-решт зустрічають-
ся у психо-магічному вимірі

Це основна робота Роберто Катані, 
головна героїня якої весь час перебу-
ває у небезпечному підвішеному русі. 
У барвистій градації зображень  та їх 
послідовності, безперечно, є певний 
підтекст, на виявлення якого, проте, 
автор не залишає нам часу. «Це мов-
чазна історія життя молодої жінки: 
кохання, весілля, материнство, мрія та 
прихисток. Це крик пам’яті у свідомос-
ті жінки, яка із заплющеними очима 
стоїть перед морем і потребує світла.»

Фільм розповідає про ексцентрич-
ного колекціонера  голів, що почав 
ще у дитинстві з комах та метеликів, 
і через 40 років збирає голови само-
тніх та зіпсованих дітей, пустоголових 
клерків, забудькуватих чоловіків, не-
веселих дружин, священників та єре-
тиків. У кожного на обличчі нещасні 
посмішки, і ніхто не прагне отримати 
свою голову назад.

Досліджуючи перехресні стеж-
ки концентричних слів, Ігор Імхофф 
створює напівказкову атмосферу, в 
якій тонка нитка поєднує мікро- і ма-
кробачення навколишнього світу, що 
дозволяє йому створити багаторівневу 
метафору буття. Натомість, уривчасті 
звуки у відео викликають у нас сучас-
ні настрої позачасового сприйняття. 
Елегантна графіка та виточені технічні 
прийоми автора поглинають глядача, 
який може легко загубитись у нескін-
ченних шарах світу Ігора Імхоффа.

»
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sÌ, PerÒ...
dir. Magda Guidi
2m \  2000 \  Italy
SÌ, PERÒ.... Реж. Магда Гуіді
2 хв, 2011, Італія

In my opinion, animation fits perfectly 
with the narration of memory, dream, im-
agination,

since animation itself is deceptive, 
misleading. Moving pictures generating 
a dreamlike, unreal experience. Anima-
tion depicts human relationships and 
their connections, more mental than re-
alistic. Individuals far-off in space and 
time eventually get together within this 
psyco-magic dimension. My narrative is 
aimed at this dimension, I want to freeze 
it and portray it before reality reassembles 
objects as they previously were.” (extract 
from Michela Fantuzzi interview, in “L 
’Aperitivo Illustrato”, n.16, June 2008). 
Magda Guidi intersects many levels with 
deceptive perspectives in her work. Her 
pictorial technique reveals a stylistic back-
ground built while she attended Roberto 
Catani classes in Urbino, as well as the in-
fluence of Georges  Schwitzgebel artwork

На мою думку, ця оманлива ані-
мація чудово поєднується з розповід-
дю про пам’ять, мрії та уяву. Рухливі 
картинки справляють мрійливе не-
реальне враження. В анімації йдеться 
про людські стосунки та ментальні 
взаємозв’язки. Люди, відірвані у часі 
та просторі, врешті-решт зустрічають-
ся у психо-магічному вимірі

le Fobie del guard-rail
dir. Marco Capellacci
5m \  2013 \  Italy
СТРАХ ТЕМРЯВИ. Реж. Марко Капеллаччі
5хв, 2013, Італія

The story deals with the mimesis with-
out filters of one child’s mental  escapes. 
The characters, cryptic and absorbed, 
lean out over the guardrail,  metaphoric 
representation of the interior universe of 
the child. The images reveal his secret, 
his hidden kingdom of darkness made of 
screams  and sounds.

