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PROGRAM:

28 października 2016

10:00 – 11:15 KONKURS: pokaz filmów niezależnych (I)
11:30 – 13:00 KONKURS: pokaz filmów ze szkół filmowych i artystycznych (I)
13:30 – 15:30 KONFERENCJA: panel I
16:30 – 18:30 KONFERENCJA: panel II
19:00 – 20:15 KONKURS: pokaz filmów ze szkół filmowych i artystycznych (II)
20:30 – 22:00 POKAZ SPECJALNY: New Talents! Visegrad Animation Forum Screening

29 października 2016

10:00 – 11:00 KONKURS: pokaz filmów niezależnych (II)
11:15 – 12:45 KONKURS: pokaz filmów ze szkół filmowych i artystycznych (III)
13:00 – 15:00 KONFERENCJA: panel III
15:00 – 17:30 OTWARTE WARSZTATY: Jak pisać i rozmawiać o filmie animowanym?
18:00 – 18:45 WARSZTATY FINAŁ: spotkanie uczestników i prezentacja efektów warsztatów
19:00 – 21:30 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU: wręczenie nagród i projekcja filmów
21:30 – 23:00 AFTERPARTY w kawiarni Łąka

WARSZTATY 

28 października 9:00 – 13:00 Warsztaty realizacji efektów dźwiękowych (Foley)
29 października 9:00 – 13:00 Warsztaty animacji poklatkowej
29 października 15:00 – 17:30 Jak pisać i rozmawiać o filmie animowanym? 

ofafafestiwal.org

OFAFA 2016: Festiwal Filmu Autorskiego to otwarte wydarzenie filmowe łączące konkurs
dla twórców filmowych oraz konferencję dla filmoznawców i miłośników filmu animowanego
i eksperymentalnego.

Celem OFAFA 2016 jest integracja środowiska młodych twórców filmowych oraz widzów,
poszerzanie wiedzy o polskim filmie animowanym i eksperymentalnym oraz promowanie
polskich produkcji filmowych spoza szeroko pojętego mainstreamu. Chcemy zwrócić uwagę
na fenomen animacji kierowanej do widza dorosłego oraz współczesny rozwój polskiego
krótkometrażowego filmu autorskiego.

OFAFA 2016 ma być miejscem spotkania młodych twórców z różnych dziedzin sztuki, których
łączy film oraz widzów zainteresowanych wychodzeniem poza standardowe oglądanie
kinowych produkcji. Chcemy także rozbudzić zainteresowanie pisaniem o filmie animowanym
i eksperymentalnym oraz wykorzystywaniem go jako narzędzie edukacyjne.

W związku ze zmianą formuły festiwalu do konkursu w ramach OFAFA 2016 przyjmowane
były filmy krótkometrażowe (do 30 min.) w dwóch kategoriach: filmu szkolnego – dla
uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych; filmu niezależnego – dla twórców
niezależnych oraz amatorów. Kryterium naboru filmów był ich autorski charakter oraz
technika wykonania: animacja klasyczna (rysunkowa, wycinanka, lalkowa etc.), animacja
komputerowa, video-art, film eksperymentalny.

OFAFA 2016 to także konferencja ANIMACJA/EKSPERYMENT.

28 października 2016 w Międzynarodowym Dniu Animacji chcemy rozpocząć dyskusję nad
aktualnymi zjawiskami, jakie rozgrywają się w przestrzeni kina pozamainstreamowego.
Chcemy rozmawiać o filmie animowanym, eksperymentalnym, video-arcie i wszystkich
pokrewnych przejawach sztuki, które mimo, że istnieją na marginesie kina, są jego
wartościową częścią.

W ramach festiwalu zapraszamy także na warsztaty: animacji poklatkowej, realizacji dźwięku
do animacji oraz otwarte forum dyskusyjne dotyczące krytyki filmowej w zakresie filmu
animowanego.

