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The Noisemaker (15 min)

Director: Morgan Knibbe

Director: Karolis Kaupinis

Netherlands, 2014

Lithuania, Sweden, 2014
ДЗВОНИК. КАРОЛІС КАУПІНІС. Литва, Швеція / 2014

On October 3rd, 2013, a boat carrying 500 Eritrean refugees sunk off 
the coast of the Italian island of Lampedusa and over 360 people drowned. 
Abraham, one of the survivors, walks through a graveyard of shipwrecks and 
remembers this nightmarish experience. Meanwhile at the harbor, hundreds 
of coffins are being loaded onto a military ship.
Третього жовтня 2013 року судно, яке перевозило 500 біженців з Еритреї, 
затонуло поблизу італійського острова Лампедуза, забравши життя 
360 людей. Абрахам, один з вцілілих, проходить повз могили загиблих 
у катастрофі і пригадує ті страшні миті. Тим часом у гавані сотні трун 
вантажать на військовий корабель.

9

КОРАБЕЛЬНА КАТАСТРОФА. МОРГАН КНІББЕ. Нідерланди / 2014

Shipwreck (15 min)

FESTIVAL 
HITS
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A distant provincial school is waiting for an official delegation from the 
Ministry. They’re about to bring a new school bell. This is not what the school 
needs though.  
У провінційній школі чекають на офіційну делегацію з міністерства. Їм 
мають подарувати новий шкільний дзвоник. Однак школі потрібне зовсім 
не це. 
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Wall (10 min)
Director: Simon Szabo
Hungary, 2014
СТІНА. СІМОН ШАБО. Угорщина / 2014

Beauty (10 min)

Hole (15 min)

Take Me (10 min)

Director: Rino Stefano Tagliafierro

Director: Martin Edralin

Director: Anaïs Barbeau-Lavalette, André Turpin

Italy, 2014

Canada, 2014

Canada, 2014

A short story of the most important emotions of life, from birth to 
death, love and sexuality through pain and fear. It is a tribute to art and 
his disarming beauty.
Коротка історія про найважливіші почуття у житті від народження 
до смерті, про кохання і секс крізь біль і страх. Це данина красі 
мистецтва, яка обеззброює. 

Middle-aged and disabled, Billy lives alone but feels just as 
isolated when he is out in public. The closest thing he has to a friend is a 
caregiver who visits daily to help him with chores and bathing. Yearning 
for an intimate connection in his solitary life, Billy roams the city in 
pursuit of intimacy…
Інвалід середнього віку Біллі живе один і почувається самотньо 
навіть на людях. Його найближчий друг – це його сиділка, яка щодня 
приходить допомогти йому у господарстві та з купанням. Прагнучи 
інтимного зв’язку у своєму самотньому житті, Біллі блукає містом в 
пошуках близькості.  

11

ВІЗЬМИ МЕНЕ. АНАЇС БАРБО-ЛАВАЛЕТ, АНДРЕ ТЮРПЕН. Канада / 2014

КРАСА. РІНО СТЕФАНО ТАЛЬЯФЕРРО. Італія / 2014

ДІРА. МАРТІН ЕДРАЛІН. Canada / 2014
FE
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Working in a hospital with permanently disabled patients, a male 
nurse is asked to perform duties that challenge his personal morals. With 
sensitivity, honesty and remarkable performances, TAKE ME reveals the 
complex physicality of relationships and the challenges of forced intimacy 
between strangers.
Медбрат доглядає в лікарні за недієздатними людьми, але його обов’язки 
кидають виклик його моральним принципам. Сповнений чуттєвості 
і чесності фільм «Візьми мене» показує складні взаємовідносини і 
проблеми, які породжує вимушена близькість між незнайомцями. 

The film follows the various stages of the construction as Laci helps 
out the other workers. In the end, Laci is asked to complete the work. He 
now takes his first look beyond the wall, which holds an unusual revelation 
for him.
Фільм зображує різні етапи будівництва, над якими Лачі працює з 
іншими будівельниками. Але коли його просять добудувати стіну до 
кінця, він вперше бачить, що знаходиться за нею, і це стає для нього 
незвичним відкриттям. 
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The Island (30 min)

Leidi (15 min)

Director: Katarzyna Klimkiewicz, Dominga Sotomayor

Director: Simon Mesa Soto

Chile, Poland, Denmark, 2013

United Kingdom, 2014

A group of people gather for a family reunion in a house on an 
isolated island. They are waiting for the last person to join them, but as 
the evening arrives and he doesn’t arrive, a strange anxiety overwhelms 
them. The group dismantles and the family members wander away from 
the house separately, confronting the sea and an unspoken fear that 
slowly consumes them.
Родина збирається разом у будиночку на віддаленому острові. 
Вони чекають на останнього гостя, який так і не з’являється. Усі 
відчувають дивну тривогу. Коли вони розходяться з будинку і 
блукають біля моря, їх опановує невимовний страх.

Teenager Leidi lives with her mum and baby. Her boyfriend, Alexis, 
hasn’t shown up in days. One sunny morning, after she has bathed her 
baby, Leidi is sent by her mother to buy plantains. She meets a guy that 
tells her he has seen Alexis with another girl. She forgets about bringing 
home the plantains and embarks on a journey to find him. Leidi won’t 
return home until she finds the father of her child.
Лейді живе з мамою і дитиною. ЇЇ хлопець не з’являється вже кілька 
днів. Одного сонячного дня вона зустрічає знайомого, який бачив 
Алексіса з іншою. Вона вмить забуває про все інше і вирушає на 
його пошуки. Молода мама не повернеться додому допоки не 
знайде батька своєї дитини. 

ОСТРІВ. КАТАЖИНА КЛІМКЕВИЧ, ДОМІНГА СОТОМАЙОР. Чилі, Польща, Данія / 2013

ЛЕЙДІ. СІМОН МЕСА СОТО. Великобританія / 2014

Director: Una Gunjak
Germany, Croatia, 2014

As a present for her 6th birthday, Selma gets a live chicken. When 
she realises the animal is going to be killed to feed the family, she 
decides to save it and set it free, unaware of the high stakes such action 
will lead to. While trying to bring back the missing chicken, Selma’s mum 
becomes the target of a sniper shoot. It’s Sarajevo, year running 1993.
На свій шостий день народження Сельма отримує в подарунок 
живу курку. Вона розуміє, що аби нагодувати сім’ю, курку заріжуть, і 
тому вирішує врятувати її та випустити на волю, не усвідомлюючи, 
наскільки це ризиковано. Намагаючись повернути курку, мати 
Сельми стає мішенню снайперського пострілу. Дія відбувається в 
Сараєві 1993 року.

КУРКА. УНА ҐУНЬЯК. Німеччина, Хорватія / 2014

Pandas (12 min)
Director: Matus Vizar
Czech Republic, 2014

After millions of generations they have a good chance of becoming 
another extinct species. But one day, an all too active primate called the 
human being found them and they became a pawn in man’s game
За мільйони років свого існування вона може стати видом на 
межі зникнення. Але одного дня людина знаходить панду і вона 
перетворюється на іграшку у руках цього активного примата. 

ПАНДА. МАТУШ ВІЗАР. Чехія / 2014

The Chicken (15 min)
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A Single Body (19 min)

More than two hours (15 min)

Director: Sotiris Dounoukos

Director: Ali Asgari
Iran, 2013

Australia/France
Best friends and skilled abattoir workers David and Wani are saving 

to open their own butchery, but before they can realise their dream 
the arrival of a new worker and new reality will test the bonds of their 
shared life.
Двоє досвідчених робітників бійні і найкращі друзі Давід та Вані 
збирають гроші на відкриття власної м’ясної крамниці, але прихід 
нового працівника означає нові реалії і випробування їхньої 
дружби. 

          It’s 3 A.M. A boy and a girl are wandering in the city.they are look-
ing for a hospital to cure the girl but it is much harder than they thought.
Третя година ночі. Хлопець з дівчиною гуляють містом у пошуках 
лікарні, де б дівчині надали допомогу, але це виявляється не так 
просто, як вони думали.