Це історія про нічим неприкраше-
ний мімезис дитячої втечі від життя. 
Глибокі та загадкові персонажі по-
ступово повстають перед глядачами у 
своїй метафоричній формі, оголюючи 
внутрішній світ дитини. Стрічка пока-
зує її таємний світ темряви, сповнений 
криками та незрозумілими звуками.

la Piccola russia
dir. Gianluigi Toccafondo
16m \  2004 \  Italy
МАЛЕНЬКА РОСІЯ. Реж. Жанлуіджи Токкафондо
16хв, 2004, Італія

 The area  located within Romagna and 
Marche traditionally regarded Russia as 
existing utopia, where the dreams of liber-
ty and equality had been fulfilled, and was 
therefore called ‘La piccola Russia’ (little 
Russia). He then worked with the adver-
tising studio Gertie in Milan.La Piccola 
Russia combine film, graphics, photocopy, 
photography, computer editing, and a fi-
nal 16mm film transfer. 

Темна історія про дитинство та 
юність, любов та захоплення неповно-
літнього злочинця, що починається з 
батька- кролика, місячної матері, соба-
ки-балеруна, жінки-равлика, і завер-
шується в руках монахині-полісмена.

sileNt-MiNd
dir. Alessia Travaglini
5m \  2011 \  Italy
БЕЗМОВНИЙ РОЗУМ. Реж. Алесія Травагліні
5хв, 2011, Італія

A surreal film which enters the dreams 
and nightmares we go through every 
day, a ‘metaphor of vision’ that shows the 
shapes of the world beyond realism.

Сюрреалістичний фільм, що пори-
нає у наші повсякденні сни та жахи. Це 
метафора бачення, що торкається гра-
ней  світу за межами реалізму.

»

agri aNd the MouNtaiN
dir. Hasan Serin
13m \  2013 \  Turkey
АГРІ ТА ГОРА. Реж. Хасан Серін
13хв, 2013, Турція

oasis
dir. Oguzhan Kaya
6m \  2012 \  Turkey
ОАЗИС. Реж. Огужан Кайа
6 хв, 2012, Турція

Four Walls saraJevo
dir. Nadim Güç
24m \  2012 \  Turkey, Bosnia and Herzegovina
4 СТІНИ САРАЄВО. Реж. Надім Гук
24хв, 2012, Турція/Боснія та Герцаговина

sileNt
dir. Rezan Yesilbas
14m \  2012 \  Turkey
ТИША. Реж. Резан Йєлісбар
14 хв, 2012, Турція

oNe Missed call: liFe
dir.  Anıl Kaya
10m \  2012 \ Turkey
ПРОПУЩЕНИЙ ДЗВІНОК – ЗГАЯНЕ ЖИТТЯ. Реж. Аніл Кайа 
10 хв, 2012, Турція

oNe Missed call: liFe
dir.  Anıl Kaya
10m \  2012 \ Turkey
ПРОПУЩЕНИЙ ДЗВІНОК – ЗГАЯНЕ ЖИТТЯ. Реж. Аніл Кайа 
10 хв, 2012, Турція

A small village at the skirts of the 
Mountain Ararat. It’s winter. A little girl 
aged 9 wakes up in the morning. A short 
section of a day from her life in the village.

An eternity depiction, from the eyes 
of 19 years old Siddiqa who was killed by 
Taliban with stoning in 2011’s Afghanistan.

Mirza and his handicapped father, 
Cemil, are trying to survive in sniper-
surrounded Sarajevo streets. One day, a 
visitor comes knocking on their door to 
reveal a truth they couldn’t see.

The year is 1984. Zeynep who lives in 
Diyarbakır with her three children, wants to 
visit  her husband in prison. Zeynep is only 
able to speak her mother tongue ‘Kurdish’; 
however only the Turkish language is al-
lowed to be spoken in prison, so she’s unable 
to utter a word there. On the other hand, 
she wants to bring a new pair of shoes to her 
husband but it’s forbidden to bring anything 
to prisoners from outside…

Mae starts everyday with a hangover, 
continues with an interrogation in a dark 
room and then with the exhaustion of the 
routine. While in this routine life keeps 
calling him everyday without a tire.

Mae starts everyday with a hangover, 
continues with an interrogation in a dark 
room and then with the exhaustion of the 
routine. While in this routine life keeps 
calling him everyday without a tire.