OFAFA 2016



KONKURS: pokaz filmów niezależnych (I) KONKURS: pokaz filmów niezależnych (II)

Albedo
reż. Daniel Zagórski
muz. Daniel Zagórski
(2015, 5’52”), digital 3D

Mój tata w muzeum
reż. Anna Jagoda Mrożek
muz. Damian Czajka 
(2015, 2’20”), lalkowa

Drumla
reż. Tomasz Pawlak
muz. Kolakawa + Mariusz „Manix” Szulc 
(2015, 12’29”), digital 2D

UFO
reż. Magdalena Śliwa
Centrum Kultury Wrocław-Zachód 
(2015, 1’), wycinanka

Rzeki
reż. Daria Kopiec
muz. Ola Bilińska
Fundacja Pogranicze 
(2015, 2’29”), plastelinowa

Szkice abstrakcyjne
reż. Piotr Żołądź
muz. Piotr Żołądź 
(2016, 3’), digital 2D

Po tamtej stronie snu
reż. Krzysztof Niemczycki
muz. Krzysztof Niemczycki 
(2016, 2’47”), digital 2d, 3D

Forsaken forest
reż. Anna Beata Barańska
muz. Aboombong
(2016, 9’38”), kombinowany/video-art

Utopia
reż. Daniel Zagórski
muz. Łukasz Królak 
(2016, 4’), digital 3D

Inside
reż. Izabella Retkowska
muz. Izabella Retkowska
(2016, 7’), eksperymentalny

Gucio zaczarowany
reż. Daria Kopiec
muz. Mikołaj Trzaska
Fundacja Pogranicze 
(2015, 16’40), stop motion/plastelinowa

Obok siebie
reż. Anna Beata Barańska
Michał Barański 
(2012, 2’32”), kombinowany/video-art

Powierzchnia do pamiętania fragmentu
reż. Paweł Stasiewicz
muz. Paweł Stasiewicz 
(2016, 4’52”), rysunek/stop-motion

Pamięć
reż. Andrzej Rułka
muz. Marcin Puto
(2016, 3’20”), kombinowany

DINO or something
reż. Magdalena Pilecka
(2016, 7’26”), digital 2D



KONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (I)

KONKURS

Cool Skull
reż. Sławomir Sosiński
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
(2015, 2’49”), stop motion/eksperyment

Umarłam… No i co ja powiem mamie?
reż. Sonya Nabok, muz. Yegor Zabelov
PWSFTviT w Łodzi 
(2016, 5’20”), komputerowa 2D

Magic Bowl
reż. Kseniya Vysotskaya
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
(2015, 0:54), stop motion

Ray
reż. Anna Kobylińska, muz. Kai Engel
PJATK w Warszawie 
(2016, 2’34”), materia sypka

Video-instalacja
reż. Róża Turlińska
Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
(2015, 1’51”), piksilacja/video-art

Falbany
reż. Kaja Ilczuk
Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
(2015, 1’04”), rysunek/wycinanka

Niespodziewany lokator
reż. Jagoda Klaczyńska, muz. Kevin MacLeod
PJATK w Warszawie 
(2014, 2’26”), digital 2D

3 sny o Gosi
reż. Rafał Żarski, muz. Rafał Żarski
Akademia Sztuki w Szczecinie 
(2015, 16’53”), kombinowany/eksperymentalny

Zapis z wczoraj
reż. Michał Soja
ASP w Krakowie 
(2016, 5’), rysunkowa

Wykałaczki do oczu
reż. Liudmyla Ovsiienko, Justyna Podolska
Wydział Sztuki Uniw. Technologiczno –
Humanistycznego w Radomiu (2016, 0’56”), 
video-art

Limbo
reż. Jacek Piotrowicz, muz. Jacek Piotrowicz
ASP w Krakowie 
(2016, 11’), digital 3D

Ślady ulotne
reż. Agnieszka Waszczeniuk, muz. Joanna Wabik, 
Wojtek Żukowski Uniwersytet Artystyczny w 
Poznaniu 
(2016, 7’39”), materia sypka 

KONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (I)



KONKURS KONKURSKONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (II)

KONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (II)

Ja, zwierzę
reż. Michalina Musialik, muz. Mateszu Woś
PWSFTviT w Łodzi 
(2016, 5’30”), rysunkowa/digital 2D

Comet
reż. Artur Hermaszewski
PJATK w Warszawie 
(2016, 3’22”), digital 2D

No exit
reż. Hanna Kaszewska, muz. Tomlija
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
(2016, 4’10”), video-art

Reveille
reż. Michał Wójcicki, muz. Emilia Żaczek
Wydział Sztuki Uniw. Technologiczno – Humanistycznego w 
Radomiu (2016, 7’24”), rysunkowa

Game Over
reż. Miłosz Wincewicz

PJATK w Warszawie 
(2016, 0’48”), piksilacja

Live in Levi’s
reż. Marta Krysińska, muz. Marta Krysińska
Akademia Sztuki w Szczecinie 
(2016, 3’26”), eksperymentalny/video-art.

Ulica
reż. Jacek Piotrowicz, muz. Jacek Piotrowicz
ASP w Krakowie 
(2015, 6’30”), digital 3D/kolaż 

Marzec
reż. Hubert Piątkowski
Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
(2015, 2’42”), digital 3D

Wiking
reż. Wiktor Pietrzak, muz. Juanitos
PJATK w Warszawie 
(2015, 1’53”), digital 2D

Kings of The Sun
reż. Maciek Stępniewski, muz. Maciek Stępniewski
PJATK w Warszawie 
(2016, 2’14”), found footage/video-art

Loss positive
reż. Karolina Styczeń
ASP w Krakowie 
(2016, 6’07”), eksperymentalny

Zdarzenie plastyczne
reż. Tymon Albrzykowski, muz. Sebastian Ładyżyński
PWSFTviT w Łodzi 
(2016, 5’20”), non-camera

Kokot
reż. Gabriela Centkowska, 
muz. Zespół Perkusyjny ze Szkoły Muzycznej  
im.T.Steligowskiego
Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
(2015, 1’31”), rysunkowa

Łuska
reż. Alicja Kot
ASP w Krakowie 
(2016, 5’o6”), rysunkowa



KONKURS KONKURSKONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (III)

KONKURS: pokaz filmów 

ze szkół filmowych i artystycznych (III)

Olbrzym
reż. Marcin Podolec, muz. Rafał Samborski, Piotr Markowicz
PWSFTviT w Łodzi 
(2016, 10’41”), digital 2D,3D

Granice
reż. Tomasz Bolek, muz. Marcin Werner
PWSFTviT w Łodzi
(2016, 3’28”), digital 3D

Czerwony diament
reż. Adam Żądło, muz. Piotr Madej
ASP w Krakowie 
(2016, 9’23”), rysnkowy/digital 2D

Bankiet
reż. Julia Orlik, muz. Bartłomiej Orlik
PWSFTviT w Łodzi
(2016, 6’50”), plastelinowa

Fears
reż. Martyna Szczepanowska, muz. Martyna Szczepanowska
Wydz. Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
(2016, 5’36”), eksperymentalny

Gyros Dance
reż. Piotr Loc Hoang Ngoc, muz. Vlodymyr Antoniv
PWSFTviT w Łodzi 
(2016, 14’39”), digital 2D

Co by było gdyby
reż. Michał Machowina, muz. Michał Machowina
PJATK w Warszawie 
(2016, 2’47”), digital 3D

Nigdy więcej makaronu
reż. Marta Krysińska, muz. Horacy Muszyński
Akademia Sztuki w Szczecinie 
(2016, 2’59”), wycinanka

Snail
reż. Jakub Balewicz
PJATK w Warszawie 
(2016, 0’53”), digital 2D

Paradox
reż. Maciej Maciejewicz
PJATK w Warszawie 
(2015, 1’51”), video-art

Kwestia czasu
reż. Justyna Nowaczek
PJATK w Warszawie 
(2016, 2’37”), digital 3D

Wizjer
reż. Marcin Fogler, muz. Aleksandra Landsmann
ASP w Warszawie
(2016, 6’15”), eksperymentalny

Biały obrus
reż. Anna Salamon, muz. Steven Arntson
PJATK w Warszawie 
(2016, 1’39”), piksilacja/stop motion



POKAZ SPECJALNY: NEW TALENTS!