ОДНЕ ТІЛО. СОТІРІС ДУНУКОС. Австралія, Франція

БІЛЬШЕ ДВОХ ГОДИН. АЛІ АСГАРІ. Іран / 2013

Director: Petros Silvestros
United Kingdom, 2014

Mike, a sulky teenager has to do a boring job - to take his little 
brother Jack to the hairdresser. Waiting for him in the car, Mike starts to 
get worried when Jack takes too long to return so he decides to go and 
look for him.
Похмурий підліток Майк змушений виконати найнудніше доручення 
у світі – відвести свого молодшого брата Джейка до перукаря. 
Коли очікування в машині затягується, Майк починає хвилюватись і 
вирішує піти за ним.

МАЙК. ПЕТРОС СІЛЬВЕСТРОС. Великобританія / 2014

Hosanna (25 min)
Director: Youngkil Na
South Korea, 2014

The boy has a special power to cure ill or injured villagers, and to 
resuscitate the dead. However, the cured and revived people suffer the 
same old life, and curse and swear at the boy. Nevertheless, the boy sits 
in silence and saves them again.
Хлопець має особливу силу зцілювати хворих і поранених селян. 
Він також вміє повертати мертвих до життя. І хоча після зцілення 
люди далі страждають від старості і проклинають хлопчину, він все 
одно мовчки рятує їх знову.

ОСАННА.КІЛ НА ЄН. Південна Корея / 2014

Mike (7 min)
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Understanding movies (24 min)

Director: Jieun Yim
South Korea, 2014

The protagonist is a serious director. He has to demonstrate all 
the filmmaking skills he has learned for the past 4 years and paid a hefty 
tuition for in a graduation film but it is not as easy as he would like. He has 
conflict with the crew and is now baffled as to what makes a good movie. 
Then a knight in shining armor appears on the scene: Louis Giannetti.
Головний герой – це серйозний режисер, який має продемонструвати 
всі свої кінонавички, які він здобув за 4 роки навчання, за яке йому 
довелося чимало заплатити. Але робота над його дипломним фільмом 
виявляється складнішою, ніж він очікував. Суперечка із членами 
знімальної команди остаточно спантеличує його і він не знає більше, 
як зробити хороший фільм. А потім на сцені з’являється лицар у 
блискучих обладунках і ним виявляється Луї Джіаннетті.

РОЗУМІТИ КІНО. ЖІУН ЇМ. ПІВДЕННА КОРЕЯ / 2013

22
18.00

OFFSCREEN

O
FF

SC
R

EE
N

A
PR

IL



18 19

About Anna (4 min)

Art (19 min)

Director:Emilie Noblet

Director: Adrian Sitaru

France, 2014

Romania, 2014

Anna, 30, returns home after years of absence. She has not been 
in contact with her family since when she left and just sent some 
postcards to her grandmother. The family reunion is strained by a 
lot of tension. Despite her brother ‘s insistence, Anna remains silent 
about why she left and why she has come back.
Тридцятирічна Анна повертається додому після довгих років 
відсутності. Після від’їзду вона не підтримувала зв’язок із родиною, 
за винятком кількох листівок, які вона надіслала бабусі. Возз’єднання 
родини проходить у напруженій атмосфері. Навіть попри 
наполягання свого брата, Анна мовчить про те, чому вона поїхала і 
навіщо повернулася.
 

During a casting session, two film directors find the perfect 
13 years old girl for their new movie. Now they must convince her 
reluctant mother to let her daughter play the role of a sexually 
abused child. What follows is a witty argumentation on the abuses 
and sacrifices made in the name of great works of art.
На кастингу два режисери знаходять ідеальну для свого нового 
фільму 13-річну дівчинку.Але її мати проти такої ідеї, і тепер їм 
треба вмовити її дозволити дочці зіграти головну роль у фільмі 
про сексуальне насильство над дитиною. Далі слідує дотепна 
аргументація щодо жертв заради високого мистецтва

ПРО АННУ. ЕМІЛІ НОБЛЕ. Франція / 2014

МИСТЕЦТВО. АДРІАН СІТАРУ. Румунія / 2014

18

Quiara Ah! (17 min)
Director: Eva Pervolovici
France, 2013

“Quiara Ah”, a story based on real facts, tries to raise questions 
about the ethics of film-makers facing real life. A young Chilean 
actress, during an audition, revives traumatizing experiences from her 
past, brought to life by the eagerness of the director to see authentic 
suffering. 
Це заснована на реальних подіях історія, яка піднімає питання 
про етику поєднання кінематографа із реальним життям. Молода 
чилійська акторка приходить на прослуховування і зіштовхується із 
травмами власного минулого, які їй доводить пережити знову, коли 
режисер просить її показати справжні страждання.

АХ, КЬЯРА!. ЄВА ПЕРВОЛОВІЧІ. Франція / 2013

ДИКИЙ ЗВУК. НІНА МАЇНІ. Франція / 2014

Wild Sound (14 min)
Director: Nina Maïni
France, 2014

After a night of filming, the sound recordist and his perchman final-
ise their recording work on wild sounds.
Після зйомок вночі звукооператор та його асистент завершують 
роботу над їхніми записами диких звуків.

19
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Morning Prayers (18 min)

All the Pretty Things (17 min)

Director: Cecile Bicler

Director: Konstantina Kotzamani, Katarina Stankovic

France, 2013

Bosnia & Herzegovina, Greece, Serbia , 2013

All the pretty things. . .come to an end. The sun has come up and the 
wedding party is over. Everyone is asleep except the bride, Jessica. In the 
garden she finds her best friend Cathy. They don’t want to sleep, not yet. 
They are the oldest friends in the world and this morning, they are going to 
spend time together.
Все хороше . . .колись закінчується. Сонце вже зійшло і весільна вечірка 
добігла кінця. Всі заснули, окрім нареченої Джесіки. Вона зустрічає свою 
кращу подругу Кеті в саду. Їм зовсім не хочеться спати, не зараз. Вони 
знають один одного вже цілу вічність і цей ранок вони проведуть разом.

A boy and a girl meet in club’s toilet. High on drugs, they walk 
the streets of Sarajevo aimlessly. They end up in an apartment, fooling 
around, making out. Until this careless atmosphere is interrupted by 
someone else’s presence.
У вбиральні нічного клубу зустрілися хлопець і дівчина. Вони 
безцільно блукають вулицями Сараєва під кайфом. Врешті, вони 
опиняються в квартирі, де жартують і цілуються, аж поки цю 
безтурботну атмосферу не порушує чиясь присутність.

ВРАНІШНЯ МОЛИТВА. КОНСТАНТИНА КОЦАМАНІ, КАТАРІНА СТАНКОВІК
Боснія і Герцеговина, Греція, Сербія / 2013

ВСЕ ХОРОШЕ. СЕСІЛЬ БІКЛЕР. Франція / 2013

COMPE-
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Hipopotamy (12 min)

Director: Ane Hjort Guttu

Director: Piotr Dumała 

Norway, 2015

Poland, 2014

Fascinating study of an anonymous artist’s life’s work. She compiled 
an enormous archive of abstract drawings that resulted from minor events 
and coincidences during countless night-time urban walks. A few of the 
thousands of drawings - or rather scores - are brought out. Gradually it 
becomes increasingly clear why the artist chose not to exhibit this work. 
Вражаюче дослідження праці невідомої художниці, яка створила 
величезний архів абстрактних малюнків, які стали плодом незначних 
подій і збігів, що відбулися з нею під час її незліченних нічних 
прогулянок містом. Лише близько двадцяти з них були опубліковані. 
Рішення художниці не показувати свої роботи поступово стає все 
більш зрозумілим.

A group of women with children are bathing in the river. They are 
approached by a group of men. Encouraged, one of them who is an alpha 
male comes closer to one of the women. Rejection results in violence. A 
brutal and, at the same time, truly beautiful dance of naked bodies, silently 
reflected in the water surface, begins. 
Група жінок із дітьми купається у річці. До них наближається група 
чоловіків, серед яких один сміливий альфа-самець підходить 
ближче до однієї із жінок. ЇЇ відмова призводить до насильства. 
Розпочинається жорстокий і в той же час по-справжньому красивий 
танець оголених тіл, відображених на поверхні води. 

ГІПОПОТАМИ. ПЕТР ДУМАЛА. Польща / 2014

БЕЗ НАЗВИ (НІЧНЕ МІСТО). АНЕ ЙОРТ ГЮТТУ. Норвегія / 2015

Untitled (The City at Night) (26 min)
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Director: Cécile Ducrocq
France, 2014

Suzanne has been a prostitute for 15 years. She has her turf, her 
regular johns, her freedom. One day, young African prostitutes settle 
nearby. Suzanne is threatened.
Сюзанна займається проституцією вже 15 років. Вона має власну 
ділянку, постійних клієнтів та свободу. Одного дня поблизу 
влаштовуються молоді африканські повії. Сюзанна у небезпеці.

