Filmy krótkometrażowe on-line
w ramach XVI Festiwalu Polskich
Filmów w Austin

Justyna Wasilewska jako Kamila w filmie „Wenus z Willendorfu”
Łódzka Szkoła Filmowa
Wenus z Willendorfu
Reżyseria: Zuzanna Grajcewicz
Scenariusz: Ewa Radzewicz, Zuzanna Grajcewicz
DOP: Ewa Radzewicz
Redaktor: Katarzyna Drozdowicz, Aleksandra Rosset
Dźwięk: Rafał Nowak
Animacja: Karina Paciorkowska, Anna Nowacka
Obsada: Justyna Wasilewska, Katarzyna Straczek, Jan Hrynkiewicz
Kamila to młoda, ambitna dziewczyna, która żyje w świecie, w którym nadwaga

wyznacza ideał piękna i status społeczny. To świat, w którym im więcej ważysz, tym
więcej znaczysz. Kiedy chudość Kamili zostaje zdemaskowana, dziewczyna zostaje
zwolniona z pracy i porzucona przez chłopaka, rozstaje się ze swoim fałszywym
pogrubiającym strojem i postanawia stawić czoła rzeczywistości. Decyduje się pójść
do kliniki Fit&Fat, żeby poddać się kompleksowej terapii. Czy Kamili uda się przejść
kurs w klinice, przytyć i przystosować do otaczającego ją świata?
Film dostępny na platformie festiwalowej: 14-21 listopada.

Kadr z filmu „Wenus z Willendorfu”

Kadr z filmu „Wenus z Willendorfu”
*
Studio Munka
Na jedną noc
30 min., dramat, krótkometrażowy, 2020 r.
Scenariusz i reżyseria: Mally Yina
Obsada: Paweł Dobek, Sylwia Boron
Peter ma już trzydzieści lat, ale wciąż unika dorosłości. Wypełnia swoje życie
imprezami i jednodniowymi przygodami, rywalizując ze swoim najlepszym
przyjacielem Krzysztofem o to, kto zdobędzie najwięcej kobiet na jedną noc. Peter
ma wrażenie, że panuje nad czasem. Ma wypróbowaną i sprawdzoną strategię
dotyczącą dziewczyn: żadna z nich nie zostaje do rana. Aż do nocy, kiedy przychodzi
Wanda i wszystko wymyka mu się spod kontroli… Zarówno Wanda, jak i czas.

Kadr z filmu „Na jedną noc”
Film dostępny na platformie festiwalowej: 7-14 listopada.
*
Studio Munka
We have one heart
11 min., animacja, dokument, 2020 r.
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Warzecha
DOP: Grzegorz Hartfiel
Redaktor: Piotr Kremky
Muzyka: Adam Witkowski
Po śmierci matki Adam natrafia na listy wymieniane przed laty między matką Polką a
ojcem, Kurdem mieszkającym w Iraku. To dla niego okazja, by dowiedzieć się więcej
o swoim ojcu, którego nigdy nie znał. Połączenie animowanych rysunków z
materiałami archiwalnymi przenosi nas prawie czterdzieści lat wstecz i pozwala
poczuć emocje między kochankami, którzy mieszkali z dala od siebie w różnych
częściach świata. Stajemy się również wtajemniczeni w niezwykły rodzinny sekret.

Narratorem jest syn Adama. Film jest oparty na prawdziwej historii.

Kadr z filmu „We have one heart”
Nagrody:
2020 DocsMX Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Meksyku –
najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny we Fragmentos Internacionale
2020 Środkowo-Wschodni Festiwal Filmowy CinEast, Luksemburg – Nagroda
Publiczności
2020 Chicago International Film Festival – Złoty Hugo (najlepszy krótkometrażowy
film dokumentalny)
2021 Flickerfest 30. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych,
Australia – Specjalne Wyróżnienie dla Filmu Dokumentalnego
Film dostępny na platformie festiwalowej: 14-21 listopada.
*
Studio Munka
O człowieku, który kupił mleko
27 min., dramat, krótkometrażowy, 2021 r.