VISEGRAD ANIMATION FORUM SCREENING

Happy End
reż. Jan Saska
(Czechy, 2015, 6’)

New Talents 2016! VAF

Projekcja filmów młodych utalentowanych twórców z Europy

Środkowo – Wschodniej przygotowana przez Visegrad Animation

Forum - platformę edukacyjną, której celem jest wsparcie

debiutujących profesjonalnych animatorów w pierwszych krokach

ich zawodowej kariery. Projekt prezentuje wyjątkowe filmy, które

pojawiały się na wielu europejskich festiwalach, niejednokrotnie

zdobywając prestiżowe wyróżnienia. http://visegradanimation.com/

Przed projekcją o filmach oraz działalności Visegrad Animation

Forum opowie: Natalia Kaniak

Cowboyland

reż. Dávid Štumpf

(Słowacja, 2014, 5’)

Wolf Games
reż. Jelena Oroz
(Chorwacja, 2015, 5’) 

Fences
reż. Natalia Krawczuk 
(Polska, 2015, 7’)

Beyond
reż. Milan Kopasz
(Węgry, 2014, 10’)

The more I know
reż. Marek Náprstek
(Czechy, 2015, 8’)

Composition
reż. Mitja Manček
(Słowenia, 2014, 4’)

Mosaic. The Waltz of Spleen
reż. Andrea Guizar
(Polska, 2015, 4’)

Tale
reż. Attila Bertóti
(Węgry, 2014, 8’)

The Noise of Licking
reż. Nadja Andrasev
(Węgry, 2015, 9’)

http://visegradanimation.com/


KONFERENCJA: ANIMACJA/EKSPERYMENT KONFERENCJA: ANIMACJA/EKSPERYMENT

PROGRAM

28 października 2016

Panel I: pt. 13:30 – 15 :30

Łukasz Rozmarynowski / Twórczość filmowa Beatrice Pucci – próba analizy

lukaszrozma@interia.pl

Miłosz Hołody / Animacja przedmiotów (ready – made)

miloszholody@gmal.com

Iwona Grodź /  „Jestem literaturą… Franz Kafka Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego

iwonagrodz@op.pl

Panel II: pt. 16:30 – 18:30

Julia Śliwińska / Intymne narracje video - od Centers Acconciego do Tarnation Caouette'a

ju.sliwinska@gmail.com

Małgorzata Andrys / Eksperymentalne kino etnograficzne

malgorzata.andrys@gmail.com

Wioletta Sowa / Dźwięk w obrazie – analiza kreatywności artystycznej w obszarze dźwięku 

i muzyki w filmie animowanym  na wybranych  przykładach

wiolasowa@wp.pl

29 października 2016

Panel III: sb. 13:00 – 15:00 

Aleksandra Chrapowicka / Autorska koncepcja filmu animowanego dedykowanego młodej 

widowni, a obraz  polskiej animacji dla dzieci na przestrzeni ostatnich lat

winc99@gazeta.pl

Żaneta Kicińska / Zjawisko teledyskowości w filmach fabularnych na podstawie wybranych 

przykładów z twórczości Xaviera Dolana, Any Lily Amirpour i Harmony’ego Korine’a

zaneta.kicinska@gmail.com

Paulina Kajzer / Spojrzenie na animację z perspektywy syntezy sztuk we współczesnej 

kulturze

paukaj@st.amu.edu.pl

lic. Małgorzata Andrys (PWSFTviT, Łódź) / dokumentalny film eksperymentalny
Eksperymentalne kino etnograficzne