ПРОВУЛОК. СЕСІЛЬ ДЮКРОК. Франція / 2014

La Vie en rose comme dans les films (14 min)

Director: Christophe M. Saber
Switzerland, 2014

19 Super 8 film reels, bought in a second hand store, make a young 
filmmaker take a plunge into the past of the Grosjean family. He decides 
to give back this holy shrine, full of memories, to their legitimate owner. 
When confronted with reality, the image of a perfect family vanishes. 
This movie is both an ethical gesture and a clever essay on the relation-
ship between movie pictures and memory.
19 кіноплівок Super 8 із секонд-хенд магазину змушують 
молодого режисера зануритися в минуле сім’ї Грожан. Він вирішує 
повернути ці повні спогадів дорогоцінності їх законному власнику. 
Зіткнувшись із реальністю, образ ідеальної сім’ї зникає. Цей 
фільм є одночасно етичним жестом і майстерним нарисом про 
взаємозв’язок між кінокартинами та пам’яттю.

ЖИТТЯ В РОЖЕВОМУ КОЛЬОРІ, ЯК У ФІЛЬМАХ. КРІСТОФ М. САБЕР. Швейцарія / 2014

Back Alley (29 min)
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Reduit (14 min)

Däwit (15 min)

Director: John Skoog

Director: David Jansen

Sweden, 2014

Germany, 2015

The film documents the house as it stands today in one continuous 
tracking shot. On the soundtrack fragmented stories/myths/anecdotes 
about Karl- Göran and his house is told.
Фільм документує будинок таким, який він є зараз, прикрашаючи 
довгі кадри закадровими історіями, вигадками та жартами про 
Карла-Горана та його будинок.

Däwit is rescued from his violent father and grows up far away 
from his family among wolves. He is released into a world in which he 
grows from a child into a man weary of life. Embarking on a mysterious 
journey to find his own identity, he encounters great hardships but 
ultimately finds peace in forgiveness.
Девіт врятований від жорстокого батька і росте далеко від родини 
серед вовків. Він потрапляє у світ, в якому він стає втомленим від 
життя чоловіком. Девіт вирушає у таємничу подорож у пошуках 
власної приналежності, яка принесе йому не лише великі труднощі, 
але й спокій прощення.

ОПЛОТ. ДЖОН СКООГ. Швеція / 2014

ДЕВІТ. ДАВІД ЯНСЕН. Німеччина / 2015
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Director: Daphné Hérétakis
Greece, 2014

Athens 2014. Between bereaved desires and lost hopes, a film diary 
bangs against the walls of the city. The daily life of a country in crisis, 
the inertia of revolution, the individual issues that confront the political, 
questions of survival that confront ideals. Can we still ask the simplest 
questions?
Дія відбувається в Афінах 2014 року. Це фільм-щоденник, який 
наштовхується на стіни міста між нездійснених бажань і втрачених 
надій. Повсякденне життя країни в умовах кризи, інерції революції, 
особисті проблеми зіштовхуються із політикою, а питання 
вижавання – із ідеалами. Чи можемо ми досі ставити прості 
питання? 

АРХІПЕЛАГ, ГОЛИЙ ГРАНІТ. ДАФНЕ ХЕРЕТАКІС. Греція / 2014

Even Cowboys Get to Cry (20 min)

Director: Mees Peijnenburg
Netherlands, 2013

When Sven provokes a fight after an evening out in Amsterdam his 
best friend ends up in a coma, and nothing is the same as before.
Після чергової вечірки в Амстердамі Свен потрапляє у нічну бійку, 
в результаті якої його найкращий друг впадає в кому. А це означає, 
що більше ніколи не буде так, як раніше.

НАВІТЬ КОВБОЇ ПЛАЧУТЬ. МІС ПЕЙНЕНБУРГ. Нідерланди / 2013

Archipelagos, Naked Granites (25 min)
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Stairway (30 min)

All the pain in the world (12,5 min)

Director: Matt Wu

Director: Tommaso Pitta

Taiwan, 2014

UK, 2014

          Every year, during the “Tomb Sweeping Day”, the whole family 
follows grandmother to the grave of grandfather. They have to climb 
43 stairs to reach it. This year, grandmother feels it will be difficult to 
climb the whole stairway. She decides to buy a pair of sneakers to train. 
Щороку в День пам’яті померлих вся сім’я супроводжує бабусю до 
могили дідуся. Їм доведеться піднятися на 43 сходинки. Цього разу 
бабуся відчуває, що їй буде важко подолати весь шлях. Тож вона 
придбала кросівки, аби потренуватися.

London. Christmas time. A man tries to save the life of a minuscule 
fish trapped in a pet-store window tank but the situation spirals out of 
control.
Дія відбувається у Лондоні в переддень Різдва. Чоловік 
відчайдушно намагається врятувати рибку, але ситуація виходить 
з-під контролю. За мотивами оповідання Мішеля Марі «Усі 
страждання світу»

ЖИТТЯ ЗА СХОДИНКУ. МАТТ ВУ. Тайвань / 2014

УСІ СТРАЖДАННЯ СВІТУ. ТОММАЗО ПІТТА. Великобританія / 2015

Director: Miguel Clara Vasconcelos
Portugal, 2014

Poetic, romantic portrait of a city and a woman who can’t or won’t 
sit still. She’s travelling. Travelling forever. And never coming back 
forever. She will even soon leave Paris where fate has led her. The film 
was quite suitably shot in nostalgic 16mm. With super-brief cameo by 
director Vasconselos.
Це романтичний поетичний портрет міста і жінки, яка не може 
сидіти на місці. Вона подорожує без кінця і ніколи не повертається 
назавжди. Скоро вона поїде із Парижа, куди її завела доля. Фільм 
знятий у ностальгійній манері 16-міліметрової плівки з самим 
режисером в епізодичній ролі.

ЗОЛОТИЙ ТРИКУТНИК. МІГЕЛЬ КЛАРА ВАСКОНСЕЛОС. Португалія / 2014

Mountain Mother (18 min)

Director: Kerstin Neuwirth
Germany, Austria, 2014

Hallways. Doors. A donkey. The mother. Water is flooding the 
room. A girl in a river between vision and memory.
Коридори. Двері. Віслюк. Мати. Вода затоплює кімнату. Дівчина у 
річці на межі між уявою та спогадом.

МАТІНКА-ГОРА. КЕРСТІН НОЙВІРТ. Німеччина, Австрія / 2014

The Golden Triangle (17 min)
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Baramoshkin (16 min)
Director: Gayane Dzhaginian & Lades Mishel
Ukraine, 2015

Are dramatic events in Ukraine somehow affecting the life of these 
11-year old cadets from Kiev cadet corps? Are they already dreaming of 
a future military career? Do they manage to remain kids and enjoy their 
childhood despite the war in Ukraine? The authors of this film try to give 
an honest answer on these and other questions.
Чи вливають драматичні події в Україні на життя цих 11-річних 
курсантів Київського кадетського корпусу? Чи мріють вони вже про 
майбутню військову кар’єру? Чи вдається їм залишатись дітьми і 
насолоджуватись своїм дитинством, незважаючи на війну в Україні? 
Автори цього фільму намагаються чесно відповісти на ці та інші 
питання.

БАРАМОШКІН. ГАЯНЕ ДЖАГІНЯН, МІШЕЛЬ ЛАДЕС . Україна / 2015

Director: Pedro Garcia-Meja
Mexico, Columbia, 2014

Ramon works on a T-shirt street stall. LaVamp, his Gothic ex-wife, 
leaves their son Ozzy in his care. When PlanBe, Ramon’s mate, drops 
by to see him, they get talking and smoke some marijuana. And lose the 
child in the market. In a desperate search for Ozzy, Ramon discovers his 
own inability to be a father.
Рамон продає футболки у вуличному кіоску. Його колишня дружина 
гот на ім’я ЛяВамп залишає на нього їхнього сина Оззі. До нього 
заходить його друг ПланБе, вони поринають у розмову і курять 
марихуану, а Оззі в цей час кудись зникає. Відчайдушні пошуки сина 
на ринку показують Рамону його неспроможність бути батьком. 