Маленьке поселення у долині Ара-
рату, зима. Дев’ятирічна дівчинка 
прокидається зранку. Епізод з її дня у 
селі.`

Вічність очами 19-річної Сіддіги, 
яку закидав камінням Талібан в Афга-
ністані 2011 року

Мірза зі своїм непрацездатним 
батьком Семілем намагаються вижити 
в Сараєво, вулиці якого оточені снай-
перами. Одного дня в їх двері стукає 
гість, щоб розповісти правду, яку вони 
самі не помічали.

1984 рік. Зейнеп живе у Діярбаки-
рі з трьома дітьми та хоче відвідати 
свого чоловіка у в’язниці. Зейнеп знає 
лише свою рідну мову – курдську, але 
у в’язниці дозволено розмовляти лише 
турецькою, тому вона не може вимо-
вити там і слова. Але, з іншої сторони, 
вона хоче віддати чоловікові пару но-
вих чоботів, але приносити будь-що 
з-за меж в’язниці заборонено.

Кожен день Мейа починається з 
похмілля, продовжується допитом у 
темній кімнаті і закінчується виснаж-
ливою рутиною. Тим часом, життя 
продовжує невпинно кликати його.

Кожен день Мейа починається з 
похмілля, продовжується допитом у 
темній кімнаті і закінчується виснаж-
ливою рутиною. Тим часом, життя 
продовжує невпинно кликати його.

tUrkiSH DeligHt
турецьКі солодоЩі
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Alexandre Dostie (Travelling Distribution, Canada)
Lisa Linde Nieveld, Marta Jurkiewicz (Eye Film Institute, Netherlands)
Raquel Moreira (Agencia de Curta Metragem, Portugal)
Daniel Devecioglu (Aug&Ohr Medien, Germany)
Vesa Puhakka, Mikko Mällinen (AV-Arkki Distribution, Finland)
Andrea Martignoni (Italy)
Stavroula Geronimaki (Greek Film Center, Greece)
Daniel Suljic (Animafest Zagreb, Croatia)
Franc Planas (Promofest, Spain)
Takeshi Imae (Carte Blanche, Japan)
Esther Cabero (Kimuak, Spain)
Mojgan Zargar (Iranian Youth Cinema Society, Iran)
Miwako Kikuchi (Short Shorts, Japan)
Mikhal Bak (Studio Wasia, France)
Iván Gutiérrez (Mexican Film Institute, Mexico)
Gorka Leon (The House of Films, Spain)
Ieva Vaickovska (Atom Art, Latvia)
Karim Djalal (Lardux Films, France)
Adifac (Belgium)
Андрій Клименко
Турок Юрій
Денис Внук
Катя Лісічка
Евгеній Мальцев
Альона Клішенко
Олександа Ковальова
Сашко Дебич
Павло Горак
Ольга Сафіна
Артем Стельмашов
Krus
Роман Трач
Андрій Парфенюк
Дмитро Борисов
Наталя Кацан
Тетяна Сус
Олександра Колотуха
Анастасія Котельник
Марія Фронощук
Тетяна Гріньова
Олеся Сторожук
Дмитро Кулібаба
Крістіна Ільчишина
Сергій Мочалов
Аліна Смоліна
Світлана Борисевич
Оксана Пурик
Наталя Лігачова
Олександр Колтунов
Ліза Дегтяренко
Ольга Воловик
Юлія Гайворонська
Олександр Король
Ольга Салько
Данило Гаук
Семаенов Андрій
Гіміровичу Тарасу
Cоболева Наталія та коллектив кінопанорами
Колектив науково-розважального комплексу атмосфера
Компанії Film.ua та особисто Анастасії Верлінській

Особлива подяка всім тим хто допомагав в організації 
фестивалю та приходив на допомогу у найскладніші моменти і 
всіх кого забули, не ображайтесь!