Celem wystąpienia jest wskazanie szczególnie ciekawych przykładów filmów eksperymentalnych,
dających się jednocześnie określić mianem kina dokumentalnego. Wybór filmów został zawężony
do obrazów mających cechy kina etnograficznego. W pierwszej części zdefiniowane zostanie kino
eksperymentalne i etnograficzne - za kontekst rozważań posłuży antropologiczne ujęcie rytuału
oraz jego teatralne nacechowanie. Analizie poddane zostaną filmowe środki wyrazu i ich cechy
wspólne z rytuałem oraz dokonana zostanie charakterystyka poematu filmowego. Rozważania
poparte będą przykładami zaczerpniętymi z haitańskiego filmu Mai Deren, filmów z cyklu
Tarahumaras Raymonde Carasco, twórczości Chick Strand oraz Billa Violi. W drugiej części
przedstawiony zostanie fenomen prof. Maximiliana Forte, który wraz z dr Roiem Ankhkarą
Kwabeną tworzył poematy antropologiczne: utwory słowno – muzyczne opatrzone wizualnym
komentarzem, których korzeni należy poszukiwać gdzieś pomiędzy eksperymentem
etnograficznym, a teledyskiem zrealizowanym w technice found footage.

dr Aleksandra Chrapowicka (PWSFTviT, Łódź) / autorska animacja dla dzieci
Autorska koncepcja filmu animowanego dedykowanego młodej widowni, a obraz polskiej animacji dla
dzieci na przestrzeni ostatnich lat

Tytuł wystąpienia jest autorce szczególnie bliski, bo od paru lat zajmuje się twórczością dla dzieci.
Na początku było to tworzenie animacji do muzyki, koncertów i programów muzycznych, które
odbywały się w filharmoniach w całej Polsce i adresowane były do młodych widzów. Następnie
autorka sama zaczęła realizować filmy dla dzieci. W wystąpieniu przybliży blaski i cienie pracy
przy realizacji własnych projektów oraz nawiąże do światowych twórców, którzy wywarli na nią
wpływ. Jednym z nich będzie Jurij Norstejn, który przenosił na szklany ekran rosyjskie bajki
dodając im uniwersalnych wartości. W drugiej części przedstawiona zostanie sytuacja polskiego
filmu animowanego dla dzieci, jego kondycja, tytuły oraz ich twórcy, reżyserzy, producenci, czy
też, równie ważni na tym polu, autorzy opracowań plastycznych. Autorka skupi się na serialach dla
dzieci takich jak: Mami Fatale , Agi bagi, Pan Totti, Rodzina Treflików, Baśnie i Bajki Polskie,
Przeczkolaki, Pamiętniki Florki czy Zajączek Parauszek. Omawiając przytoczone seriale autorka
zwróci uwagę nie tylko na wartości edukacyjne czy rozrywkowe, ale także na autorską koncepcję
projektów, które w wypadku formy telewizyjnej znacznie różnią się od założeń twórców
krótkometrażowych filmów dla dzieci, które nie są częścią większej całości. Omawiając
zagadnienie autorka posiłkować

dr Iwona Grodź (UAM, Poznań) / polski autorski film animowany
„Jestem literaturą…” - Franz Kafka Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego

Tematem referatu będą dwa filmy eksperymentalne (dokument i animacja) zrealizowane przez
dwóch oryginalnych polskich twórców na początku lat 90.: Zbigniewa Rybczyńskiego i Piotra
Dumałę. Motywem przewodnim będzie próba zrealizowania animowanej, dokumentalnej i w pełni
awangardowej biografii pisarza Franza Kafki. Przedmiotem analizy będą więc filmy: Kafka
w reżyserii Z. Rybczyńskiego (1992) oraz Franz Kafka w reżyserii P. Dumały (1991).