МЕТАЛЕВИЙ ХЛОПЧИК. ПЕДРО ГАРСІЯ–МЕЯ. Мексика, Колумбія / 2014

Risci (15 min)
Director: Gábor Hörcher
Hungary, 2014

Richie’s friends have organized a farewell party for the night 
before he leaves. Meanwhile, instead of him it is his mother who is 
packing for the trip.
Друг Річі організував прощальну вечірку у свій останній день перед 
від’їздом. А тим його мама збирає речі у подорож замість нього.

РІЧІ. ГАБОР ГЬОРХЕР. Угорщина / 2014

Nino de metal (13 min)
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Qara (12 min)

The Killers (12 min)

Director: Gleb Vedeneyev

Director: Novruz Hikmet

Ukraine, 2014

Azerbaijan/Ukraine

          Two people come in a small city to finish something but things don’t 
go as planned.
 Двоє приїжджають в невелике місто, щоб закінчити одну справу, але все 
відбувається за чужим сценарієм.

What thinks the stranger, whom you picked up on the road? Maybe 
he knows what you think …
Про що думає незнайомець, якого ми підібрали на вулиці. Можливо, 
він знає, про що ви думаєте…

QARA. НОВРУЗ ХІКМЕТ. Азербайджан, Україна 

ВБИВЦІ. ГЛІБ ВЕДЄНЄЄВ. Україна / 2014
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Hank’s Ass (9 min)

Director: Dmitry Avdieiev
Ukraine, 2014
           Kissing Hank’s Ass is an analogy highlighting the absurdities 
of blind faith in general and some of the basic tenets of Christianity 
in specific. The story was written by James Huger and is viewable 
at his website as a transcript and as a downloadable pamphlet. The 
story has become quite popular in atheist circles, and of course 
there are the obligatory adaptations posted to YouTube and similar 
video services.  
«Kissing Hank’s Ass» підкреслює абсурдність сліпої віри загалом і 
в деякі із християнських принципів зокрема. Цю історію продумав 
Джейс Хьюгер і її можна прочитати у нього на сайті як сценарій або 
ж завантажити у вигляді брошури. Історія стала вельми популярною 
в атеїстичних колах і, звичайно ж, має відео-адаптації на Youtube та 
інших схожих ресурсах.

ЖОПА ХЕНКА. ДМИТРО АВДІЄВ. Україна / 2014

Fallen leaves (21 min)

Director: Polina Kelm

Director: Yuriy Shylov

Director: Masha Kondakova

Ukraine, 2013

Ukraine, 2014

Ukraine

This is a story about Ukrainian positive film editors - Lena, Taya and 
Tamara. They dream to make movies like”Avatar”, but they are afraid of 
computers. They hope to win the Oscar prize, but all their life they remain 
on the other side of the screen. And now it’s their time to come to the 
stage. . .
Киянки Олена, Тая і Тамара все життя працюють на кіностудіях. Вони 
звикли боятися комп’ютерів і працювати лише з позитивною плівкою, 
монтуючи фільми, зняті іншими людьми. Їхній світ — це загублені на 
припорошених полицях кіноплівки. Героїні годують котів, щороку 
дивляться трансляції церемоній вручення Оскарів і потай мріють 
попрацювати над такими фільмами, як «Аватар». Усе своє життя вони 
залишаються за лаштунками кінематографа, по той бік екрана. Та зараз 
настав їхній час виходити на сцену…

Young man lies in square on grass. That is one of the reason for 
parallel people dialogues.
Молодий хлопець лягає в сквері на траву, і це стає однією із причин 
паралельних діалогів людей. 

A lonely 40 years old woman meets a man in the wood near the 
building where she works as a caretaker. They spend the night together. 
Early in the morning the police knocks at her door. They just found a 
dead body in the woods. . .
40-рiчна самотня жiнка зустрiла чоловiка в лici бiля дому, де вона 
працює двірником. Ніч вони провели разом. Рано вранці до неї до 
дому прийшли міліціонери. У лісі було знайдено труп. . .
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ЛИСТОПАД. МАША КОНДАКОВА. Україна 

ПОЗИТИВ. ПОЛІНА КЕЛЬМ. Україна / 2013

ВАГА. ЮРІЙ ШИЛОВ. Україна / 2014

Positive (29 min)

Weight (12 min)
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 Femoral Neck Might Be Serious (12 min)

Director: Sergey Dakhin
Russia, Ukraine, 2014

SHE did call in the end. But HE lost her number. HE is my dear 
grandpa. He was not at the war. He drove to grave my granny, though they 
were not officially married. He turns the cooker on and lets the gas go. He 
visits a bad woman, Fira.  SHE is a girl I fell in love with, deeply and forever 
after, but…..In short, it is a story about the best June in my life.
І раптом вона подзвонила.. . Але записку з номером він втратив. «Він - 
це мій улюблений дідусь, який не був на фронті, який звів у могилу 
бабусю (з якої так і не розписався), який відкриває, але не запалює 
газ, а запалює з Фірою Борисівною - страшною жінкою, яка співає. . . 
«Вона» - це ВОНА. Дівчина, в яку я закохався остаточно і на все життя, 
але на якій. . . Коротше, - це історія про кращий червень у моєму житті.

ВИМИКАЧ. СЕРГІЙ ДАХІН. Росія, Україна / 2014
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The Roomer (20 min)
Director: ANASTASIYA MATESHKO
Ukraine, 2015

Masha has anartriya disease. One day she woke up with a dead 
tenants and decided never to talk.
Тор і Денні вирушають на пошуки тютюну в період довготривалого 
Анартрия – такой диагноз ставят девочке Маше, которая решила 
больше никогда не разговаривать, после того, как проснулась рядом 
с  мёртвым квартирантом.

ЖИЛЕЦЬ. АНАСТАСІЯ МАТЕШКО. Україна / 2015
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Director: Alexandr Judin
Ukraine, 2015

Where can absence of responsibility for his or her acts bring a person? 
To what degree may an egoistical behavior grow due it?
Що може бути, якщо людина відчуває повну безкарність за свої вчинки. 
Наскільки сильно від того може розвинутися її егоїстична поведінка?

НА ГОРОШИНІ. ОЛЕКСАНДР ЮДІН. Україна / 2015

ON THE PEA (7 min)
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The Shop of SongBirds (18 min)

Director: Anatoliy Lavrenishin
Ukraine, 2014

“In 1682 during his last trip to the Ottoman Empire Antoine Galland 
wrote down couple of stories that were told to him by a wandering monk. 
For unknown reasons those stories were not included to “The Thousand 
and One Nights”. 
Then 331 years have passed and animation studio “MarcusFilm” made a 
movie out of one of the most fantastic stories of the collection and called 
it “The Shop of SongBirds”.”
У 1682 році під час своєї останньої подорожі до Османської імперії 
Антуан Галлан занотував декілька історій, що розповів йому бродячий 
чернець. Невідомо, чому, але вони так і не увійшли до славнозвісного 
видання “Тисячі й однієї ночі”…

КРАМНИЦЯ СПІВОЧИХ ПТАШОК. АНАТОЛІЙ ЛАВРЕНІШИН. Україна / 2014
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Two days more (15 min)
Director: Igor Sudakov
Ukraine, 2015

This is a story of a man, Ukrainian peasant, who had been making 
short films  all his life and turned his native village into a little Holly-
wood in Ukraine.  For a main character  of the documentary  cinema  is 
a hobby and a love of his life. He taught me what is to be a director - not 
for money and fame, but because of the true love for cinema .
Це історія про українського селянина, який усе своє життя знімав 
короткометражні фільми і перетворив своє рідне село на маленький 
український Голлівуд. Кіно для нього це хобі та любов усього життя. 
Він навчив мене бути режисером – не заради грошей і слави, а через 
справжню любов до кіно.