Scenariusz i reżyseria: Jagoda Madej
DOP: Michał Sosna
Redaktor: Monika Sirojc
Muzyka: Aleksander Brzeziński
Obsada: Miron Jagniewski, Ewa Skibińska, Stanisław Banasiuk, Julian Swieżewski
Maciek chciał być dziennikarzem, podróżować po świecie jak Kapuściński. Ale
dorosłe życie nie zawsze układa się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, więc aby
przynajmniej uzyskać niezależność finansową, przyjął pracę w miejscowym urzędzie
gminy. W końcu Niezależny Specjalista ds. Promocji jest prawie jak dziennikarz.
Potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Z pomocą wieloletniego przyjaciela Maciek
próbuje dowiedzieć się, co się dzieje i jak być na bieżąco. Czyżby cierpiał na
chorobę, która zaciera granice pomiędzy wyobraźnią, a rzeczywistością?
Film dostępny na platformie festiwalowej: 14-21 listopada.

Kadr z filmu „O człowieku, który kupił mleko”
*
Warszawska Szkoła Filmowa

Po pierwsze…. nie szkodzić
27 min., dramat, krótkometrażowy, 2021 r.
Reżyseria: Adam Hartwiński
Scenariusz: Adam Hartwiński, Aldona Hartwińska
DOP: Michał Konopka
Redaktor: Maciej Gawda
Muzyka: Andrzej Bonarek
Marysia ma swój kanał w sieci i swoich funów. Informuje ich, że ma dla nich
niespodziankę. Nagrywa program u lekarza, który robi jej USG. Jest radosna, bo
spodziewa się dziecka. Jednak jej radość nie trwa długo. Podczas wizyty u ginekologa
okazuje się, że dziecko ma śmiertelną wadę, nie wytworzyła się twarzoczaszka i
wkrótce po porodzie umrze. Lekarz doradza aborcję, żeby zmniejszyć cierpienie i
matki i dziecka. Podczas Wigilii, Marysia nie chce udawać, drażni ją obecność matki,
która przyjechała z Londynu i cały czas mówi o promocjach i siostry, która ma chorą
córkę. Nagle siostra prosi, żeby Marysia urodziła dziecko, które, jako spokrewnione
może być dawcą nerki, dla jej dziecka. Marysia i jej mąż Krzysztof stoją przed
dramatycznym wyborem. Jaką decyzję podejmą?
Film dostępny na platformie festiwalowej: 21-31 listopada.
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*

Warszawska Szkoła Filmowa
Ostatnia szansa
25 min., dokument, krótkometrażowy, 2021 r.
Scenariusz i reżyseria: Wiktoria Niewiadomska
DOP: Monika Rakowska
Redaktor: Malwina Wodzicka
Sara jest młodą kobietą, która od ośmiu lat cierpi na anoreksję. Obecnie waży 36 kg,
co jest jej najwyższą wagą od bardzo dawna. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała trzy
lata. Jak sama mówi – nie pamięta własnego dzieciństwa. Zawsze zazdrościła
młodeszemu bratu, który miał innego ojca, troski o niego. Jej choroba dała jej
„prawo” do bycia słabą. Mówi, że lubiła to, ponieważ ktoś musiał się nią opiekować.
Życie Sary zawsze kręciło się wokół jedzenia. Czas mierzony od jednego posiłku do
następnego. Obsesyjne liczenie kalorii i ważenie wszystkiego, co zjadła, zawsze było
główną częścią jej życia. Ostatecznie Sara, chcąc założyć rodzinę, zdecydowała się
rozpocząć leczenie w placówce zamkniętej i rozpoczęła walkę o siebie i własne
zdrowie.
Film dostępny na platformie festiwalowej: 21-31 listopada.

Kadr z filmu „Ostatnia szansa”

Więcej informacji na stronie festiwalu: https://www.austinpolishfilm.com/