KONFERENCJA: ANIMACJA/EKSPERYMENT
Iic. Łukasz Rozmarynowski (UAM, Poznań) / włoska animacja lalkowa
Twórczość filmowa Beatrice Pucci – próba analizy

Beatrice Pucci jest włoską realizatorką animacji lalkowej, która dotychczas stworzyła pięć filmów
krótkometrażowych. Pucci debiutowała w 2001 roku obrazem Appunti per un film sulla vecchiaia di
Pinocchio, w którym jasno wyartykułowała ścieżkę swojej drogi twórczej, którą konsekwentnie
podąża do dziś. Filmy włoskiej reżyserki są mroczne, melancholijne, tajemnicze. Ich złożona
struktura wizualna stawia opór jednoznacznym odczytaniom, niejednokrotnie uwydatniając
potencjał medium animacji poprzez ujawnianie czysto optycznych właściwości obrazu,
przynależnych filmowi abstrakcyjnemu. Bohaterowie filmów Pucci są zagubieni, samotni, dalece
niedoskonali, wręcz wybrakowani. „Poetyka ułomności”, jak nazwać można wizualno-treściowy
styl autorki, koresponduje także z ograniczonymi możliwościami animacji w zakresie prezentacji
żywego, naturalnego ruchu. Podczas wystąpienia referent odwoływał się będzie do wszystkich
czterech, samodzielnych dzieł Pucci, lecz jego uwaga skupi się głównie na najnowszym obrazie –
Soil is Alive z 2015 roku. Przedstawiona zostanie własna interpretacja tego filmu, przeprowadzona
w oparciu o szczegółową analizę obejmującą rozpoznanie relacji przestrzennych i graficznych oraz
dźwiękowych elementów dzieła. Autor postara się wykazać, że także animacja lalkowa
z powodzeniem może realizować eksperymenty w obrębie obrazu abstrakcyjnego. Omówiony
zostanie również wątek śmierci i odrodzenia natury, w znacznym stopniu fundujący charakter
filmowych opowieści Pucci.

mgr Wioletta Sowa (UP, Kraków) / dźwięk w animacji 
Dźwięk w obrazie – analiza kreatywności artystycznej w obszarze dźwięku i muzyki w filmie 
animowanym na wybranych przykładach 

Mówiąc o filmie animowanym zazwyczaj skupiamy się na obrazie, rozwiązaniach plastycznych,
charakterystycznych cechach języka filmowego czy konstrukcji narracji filmowej. Jednak film,
również animowany, rodzi się w momencie udźwiękowienia obrazu. Wystąpienie poświęcone
będzie kreatywności dźwiękowej i muzycznej oraz wpływowi tych elementów na finalny efekt.

KONFERENCJA: ANIMACJA/EKSPERYMENT

mgr Paulina Kajzer (UAM, Poznań) / animacja jako synteza sztuk
Spojrzenie na animację z perspektywy syntezy sztuk we współczesnej kulturze

Za punkt wyjścia autorka obiera kluczową dla jej pracy ideę syntezy sztuk oraz jej rys historyczno-
kulturowy. Podejmuje tym samym próbę definicji tego określenia i zastanawia się nad tym, jakie
zmiany przeszło i co oznacza w XXI wieku. Autorka rozważa również, czy postulat syntezy sztuk
jest dziś możliwy do utrzymania, czy może powinien być zastąpiony takimi pojęciami jak
intermedia czy multimedia. Początkowa refleksja jest wprowadzeniem do analizy medium, jakim
jest animacja. Autorka na wybranych przykładach przedstawi zmiany, jakie przeszedł film
animowany na przestrzeni lat, ukaże czynniki, które miały na niego wpływ oraz wpisze je w szereg
istotnych kontekstów (np. ekonomiczny, estetyczny, artystyczny). Sednem wystąpienia jest
refleksja nad statusem animacji we współczesnej kulturze. Animacja wychodzi bowiem daleko
poza granice jednego medium, jest raczej syntezą wielu różnych sztuk w obszarze jednego dzieła.
W jej obrębie spotkać się mogą równocześnie taniec, muzyka, malarstwo, fotografia czy rzeźba.
Wedle tej myśli, dzięki rozwojowi technologicznemu, film animowany stanowi przestrzeń
idealnego eksperymentu artystycznego naszych czasów. Pragnąc to udowodnić autorka
przedstawi szereg przykładów eksperymentalnego łączenia sztuk w filmie animowanym.