НА ДВА ДНІ ДОВШЕ. ІГОР СУДАКОВ. Україна / 2014
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Director: Maryna Vroda 
Ukraine, 2014

The guys grew up together. Once they met to catch up and have some 
fun. This time, with their old pal Dimon.. .
Хлопці виросли разом. Якось зібралися випити пива й розважитися. 
Цього разу до них повернувся їх старий друг Дімон…

РАВЛИКИ. МАРИНА ВРОДА. Україна / 2015

Snails (19 min)
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Director: Radu Jude
Romania, 2014 

« I am frightened, Grandpa!… Do you hear? […] 
The people in the house are crying, he said. They miss the one who 
died, that’s why they are crying. » 
(In The Coach House by A.P. Chekhov)
«Дідусю, мені страшно!. . . Чуєш?
Це в будинку плачуть, - сказав він. – Вони тужать за померлим, от 
і плачуть»
(«У сараї», А.П.Чехов)

ВІН МОЖЕ ПРОЙТИ КРІЗЬ СТІНУ. РАДУ ЖУДЕ. Румунія / 2014

It Can Pass Through the Wall (17 min)
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House Party (18 min)
Director: Adrian Sitaru
Romania, 2012 

On her return from Bucharest, the neighbours welcome Neli with 
stories about the trouble caused by the wild party her 17-year-old son 
Dan organised in her absence. Dan, however, has a different version. Neli 
didn’t know her neighbours as well as she thought. Excellently acted 
fiction from Romania.
Повернувшись з Бухаресту, Нелі вислуховує нарікання сусідів про 
збитки від гучної вечірки, яку влаштував її 17-річний син Ден під час її 
відсутності. У Дена, однак, інша версія подій. Нелі знає своїх сусідів не 
так добре, як думала. Ідеально розіграна вигадка з Румунії.

ДОМАШНЯ ВЕЧІРКА. АДРІАН СІТАРУ. Румунія / 2012

41

Director: Paul Negoescu

Director: Daniel Sandu

Romania, 2010

Romania, 2014

Mircea has a 15 year old daughter whose boyfriend is invited to 
dine with the family. He arrives earlier and they go to her bedroom. 
While watching TV, Mircea can hear his daughter moaning from 
her room. They start dinner and Mircea finds out that the boyfriend 
supports a different football team.
Хлопця 15-річної доньки Мірчи запросили на сімейний обід. Він 
приходить раніше і вони йдуть до її кімнати. Поки Мірча дивиться 
телевізор, звідти лунають стогони. А коли вони сідають за стіл, 
Мірча дізнається, що хлопець вболіває за іншу футбольну команду.

Mihai shelters his motorcycle over the winter in his 10th floor 
apartment. With the help of his friends, he carries it upstairs in 
autumn and downstairs in spring. He has been doing this every year 
since he was young, but this year Mihai finds out how fragile friend-
ships can be just when he needs them most.
Взимку Міхай тримає свій велосипед у квартирі на десятому 
поверсі. Його сусіди допомагають йому піднімати його щоосені 
і зносити щовесни – і так з тих пір, коли він був молодим. Але 
цього року Міхаю доведеться дізнатись, якою крихкою може бути 
дружба, коли вона як ніколи потрібна.

ДЕРБІ. ПАУЛ НЕГОЕСКУ. Румунія / 2014

КІНСЬКА СИЛА. ДАНІЕЛ САНДУ. Румунія / 2014

Derby (15 min)

Horsepower (27 min)
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The Shirley Temple (9 min)

Director: Daniela Sherer
UK

The boundaries between childhood and adulthood become blurry 
for a kid at his mother’s cocktail party. In this experimental-narrative short, 
characters, symbols and abstractions interchange to examine the relation-
ships between children and adults, escapism and sexuality.
Під час коктейльної вечірки мами, межі між дитинством та дорослим 
життям стираються для дитини.  В цьому експериментальному 
короткометражному фільмі взаємодіють герої, символи та абстракції, 
досліджуючи відносини між дітьми і дорослими, втечу від реальності 
та сексуальність. 

ШИРЛІ ТЕМПЛ. ДАНІЄЛА ШЕРЕР. Великобританія 

23
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Small People With Hats (7 min)

Director: Sarina Nihei
UK

There are small people wearing hats in the society.
У суспільстві є маленькі люди в капелюхах.

МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ В КАПЕЛЮХАХ. САРІНА НІХЕЙ. Великобританія

365 (7 min)

Director: Greg McLeod
UK

One Year, One Film, One Second a Day.
Один рік, один фільм, Одна секунда в день.

МИСТЕЦТВО. АДРІАН СІТАРУ. Румунія / 2014

44

Dans la Joie  et Bonne Humeur (6 min)

Director: Boukraa jeanne
Belgium

“With joy and merriness” is a experimental documentary where we 
observe, through every day scenes, the degeneration of a society where 
the rise of technology leeds the population to the biggest dream of all 
men: immortality. 
“Із радістю та в гарному гуморі” – це експериментальний 
документальний фільм, в якому крізь буденні сцени ми спостерігаємо 
за занепадом суспільства, яке за допомогою розвитку сучасних 
технології рухається до найбільшої мрії усього людства: безсметртя 

ІЗ РАДІСТЮ ТА В ГАРНОМУ ГУМОРІ. ЖЕАН БУКРАА. Бельгія 

БУРЯ В КУРТЦІ. ПОЛЬ КАБОН. Франція 

Tempête sur anorak (13 min)

Director: Paul CABON
France

(???) Une tempête s’empare des côtes bretonnes. La nature s’af-
fole, des choses se passent, deux jeunes scientifiques se font prendre 
dans le tumulte. Espionnage, espoirs amoureux et instants mystiques 
s’entrechoquent avec enthousiasme et désordre.
Буря охоплює Бретань. Природа панікує, трапитись може все, що 
завгодно, двоє молодих учених поринають у метушню. Шпигунство, 
любовні сподівання та містичні моменти переплітаються із 
ентузіазмом та безладом. 
Реалізація Vivement lundi!
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Loop Ring Chop Drink (11 min)

Director:Nicolas Ménard
UK

The mundane story of a heartbroken man, an online gambling 
addict, an alcoholic kleptomaniac and an anxious loner living in the 
same apartment building.
Буденна історія про самотнього чоловіка із розбитим серцем, який 
страждає на ігрову залежність, алкоголізм, клептоманію та панічні 
атаки і живе в тому ж будинку.

ЗАКРУЧУЙ ДЗВОНИ РІЖ ПИЙ. НІКОЛЯ МЕНАР. Великобританія

46

HALF WET (7 min)
Director: Sophie Koko Gate
UK

We are all born as wet as a banana. 75% water. By the time we 
reach adulthood that amount goes down to 54%. Gus bumps into Tiny 
Eyes at dusk, on the eve of his 25th birthday. 
Ми усі народжуємось мокрими, як банани. 75% води. Коли 
ми досягаємо повноліття, кількість води знижується до 54%. 
Напередодні свого 25–го дня народження Гас стикається із 
маленькими очима у темряві.

МАЙЖЕ МОКРА. СОФІ КОКО ГЕЙТ. Великобританія

МОТОПОДОРОЖ. КСАВ’Є КСІЛОФОН. Німеччина 

Roadtrip (22 min)
Director: Xaver Xylophon
Germany

Julius can’t sleep. To get his head empty he decides to go on a 
roadtrip, but somehow he can’t manage to leave. A film about failure, 
insomnia, a red motorbike, pretty bargirls, the desolateness of Berlin 
(even in summer) and waterproof socks. 
Юлій не може заснути. Для того, щоб відволіктись від думок, 
він вирішує поїхати подорож, але йому чомусь так і не вдається 
вирушити. Фільм про невдачу, безсоння, червоний мотоцикл, 
красивих дівчат у барі, занедбаний Берлін (навіть влітку) та 
водонепроникні шкарпетки.
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Things Don’t Fit (6 min)

Director: Tim Divall
UK

In a city it can feel like nothing fits or works as it should and it 
can be a struggle to find your place. This short animated film follows 
several people whose daily routines are disrupted by unexpected 
events causing the world around them to unravel.
Іноді здається, що в місті нічого не працює і не пасує так, як має 
бути, і намагання знайти своє місце в ньому може перетворитись 
на справжню боротьбу. Цей короткометражний анімаційний фільм 
показує людей, чия повсякденна рутина раптом порушується 
несподіваними подіями, відкриваючи перед ним світ

РЕЧІ НЕ ПАСУЮТЬ. ТІМ ДІВАЛЛ. Великобританія

48

CODA (9 min)
Director: Alan Holly
UK

A lost soul stumbles drunken through the city. In a park, Death 
finds him and shows him many things. 
Загублена п’яна душа вештається містом. Смерть знаходить її в парку і 
показує їй багато речей.

