
 

 

 
 

 
 
 
MALI PODRÓŻNICY – filmy krótkometrażowe, 47 min. 
 
Światełko (Light Trail), reż. Melissa Pinto, Wielka Brytania, 2018, 15′ 
W ciemnym lesie nawet doświadczonym wędrowcom nie jest łatwo 
znaleźć właściwą drogę. Jedyną pomocą są gwiazdy na niebie. Czasami 
można wspiąć się po drzewach na tyle wysoko, żeby jednej dosięgnąć. 
 
Wieloryb i księżyc (Moon Said: Blop Blop Help!), reż. Reyhane Kavosh & Ali 
Raeis, Iran, 2018, 4′ 
Irańska opowieść o wielorybie zakochanym w księżycu, do którego próbuje 
każdej nocy doskoczyć. Wreszcie którejś nocy to księżyc przybywa 
w głębiny na spotkanie z wielorybem.  
 
Wander (Wander), reż. Daniela Monzon Leotaud, Kanada, 2018, 4′ 
Króciutka animacja, którą sama reżyserka określa jako jej “list miłosny do 
Wenezueli”, pokazuje spokojne życie niezwykłej gigantycznej dziewczynki 
pośród barwnych południowoamerykańskich krajobrazów. 
 
Zabawna rybka (Drôle de Poisson), reż. Krishna Chandran A. Nair 
Francja / Szwajcaria, 2017, 6′ 
Kolorowa animacja o rybkach, które pewnego dnia napotykają czerwonego 
kolegę dryfującego na powierzchni oceanu. Starają się przeprowadzić akcję 
ratunkową, nie zdając sobie sprawy z tego, że ratują balonik.  
 
Domki w Japonii (Domiki: Kinkaku-ji), reż. Viktor Azeev, Rosja, 2018, 13′ 
Samochód kempingowy Grześ chce zostać poetą, ale brak mu talentu do 
rymów. Wyrusza więc do Japonii, gdzie tradycyjne wiersze haiku pisze się 
bez rymowania. Kolorowa rosyjska bajka, która pozwala nawet 
najmłodszym poznać kawałek dalekiego świata. 
 
Nasi astronauci (A Kak Nashi Kosmonavty), reż. Galina Golubeva, Rosja, 
2018, 7′ 
Muzyczna animacja, utrzymana w stylistyce słowiańskiego folkloru, za 
pomocą piosenki pokazuje nieprawdopodobne przygody pierwszych 
astronautów.  
 
Jeden łyk (Please Frog, just one sip), reż. Diek Grobler, RPA, 2017, 14′ 
Ten pomysłowo animowany film przedstawia australijską aborygeńską 
legendę o żabie Tiddalik, która w upalny dzień wypiła całą wodę z jeziora. 
Inne zwierzęta będą próbowały różnych sztuczek, aby wodę odzyskać. 
 
 

 
 
 
NASI NAJBLIŻSI – filmy krótkometrażowe, 48 min.  
 
Wyobrażaciel (Amimaginaire), reż. Robin Barriere, Francja, 2018, 6′ 
Kilkuletni, nieśmiały chłopiec wymyśla sobie małego animowanego 
przyjaciela, aby z nim spędzać czas. Niespodziewanie jednak to właśnie 
Wyobrażaciel popycha bohatera do zabawy z innymi dziećmi.  
 
Władcy mysz (Mice a small story), reż. Jade Baillargeault, Nazli Doale, 
Dimitri James, Quang Daniel La, Morgane Lau, Mélanie Pango, Manon 
Pringault, Francja, 2018, 8′ 
Niecodzienne znalezisko grupy mieszkających w podziemnym tunelu myszy 
zaowocuje wyprawą pełną przygód. Mysia saga, czerpiąca z klasycznej 
historii Władcy Pierścienia, przenosi świat fantasy w życie gryzoni. 
 
Na miarę (Sur Mesure), reż. Léa Cousty, Chloé Astier, Raphaël Guez, 
Mélanie Fourgeaud, Hugo Bourriez, Victoire Le Dourner, Francja, 2018, 7′ 
Francja. Młody krawiec zaczyna pracę dla prestiżowego domu mody, gdzie 
okazuje się, że wszyscy jego współpracownicy to zwierzęta.  
 
Maraude i Murphy (Maraude et Murphy), reż. Helene Ducrocq, Francja, 
2018, 5′ 
Historia wspólnej wyprawy dwóch nietoperzy: Maraude jest nietoperzem 
z miasta, a Murphy mieszka w leśnej grocie. Wspólnie będą polować na 
muchy i ścigać się między drzewami. 
 
Opowieści Babci Zinzin: Koszyk (Les contes de Mami Zinzin : Le panier de 
la lune), reż. Yannick Lecoeur, Francja, 2018, 11′ 
Babcia Zinzin, podróżniczka o przeszłości pełnej szalonych przygód, 
opowiada swojemu wnuczkowi ludową historię z Sierra Leone o powstaniu 
nocy, która wylała się z księżycowego koszyka.  
 
Kanapa (My Little Boys – Couch), reż. Jack Shih, Tajwan, 2018, 19′ 
W wyobraźni kilkuletniego chłopca zwykła kanapa może być wspaniałym 
statkiem kosmicznym, w którym wyruszy na podbój galaktyki.  
 