mgr Żaneta Kicińska (UZ, Zielona Góra) / teledysk
Zjawisko teledyskowości w filmach fabularnych na podstawie wybranych przykładów z twórczości
Xaviera Dolana, Any Lily Amirpour i Harmony’ego Korine’a.

We wstępie autorka krótko opisuje związki ewolucji teledysków z rozwojem przemian
dźwiękowych w kinie. Opisuje również zmianę hierarchii w układzie obraz-dźwięk, wyjaśnia
terminy teledysk i teledyskowość w filmach (aktualny stan analiz tego tematu jest śladowy).
Wystąpienie skupia się przede wszystkim na twórczości Xaviera Dolana, ponieważ autorka uważa
go za jednego z bardziej charakterystycznych twórców konsekwentnie wykorzystujących zjawisko
teledyskowości w swojej twórczości. W mniejszym procencie do podobnych zabiegów uciekają się
Lily Amirpour i Harmony Korine - jednak ich twórczość nie jest centrum

mgr Julia Śliwińska (UAM, Poznań) / sztuka video
Intymne narracje video - od „Centers” Acconciego do „Tarnation” Caouette'a

Pojawienie się kamery Sony Portapak stało się przełomowym punktem w historii sztuk
wizualnych. Umożliwiła ona tworzenie prywatnych nagrań i stała się obiektem pożądania wielu
artystów. Pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem kamery skupiały się na zagadnieniu
sprzężenia zwrotnego. W pracy Vita Acconciego Centers widzimy artystę wpatrującego się w swój
wizerunek widziany oczyma kamery i wskazującego na siebie palcem. Pojawia się fundamentalne
pytanie - czy ja, którego widzę jest tym samym ja, który patrzy? To, co w latach 70. stało się
podstawowym pytaniem stawianym przez twórców video art (Nam Jun Paik, Bruce Nauman),
współcześnie ewoluowało w kult pierwszoosobowych narracji. Budowanie własnej tożsamości
poprzez wytwarzanie narracji o samym sobie to ciągle powtarzający się motyw, który można
obserwować poprzez kanały youtube. Na swoisty kult pierwszoosobowych narracji uwagę zwraca
Jon Dovey w tekście Freakshow: first person media and factual television. Już w latach 70. także
Guattari i Deleuze zwracali uwagę na potrzebę multiplikacji podmiotowości ludzkiej, która
poprzez technologię mogłaby pozycjonować się poza systemem. Poczucie utożsamienia
z filmowym wyobrażeniem może wytwarzać osobowości schizoidalne, gdzie kamera jawi się jako
filtr między filmującym a światem, często zaburzający granicę między rzeczywistością a fikcją.
Home video staje się sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością i ma działanie terapeutyczne.
Tak dzieje się w przypadku Jonathana Caouette'a, który od dzieciństwa dokumentował życie
swoje i rodzinne, przemiany, traumy i intymne przeżycia. Efektem tego stał się dokument
autobiograficzny Tarnation, będący kolażem własnych nagrań, found footage i muzyki.
W wystąpieniu autorka przeanalizuje dwa wymienione dzieła i pokaże wpływ, jaki miała sztuka
video na kształtowanie się zupełnie nowych modeli podmiotowości.

lic. Miłosz Hołody (UR, Rzeszów) / animacja przedmiotów
Przedmiotem jest coś lub cokolwiek – o animacji typu ready made