CODA. АЛАН ХОЛЛІ. Ірландія

ДИТЯЧА ОЧЕВИДНІСТЬ. СТІВЕН ІРВІН. Великобританія

The Obvious Child (13 min)

Director: Stephen Irwin
UK, 2014

Somebody broke the girl’s parents. The rabbit was there when it 
happened. It was an awful mess.
Хтось розбив батьків дівчинки. Зайчик бачив, як це трапилось. Цу був 
жахливий безлад
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Dinner for few (10 min)
Director: Nassos Vakalis
Greece, USA, 2014

If you ask me what I hope people will take away from my film I 
believe is the provoking realization that every system so far created by 
man inevitably ends with a few eating well, while the rest struggle to 
survive. This alone, regardless from what political angle is approached 
is delivering a question on the function any modern political State. 
Inspired by the economic recession that shook Southern Europe, Dinner 
for Few depicts a sociopolitical allegory of human society in this endless 
struggle to survive and evolve. 
Якщо ви запитаєте в мене, на яку реакцію глядачів я сподіваюсь, 
то я хотів би, щоб фільм викликав усвідомлення того, що будь-яка 
створена досі людиною система поділяється на тих небагатьох, які 
харчуються добре, і тих, які приречені на боротьбу за виживання. 
Це питання стосується будь-якої сучасної країни, незалежно від 
політичного спрямування. Черпаючи натхнення з економічного 
спаду, який сколихнув Південну Європу, фільм «Вечеря не для всіх» 
зображує соціополітичну алегорію людського суспільства у його 
нескінченній боротьбі за виживання і розвиток.

ВЕЧЕРЯ НЕ ДЛЯ ВСІХ. НАССОС ВАКАЛІС. Греція, США / 2014
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A delusion of grandeur (14 min)

Director: Vincent Biron
Canada, 2014

Louis, defeated mayor of his small town’s latest election, has to bid 
farewell to his seat after twenty years of loyalty. Following his defeat, he 
goes trough a rough patch that leaves him confused towards his future. 
As events seem to conspire to remind him the bitter taste of his failure, 
he finds unlikely solace at his neighbour’s house.
Луї був відданим мером маленького містечка впродовж двадцяти 
років, і тепер мусить попрощатись із своєю посадою після поразки 
на останніх виборах. За цією невдачею слідує низка інших труднощів, 
через які він геть заплутався у житті. Йому здається, що всі 
змовились проти нього, щоб нагадувати йому гіркий смак невдачі, і 
тому навряд чи він знайде розраду у сусідському будинку.

МАНІЯ ВЕЛИЧІ. ВІНСЕНТ БІРОН. Канада  / 2014

53

Democracy (11 min)
Director: Borja Cobeaga
Spain, 2013

The manager of a company proposes a daring plan for keeping the 
workers’ morale high.
Менеджер компанії пропонує сміливий план, як підняти моральний 
дух працівників.

ДЕМОКРАТІЯ. БОРХА КОБАГА. Іспанія / 2013

DÉMONTABLE. ДУВЕ ДІКСТРА. Нідерланди / 2014

Démontable (12 min)

Director:  Douwe Dijkstra
Netherlands, 2014

War is waged on the kitchen table while a man drinks coffee. The 
world’s on fire. Helicopters shred his newspaper, a drone fires at a plate 
of broccoli. Démontable is a playful film on the absurd relationship 
between daily life and global news.
Поки чоловік п’є каву, на кухонному столі спалахує справжня війна. 
Світ палає. Гелікоптери роздирають газети, снаряд спалює броколі. 
Цей фільм показує абсурдність взаємозв’язку між повсякденним 
життям і глобальними новинами у грайливій формі.
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Discipline (12 min)
Director: Christophe M. Saber
Switzerland, 2014

Near closing time in a Lausanne grocery store, a man loses 
patience with his child, which prompts a woman to intervene. Other 
patrons join in, and what started as an impromptu debate on proper 
parenting rapidly descends into a full-on ideological showdown. DISCI-
PLINE is a wild statement on the fragility of the social contract.
Дія відбувається напередодні закриття продуктового магазину 
у Лозанні. Батькові неслухняної дівчинки увірвався терпець, і 
це спонукає жінку втрутитись. Інші покупці також вступають у 
цю імпровізовану суперечку про виховання дітей, яка зрештою 
перетворюється на ідеологічний конфлікт. Фільм «Дисципліна» 
показує усю крихкість суспільного договору. 

ДИСЦИПЛІНА. КРІСТОФ М. САБЕР. Швейцарія / 2014 

55

Rabbitland (7 min)
Director: Nikola Majdak, Ana Nedeljković
Serbia, 2013

The Brainless Rabbits live in Rabbitland - the “perfect” democracy. 
The Rabbits spend days voting on democratic elections, which take 
place in Rabbitland once a day, because Rabbitland is an ordered 
democracy.
У жителів Країни Кроликів замість мозку – порожнеча. Така собі 
«ідеальна» демократія. Кролики цілими днями голосують на 
демократичних виборах, які у них проходять щодня, адже в їхній 
країні – порядок. 

КРАЇНА КРОЛИКІВ. НІКОЛА МАЙДАК, АНА НЕДЕЛЬКОВІЧ. Сербія / 2013

ДРУГИЙ ВІЦЕ-СПІКЕР. МАКСИМІЛІЕН ВАН АЕРТУК. Швеція / 2014

Second Deputy Speaker (14 min)

Director: Maximilien Van Aertryck
Sweden, 2014

In the Swedish general elections of 2014, the Sweden Democrats 
(far-right) became the Riksdag’s third largest party. By tradition - and 
through a formal vote - the chamber honors the largest parties by 
awarding them the Speaker and three Deputy Speaker posts. Filmed in 
the Swedish parliament, “Second Deputy Speaker” gives a critical study 
of politics and symbols of resistance in parliamentary procedures. 
На загальних виборах у Швеції 2014 року крайня права партія 
«Шведські демократи» стала третьою за чисельністю в Риксдагу. За 
традицією, хоча і не без формального голосування, посади спікера та 
його замісника отримують переможці виборів. Знятий у парламенті 
фільм «Другий віце-спікер» - це критичний погляд на політику і 
способи опору в парламенті.
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Lost in Stångby (22 min)
Director: THÉRÈSE AHLBECK
Sweden, 2014

Lars (60) is the CEO of a small software company that is on the rise 
in the city of Lund. He fires a young employee, who chooses to stay with 
his wife - who’s gone into premature labor - rather than going to Beijing 
to close a business deal. 
Annoyed, Lars has to travel to China himself but gets on the wrong train 
on his way to the airport. Immediately he demands to be let off. He gets 
his way and the train stops at the nearest station - Stångby. As the train 
leaves, Lars slowly begins to realize that there will be no more trains 
stopping in Stångby that day. 
Lars is 5 minutes from civilization - as he knows it. But his world is about 
to change.
Шістдесятирічний Ларс – головний виконавчий директор нової 
невеликої фірми-розробника програмного забезпечення в місті 
Лунд. Він звільняє молодого робітника, котрий замість того, щоб 
летіти в Пекін та укладати там договір, вирішив залишитися поряд зі 
своєю дружиною, у якої почалися передчасні пологи.
Роздратований Ларс змушений сам летіти в Китай. Проте, 
намагаючись дістатися до аеропорту, він сідає не на свій потяг. 
Ларс одразу ж вимагає зупинити потяг. Останній зупиняється на 
найближчій станції у Стонгбю. У той час як потяг залишає платформу, 
він починає розуміти, що сьогодні тут іншого не буде. Отож, до 
цивілізації ніби 5 хвилин, проте вже зовсім скоро цей світ зміниться.

ЗАГУБЛЕНИЙ У СТОНГБЮ . ТЕРЕЗА АХЛБЕК. Швеція / 2014
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09:55-11:05, Ingrid Ekman, Bergsgatan 4B (15 min)

All We Share (25 min)

Director: Sophie Vukovic, Cristine Berglund

Director: Jerry Carlsson

Sweden, 2014

Sweden, 2014

         67 year old Ingrid has decided to deal with cancer on her own. She 
retreats from the outside world and it retreats from her - apart from spo-
radic visits from the home care services. But then home care employee 
Frida knocks on her door and awakens feelings that Ingrid can’t shut out.
67-річна Інгрід вирішила боротись із раком самотужки. Вона 
усамітнюється від зовнішнього світу і приймає лише візити зі служби 
з догляду за домом. Але робітниця агентства Фріда перетинає поріг її 
дому і пробуджує в Інгрід почуття, які вона не в змозі стримати. 