Cierpliwości (Ton Grand Pere Est Un Ours), reż. Clotilde Chivot, Camille 
Heng, Caroline Marcon, Justine Mettler, Marianne Reine, Tiphaine 
Vergriete, Francja, 2018, 10′ 
Ośmioletnia Margot jest zmuszona spędzić wakacje z dziadkiem, którego 
wcześniej nie znała. Dziadek okazuje się być nie tylko stary i zrzędliwy, ale 
nieoczekiwanie jest też… prawdziwym niedźwiedziem.  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WYZWANIA I PRZYGODY – filmy krótkometrażowe, 68 min. 
 
Odkrywca, (Holly på Sommerøen: Opdagelsesrejsen), reż. Karla Nor 
Holmbäck, Dania, 2018, 12′ 
Spragniona przygód Holly spędza wakacje u dziadka. Pewnej nocy widzi 
świetlisty kamień, który ląduje po drugiej stronie wyspy. Wraz z żółwiem 
Skorupkiem wyrusza w magiczną podróż, by odkryć tajemnicę tego 
niesamowitego wydarzenia. 
 
4 za 10, (10 Ka 4 / Dus Ka Chaar), reż. Rahul Yadav, Indie, 2019, 10′ 
Bohaterką filmu jest 7-letnia dziewczynka, która smuci się z powodu 
zakończenia roku szkolnego. Obraz codzienności dzieci, które w Indiach już 
w bardzo młodym wieku muszą pracować, zaniedbując własną edukację. 
 
Szkoła omletów, (Poupiot À L’école Des Omelettes), reż. Fernando Barreto 
Arroyave, Szwajcaria, 2018, 10′ 
Poupiot to młody wilk, który bardzo nie lubi swojej wilczej szkoły. Zamiast 
uczyć się wyć do księżyca, chciałby zostać wegetarianinem i przyjaźnić się 
z kurczakami. Animacja o wyborze własnej drogi. 
 
Doskonałe urwisy (Lekarstvo ot Poslushnosti), reż. Tatiana Kiseleva, Rosja, 
2018, 13′ 
W specjalnym sanatorium doktor Piatkin szuka sposobu, aby obudzić 
niesforne i psotne dzieciaki w nazbyt przykładnie ułożonych oraz 
bezkompromisowo grzecznych dzieciach.  
 
Skromna przegrana, (A Modest Defeat), reż. David Barr, Wielka Brytania, 
2018, 9′ 
Między ośmioletnią Tiny, a jej starszym bratem trwa nieustająca wojna 
domowa. Dziewczynka ma jednak plan, jak dać nauczkę bratu, który nigdy 
nie gra fair. Czy tym razem to ona będzie górą? 
 
Dom dla lalek, (Bebek Evi), reż. Ezgi Temel, Turcja, 2018, 5′ 
W sklepie z zabawkami chłopiec zostaje zmuszony do wyboru takiej 
zabawki, którą według jego mamy, powinni bawić się chłopcy. Nie podda 
się jednak i będzie dążył do realizacji swoich pasji. 
 
Dzień matki, (Mother’s Day), reż. Alexander Desouza, Kanada, 2018, 9′ 
Nieśmiały 12-letni chłopiec postanawia pomóc swoim młodszym sąsiadom 
w przygotowaniu odświętnego śniadania na Dzień Matki. Okazuje się to być 
wyzwaniem nie tylko kulinarnym, gdyż bohater musi zmierzyć się również 
z własnym smutkiem i wspomnieniem mamy. 

 
 
 
MOJA ŻYRAFA (Dikkertje Dap), reż. Barbara Bredero,  
Holandia, 2017, 74′ 
 

 
 
Rafałek i Raf to najlepsi przyjaciele, którzy w ten sam dzień obchodzą 
urodziny. W tym roku razem kończą cztery lata. Dla Rafałka oznacza to, że 
niedługo pójdzie pierwszy raz do szkoły. Niestety okazuje się, że Raf nie 
będzie mógł do niego dołączyć. Wszystko dlatego, że Raf jest żyrafą, 
mieszkającą w zoo, gdzie pracuje dziadek Rafałka. Dorośli upierają się, że 
szkoła to nie miejsce dla żyraf, nawet dla tych magicznych, które potrafią 
mówić. Przyjaciele będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, gdy 
Rafałek zacznie spędzać czas z nowymi przyjaciółmi. 
 
POWSTRZYMAĆ WIKINGÓW! (Begstvo rogatykh vikingov), reż. Ilya 
Belostotsky, Rosja, 2018, 80′ 
 

 
 
Grupa najlepszych przyjaciół ma do wyboru albo spędzić całe wakacje 
zamknięta w ogródku za domem albo skonfrontować się z grupą 
szalejących po okolicy chuliganów w rogatych hełmach wikingów. Przed 
nimi szalona, choć niebezpieczna przygoda. Jako że w miłości i na wojnie 
wszystko dozwolone, będą musieli wzbić się na szczyty swojej 
pomysłowości, żeby przygotować dla najeźdźców specjalną tajemniczą 
„broń biologiczną”. W starciu pomoże im siła ich przyjaźni, moc odwagi 
oraz wsparcie ze strony lokalnej społeczności. 
 
 