Obszarem zainteresowań autora są przedmioty codziennego użytku, sposób ich animowania, to
jak wyglądają, i co się z nimi dzieje podczas animacji. Horyzont sensu w jakim są przedstawiane
ulega bowiem zmianie, podobnie jak sposób ich istnienia i wygląd. Wyobraźnia i technika
animatora przekształcają przedmiot zmieniając jego specyfikę, niejednokrotnie również funkcję
i sposób użycia. Możemy to doskonale zaobserwować na przykładzie filmów PESa takich jak Fresh
Guacamole (2013) czy Submarine Sandwich (2014). Przedmiot użytkowy przez sam fakt
przeniesienia go w inny kontekst zaczyna być inaczej traktowany. Możemy dopatrzeć się tutaj
analogii z ideą ready-made Marcela Duchampa, z tym, że w animacji przedmiot zostaje
przekształcony przez technikę animowania, a jego zwykłość pozostaje ta sama. Fenomen animacji
pokazuje, jak ważne dla człowieka są przedmioty codziennego użytku oraz, z jaką wrażliwością
można dostrzegać to, co najbliżej nas – jest to pewien istotny rys bycia człowiekiem.



WARSZTATY

Kierownik artystyczny festiwalu:
Magdalena Krzosek

Biuro organizacyjne: 
Agnieszka Skotniczna
Michał Warmusz

Organizacja konferencji:
Magdalena Krzosek
Agnieszka Skotniczna

Plakat, grafika, animacja, dtp:
Magdalena Krzosek

Obsługa techniczna:
Michał Warmusz

Celem warsztatów będzie przygotowanie krótkiej etiudy animowanej w technice stop
motion (poklatkowej). Uczestnicy postarają się stworzyć własny film, dzięki
fotografowaniu kolejnych faz ruchu kształtów tworzonych w materii sypkiej (piasek).

Warsztaty poprowadzi Agata Starczak.

Urodziła się w 1989 roku w Lubaczowie. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie z Grafiki
na Wydziale Sztuki oraz Filozofie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym UR. Obecnie
zajmuje się rozwijaniem techniki malowania piaskiem oraz pisze prace doktorską na
Uniwersytecie Rzeszowskim.

Animacja poklatkowa (stop motion)
29/10/16 sb. 9:00 – 13:00

Realizacja efektów dźwiękowych (Foley)
28/10/16 pt. 9:00 – 13:00

Tematem warsztatów będzie przygotowanie efektów synchronicznych typu Foley. Pojęcie
to określa wszystkie sztucznie stworzone, często improwizowane dźwięki, które
pozwalają na skonstruowanie wiarygodnej warstwy efektów dźwiękowych w filmie
(nie tylko animowanym).

Warsztaty poprowadzi Michał Warmusz.

Realizator dźwięku, producent. Na stałe związany z Kinoteatrem „Wrzos" w Krakowie, gdzie
prowadzi studio nagraniowe i firmę nagłośnieniową: Nova Sound & Vision. Założyciel zespołu
meeow, z którym otrzymał m.in. Tryton nagrodę dla największej osobowości artystycznej
festiwalu Fama 2014 w Świnoujściu, zwycięzcy PKS w Krakowie, laureaci FMT w Szczecinie,
laureaci Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu i wielu innych. Organizator cyklu koncertów
„Wrzos Nocą”.

Jak pisać i rozmawiać o filmie animowanym? (otwarte warsztaty i dyskusja)
29/10/16 sb. 15:00 – 17:30

Tematem otwartego spotkania warsztatowego będzie film animowany i jego miejsce w
przestrzeni krytyki filmowej. Postaramy się porozmawiać o technikach tworzenia
animacji, języku filmu animowanego i różnych krytycznych sposobach patrzenia na ten
sam film. Będziemy też dyskutować o tym, jak oglądać i jak słuchać filmu animowanego

Warsztaty i dyskusję poprowadzi Magdalena Krzosek.
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