         Two arborists, Samir and Sara, are hired to cut down a healthy tree in 
a family’s backyard. Why the family wants this tree taken down remains 
unclear, but the wife seems determined while her husband behaves 
strangely… There is obviously something they don’t want to talk about. 
In the backyard, taking down the tree, Samir observes what happens.
Родина найняла двох лісівників, Саміра та Сару, щоб зрубати здорове 
дерево на задньому подвір’ї. Чому вони хочуть позбутись цього 
дерева, залишається незрозумілим, проте дружина виглядає рішуче 
налаштованою, а її чоловік дивно поводиться… Очевидно, вони не 
хочуть про щось говорити. Тож рубаючи дерево на подвір’ї, Самір 
спостерігає за перебігом подій.

09:55 - 11:05, ІНГРІД ЕКМАН, БЕРГСГАТАН 4В. СОФІ ВУКОВІЧ, КРІСТІН БЕРГЛУНД. Швеція / 2014

УСЕ, ЧИМ МИ ДІЛИМОСЯ. ДЖЕРРІ КАРЛССОН. Швеція / 2014

59

Dirtbags (15 min)

The Bath House (15 min)

Director: Marcus Carlsson

Director: Niki Lindroth von Bahr

Sweden, 2014 

Sweden, 2014 

Lisa is a chambermaid and unhappy at her workplace. One day 
she gets a new colleague, Kalle, and he has a different perspective on 
the job.
Ліза працює покоївкою і дуже незадоволена своєю роботою. 
Одного дня Ліза знайомиться з новим співробітником, Келлом, 
погляди котрого на цю роботу відрізняють від її власних. 

Six characters meet in a public bath house. The pedant bath 
house manager, a couple with a strange way of communicating and a 
gang with shady intentions. And then something goes wrong.
Шестеро персонажів зустрічаються в громадській лазні. 
Педантичний менеджер лазні, пара з дивакуватою манерою 
спілкування та компанія із сумнівними намірами. Аж раптом щось 
іде не так.

НЕЧЕПУРИ . МАРКУС КАРЛССОН . Швеція / 2014 

ЛАЗНЯ. НІКІ ЛІНДРОТ ФОН БАХР. Швеція  / 2014
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Director: Roy Dib
Lebanon, 2014

MONDIAL 2010 is a discussion of institutional borders in 
modern day Middle East. It uses video as an apparatus to transgress 
boundaries that are inflicted on people in spite of them. It is a 
travel film in a trajectory that doesn’t allow travel, starring two male 
lovers, in a setting where homosexuality is a punishable felony. 
Shot with a hand-held camcorder, MONDIAL 2010 borrows the 
aesthetics of a travel video log. It normalizes the abnormal, and by 
doing so creates its own universe of possibility. It is a shift from 
the mainstream passive view of the Palestinian/Israeli conflict that 
places the victim/oppressor in the forefront of the produced imag-
ery. This video glides over this conflict with an upper hand.
Фільм Mondial 2010 ставить під питання сучасні державні 
кордони на Близькому Сході. Режисер використовує відео як 
засіб переступити через штучно нав’язані межі. Це фільм про 
двох коханців, які подорожують забороненими маршрутами, 
де гомосексуалізм вважається кримінальним злочином. Фільм 
знятий на переносну камеру у стилі туристичного відеоблогу. 
У ньому незвичне стає нормальним і таким чином створює свій 
окремий світ можливостей. Це відхід від традиційного погляду 
на ізраїльсько-палестинський конфлікт, коли на передній план 
висувають стосунки між жертвою і гнобителем. Тут конфлікт 
зображено під новим кутом.

MONDIAL 2010. РОЙ ДІБ.  Ліван / 2014

Mondial 2010 (19 min)
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Director: Filippo Demarchi

Director: Jane Magnusson

Switzerland, 2014

Sweden, 2014

Matteo, 17, finds himself falling in love with Don Massimo, the young 
village priest who conducts the brass band in which he plays trumpet. 
Matteo sees in him a person willing to listen to his fears and his desires. 
For the first time in his life, Matteo thinks he might be ready to open his 
heart to somebody.. .
Сімнадцятирічний Маттео закохується у молодого сільського 
священика Дона Массімо, який керує духовим оркестром, де хлопець 
грає на трубі. Хлопчина бачить у ньому людину, яка вміє вислухати і 
розуміє його страхи та бажання. Відтак, вперше у своєму житті Маттео 
готовий відкрити комусь своє серце.

CUPCAKE is a film about being separated, by force. It is about the 
merciless march of time, about knowing the exact date your world will end 
and how you cope with it. Lena and Karin have known each other for six 
years. They are extremely close, but due to their pasts and various external 
circumstances their relationship must end.
Це фільм про вимушену розлуку та безжалісний плин часу, коли знаєш 
точну дату кінця твого світу і як з цим далі жити. Лєна і Карін знайомі 
вже шість років. Вони дуже близькі, але через їхнє минуле та інші 
зовнішні обставини їхні стосунки повинні закінчитись.
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17 РОКІВ. ФІЛІППО ДЕМАРЧІ. Швейцарія / 2014

КЕКС. ДЖЕЙН МАГНУССОН. Швеція / 2014

17 Anni (22 min)

Cupcake (13 min)
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Director: Elene Naveriani

Director: Jenifer Malmqvist

Georgia, Switzerland, 2014

Sweden, 2013

Gabriel, a 26-year-old Georgian, has a relationship with Amaia, 
a 29-year-old transgender, who lives in the Tbilisi suburbs. Gabriel is 
madly in love with her, but the present day socio-political context does 
not allow him to live this love openly.
26-річний грузин Габріель живе у передмісті Тбілісі та зустрічається 
із 29-річною дівчиною транссексуальної орієнтації Амаєю. Він 
шалено закоханий в неї, але сучасні соціополітичні умови не 
дозволяють йому відкрито продемонструвати свої почуття. 

An unsettling but important film about when a system becomes 
more important than a person’s life. Seven minutes without dialogue. The 
most unsettling aspect of the film is that it could be absolutely true. .
Хвилюючий, але значимий фільм про те, як система стає важливішою 
за людське життя. Сім хвилин без жодного діалогу. Найтривожніше у 
фільмі – його беззаперечна правдивість.

ПРОПОВІДУЮЧИ АНАСИРМУ. ЄЛЕНА НАВЕРІАНІ. Грузія, Швейцарія / 2014

ЗАДУХА. ДЖЕНІФЕР МАЛЬМКВІСТ. Швеція / 2013

Gospel Of Anasyrma (29 min)

On Suffocation (7 min)
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Birthday Present (26 min)

Director: Guy Lichtenstein
Austria, Israel, 2014

On their last night together, Clara, a young Austrian tourist, 
and Tomer, an Israeli student, find themselves on the search for the 
‘Morning after pill’ through the streets of diversified Jerusalem.It’s his 
birthday and her last night in Jerusalem when something unexpected 
happens.
Австрійська туристка Клара та ізраїльський студент Томер провели 
свою останню ніч у пошуках протизаплідних пігулок на вулицях 
різнопланового Єрусалима. На його день народження та в останню 
ніч її перебування в Єрусалимі трапляється щось несподіване.

ПОДАРУНОК НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. ГАЙ ЛІХТЕНШТЕЙН. Австрія, Ізраїль / 2014
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Fragments (26 min)

Hes the best (6 min)

Director: Aga Woszczyńska

Director: Tamyka Smith

Poland, 2014

USA, 2014

Anna and her partner have well-paid jobs, intense sex and morning 
jogging. She slowly feels the breakdown of this world she’s hanging on 
to. She’s rotting from inside.
Анна та її партнер добре заробляють, регулярно займаються сексом 
і щоранку ходять на пробіжку. Але з часом вона відчуває, як все, на 
що вона завжди могла покластися, починає руйнуватись. Вона гниє 
зсередини.

Clare is getting ready for her night with Ryan and she does every-
thing she is supposed to do with painstaking attention - she whitens, she 
moisturizes, she shaves everything. This is a raw and intimate vision of 
one woman’s routine of self-care.
Готуючись до ночі з Раяном, Клер проходить усі необхідні 
процедури: вона відбілює, зволожує і голить усе, що потрібно. Це 
інтимне спостереження за жіночою рутиною догляду за собою.

