Żubroffka Festiwal Filmów Krótkometrażowych

X Edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubroffka - Białystok
Podlasie

także w Łomży – zapraszamy do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

3 grudnia 2015r. godz. 19

II LO w Łomży

Aula im. Hanki Bielickiej

wstęp bezpłatny

Pokaz zestawu SCOTTISH FOCUS
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Rozpoczęcie: 3 grudnia 2015 19:00

Zakończenie: 3 grudnia 2015 21:00

Kategoria: Pokazy w regionie

Lokalizacja: Łomża / II LO

Szkocja to kraj na peryferiach, odnajdujący ekspresję kulturalną w zabawie, która wywodzi się z
niemocy politycznej. Cechy charakterystyczne szkockiego kina to: odważny temat, czarny
humor ze sporadycznymi przebłyskami realizmu magicznego, a także odnajdywanie piękna w
banale. Rozpoczynająca się szczyptą socrealizmu (wkraczającego na niespodziewane
terytorium) prezentacja najnowszej szkockiej sztuki filmowej kwestionuje gatunki i wprawia
widza w zakłopotanie. Nieszczęsna małpka marzy o podróżach kosmicznych, młody filmowiec
powierza produkcję swego filmu niesfornemu dziadkowi, a plemię starożytnych wojowników
napotyka nieoczekiwanego przeciwnika. Program został przygotowany specjalnie na
ŻUBROFFKĘ przez organizatorów Glasgow Short Film Festival, jednego z najważniejszych w
Szkocji festiwali filmów krótkometrażowych. Selekcji dokonano w oparciu o bogatą tradycję
szkockiej animacji i dokumentu, a także na podstawie ostatnich sukcesów szkockich filmów na
arenie międzynarodowej.

Getting On, dir./reż. Ewan Stewart, 2012, 9’
Monkey Love Experiments, dir./reż. Ainslie Henderson & Will Anderson, 2014, 9’
Directed By Tweedie, dir./reż. Duncan Cowles, 2014, 17’
Stay the Same, dir./reż. Sam Firth, 2013, 14’
Spectators, dir./reż. Ross Hogg, 2013, 4’
Pulse, dir./reż. Ruth Paxton, 2014, 12’
Domestic Appliances, dir./reż. Lewis Firth Bolton, 2014, 3’
Tumult, dir./reż. Johnny Barrington, 2011, 13’
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Festiwal od lat buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem –
ŻUBROFFKA to wydarzenie, w ramach którego spotyka się energia wszystkich stron świata.
wybierają zwykle około 100 najciekawszych filmów do 7 konkursów. Przygotowywane są także
specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata.
Korzystając z jubileuszu, autorka plakatu Iza Sroka, twórczo zmierzyła się z logo Festiwalu,
zaprojektowanym przez legendarny już duet Kijek/Adamski. Wiadomo że plakat mówi wiele o
imprezie, a nasz plakat informuje: „Fluoroscencyjna zieleń to energia naszego regionu – czysta,
prawdziwa, rozświetlająca najciemniejszy mrok i obalająca najgorsze stereotypy. Z kolei złoto to
symbol nieśmiertelności, duchowego oświecenia, wiedzy tajemnej i eliksiru życia, czyli tego
wszystkiego, czego doświadczyliśmy podczas dekady organizowania Festiwalu. Złoto kojarzyć
się może ze słońcem i niebem, tak jak ŻUBROFFKA – ze Wschodem i Zachodem. Połączona
energia słońca, nieba i natury to nasza propozycja na 10. edycję Festiwalu! Zapraszamy na
Podlasie - do krainy żubra i filmu!”.
Tegoroczna ŻUBROFFKA odbędzie się w terminie 2 - 6 grudnia 2015. X edycja będzie
prawdziwym świętem krótkiego kina nie tylko w Białymstoku i na Podlasiu! Spodziewamy się, że
w wyjątkowo urozmaiconym programie znajdzie się ponad 250 filmów z całego świata,
prezentowanych w trzech konkursach krajowych (Amatorzy, Studenci, Niezależni), dwóch
międzynarodowych (Okno na Wschód i Cały ten Świat) oraz w dwóch ogólnoświatowych (Kids i
Music video) oraz szeregu programów dodatkowych. W ramach tych ostatnich znajdą się
specjalnie wyselekcjonowane zestawy krótkich filmów m.in. CHIŃSKIE ALTERNATYWNE
TRANSFORMACJE, RÓŻNE TWARZE NOWEJ CZESKIEJ ANIMACJI POKLATKOWEJ,
JEDNOŚLADOWY PORUSZYCIEL (specjalny program rowerowy), SZALEŃSTWA (W)
ROSYJSKIEJ ANIMACJI, DANCE WITH CAMERA, MIDNIGHT SHORTS, BALKAN BLUES,
MENTAL KAUKAZ, WENEZUELSKIE i PODLASKIE ŚNIADANIE FILMOWE…
Więcej informacji o warsztatach, koncertach, spotkaniach na www.zubroffka.pl

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury - DKF "GAG"
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