ФРАГМЕНТИ. АГА ВОЩИНСЬКА. Польща / 2014

НАЙКРАЩИЙ. ТАМІКА СМИТ. США / 2014
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Jour j (19 min)
Director: Julia Bunter
Swiss, 2014

Adrienne is about to turn thirty. She realizes she’s never had an 
orgasm while lovemaking. She decides to get it by any means before her 
birthday.        
Адрієнні незабаром виповниться тридцять. Вона розуміє, що в неї 
так ніколи і не було справжнього оргазму, і вирішує кров з носа його 
отримати до свого дня народження.

ДЕНЬ Х. ДЖУЛІЯ БЮНТЕР. Швейцарія

ПЛЮС 1. МАКСИМ КАТАРІ. Швейцарія / 2014

Plus 1 (15 min)
Director: Maxime Kathari
Switzerland, 2014

After spending six months in Paris, Jamal must go back to his home 
town in order to complete his studies. On his way to catch the train, he 
meets the eyes of a girl in the street. He follows her without thinking, 
led by his desire.
Провівши 6 місяців у Парижі, Джамал змушений повернутися до 
свого рідного міста, щоб завершити навчання. На шляху до потяга 
він зустрічається поглядом із дівчиною на вулиці. Він слідує за нею, 
керуючись лише інстинктом.
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Back to Business (24 min)

Ja vi elsker (14 min)
Director: Hallvar Witzo

Director: Olli Ilpo Salonen

Norway, 2014

Finland, 2014

Four generations, each with a crisis, set in four different parts of 
Norway on the Norwegian Independence Day.
Представники чотирьох поколінь, які переживають кризу, вирушають в 
чотири різні частини країни в День незалежності.

Juha, 35, has lost his mojo. A gun enters his life and gets Juha’s 
blood pumping again.
Тридцятип’ятирічний Юха загубив свій талісман. Але в його житті 
з’являється пістолет, який знову розганяє його кров у жилах.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО СПРАВИ. ОЛЛІ ІЛПО САЛОНЕН. Фінляндія / 2014 

ТАК, МИ ЛЮБИМО ЦЕЙ КРАЙ. ХАЛЬВАР ВІТЦО. Норвегія / 2014
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Director: Wim Geudens & Thomas Baerten
Netherlands, Belgium, 2014

The brothers ‘De Smet’ created a system to live their lives as 
singles in the most comfortable way. When a new woman moves into 
their street, their synergy turns out to be a house of cards.
Брати Де смет створили прилад, який дозволяє їм комфортно 
жити без прекрасної половини людства. Але коли на їхній вулиці 
з’являється нова сусідка, усі їхні зусилля зводяться нанівець.

ДЕ СМЕТ. ВІМ ГЮДЕНС, ТОМАС БАРТЕН. Нідерланди, Бельгія  / 2014

The contreras family (12,5 min)

Director: Alejandro Becerril Elias
Mexico, 2014

This is the story of a family in which each member engages in 
an illicit activity, but they don ́t know this about each other. One day, 
the Contreras family witnesses a police operation outside the building 
where they live.
Це історія про родину, в якій кожен член займається незаконною 
діяльністю таємно від інших. Одного разу сім’я Контрерас стає 
свідком поліцейської операції біля їхнього будинку.

СІМ’Я КОНТРЕРАС. АЛЕХАНДРО БЕСЕРІЛ ЕЛ’ЯС. Мексика / 2014

De Smet (14 min) Interior. Família. (9 min)

Director: José Luis Montesinos

Director: Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras

Spain, 2014

Spain, 2014

5 years ago the boss closed the company and fired 300 workers. The 
first day that he goes out to run he meets one of them.
П’ять років тому власник закрив компанію та звільнив 300 
робітників. На наступний день він виходить на пробіжку і зустрічає 
одного з них.

A couple of loving parents wake up their son in the middle of the 
night. They must talk about something urgent and horrifying that will 
change his life forever.
Турботливі батьки будять свого сина посеред ночі. Їм треба 
терміново поговорити про щось страшне, що змінить їхнє життя 
назавжди. 

71

ІНТЕР’ЄР. СІМ’Я. ЖЕРАР КВІНТО, ЕСТЕВ СОЛЕР, ДАВІД ТОРРАС. Іспанія / 2014

ПРОБІЖКА. ХОСЕ ЛУІС МОНТЕЗІНОС. Іспанія / 2014

El corredor (12 min)
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Cold Snap (11 min)

Dario (15 min)

Director: Leo Woodhead

Director: Hannah Moon

New Zealand, 2013

Australia, 2014

A boy in a forest, trapping animals for a living. The woman next 
door, planning a fresh start. As a desolate winter sets in, their lives 
begin to intertwine
Хлопчина заробляє собі на життя полюванням на лісових тварин. 
Його сусідка планує почати нове життя. Із приходом глухої зими 
їхні долі переплітаються.

Megan’s got what she thought she wanted – a hot surfer boy-
friend and a chance to reinvent herself over the summer. But who’s 
the weird kid that keeps crashing her party? And how long can she 
get away with ignoring him?
Меган отримала те, чого начебто і хотіла – привабливого хлопця 
серфінгіста і можливість кардинально змінити своє життя. Але хто 
цей дивак, який постійно несподівано з’являється на її вечірках? І 
як довго вона зможе і далі не звертати на нього увагу?

РАПТОВЕ ПОХОЛОДАННЯ. ЛЕО ВУДХЕД. Нова Зеландія / 2013

ДАРІО. ХАННА МУН. Австралія  / 201425
14.00

OCEANIA:
SHORTS FROM AUSTRALIA &  

NEW ZEALAND
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Grey Bull (14 min)

Magic Miles (16 min)

Director: Eddy Bell

Director:Audrey Lam

Australia, 2014

Australia, 2014

When Martin, a South Sudanese refugee, happens upon a bull he 
believes is his spiritual totem, he decides to rescue it from the abattoir 
he works in. Once home, the bull begins to jeopardise Martin’s family’s 
chance at fitting in. Martin is torn between his ancient cultural identity 
and his family’s new life in Australia.
Як тільки Мартін, біженець з Південного Судана, осідлає бика, він 
починає вірити у його духовний тотем та вирішує звільнити тварину 
з бійні, на якій він працює. Потрапивши до його дому, бик ставить 
під загрозу будь-які шанси сім’ї Мартіна влитися в нове середовище. 
Мартін розривається між його давньою культурною сутністю та 
новим життям сім’ї в Австралії.

Let’s go to the edge of town to catch our breaths. Two girls go for a 
drive, in an ordinary but glorious car trip where the sunny exuberance of 
one is countered by the wistful disquiet of the other.
Поїхали за місто відновити сили! Дві дівчини вирушають у 
нехай звичайну, але чудову подорож на машині, впродовж якої 
світосяйність однієї врівноважить задумливе занепокоєння іншої.

СІРИЙ БИК.ЕДДІ БЕЛЛ. Австралія / 2014

МАГІЧНІ МИЛІ. ОДРІ ЛЕМ. Австралія / 2014 
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Meeting Susan (9 min)
Director: Darius Devas
Australia, 2014

From the Australian creator of interactive series GOA HIPPY TRIBE: 
Thirtysomething and pregnant, Jen is on the hunt for an elderly relative in 
an effort to discover more about her own mother.
Вагітній Джен за тридцять і вона переслідує свого літнього родича в 
пошуках інформації про свою маму.

Rhododendron (10 min)
Director: Lewis Attey
Australia, 2014

In the early hours of the morning, a middle aged man works 
himself into a violent rage and confronts his noisy neighbours. 
Rhododendron is a film about anger and the deafening silence that 
follows the din
Рано вранці чоловік середніх років переборює свою несамовиту 
лють і протистоїть галасливим сусідам. “Рододендрон” - це фільм 
про гнів й оглушливу тишу, яка слідує за шумом.

РОДОДЕНДРОН . ЛЬЮЇС АТТІ . Австралія / 2014

ЗУСТРІЧ ІЗ СЮЗАН. ДАРІУС ДЕВАС. Австралія / 2014
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As he lay falling (19 min)

Cailleach (13 min)

Director: Ian Waugh

Director: Rosie Reed Hillman

United Kingdom, 2014

United Kingdom, 2014

A Greek economic refugee who tries to lose himself in the 
Scottish Highlands discovers the difference between disappearance 
and self-annihilation.
Грецький економічний біженець, який намагається знайти притулок 
у Шотландії, відкриває для себе різницю між зникненням і 
самознищенням.

Morag is nearly 86. She lives alone in a house at the end of a 
track looking out to sea on the Outer Hebrides. She was born in this 
house, life is simple and peaceful. This is a portrait of a woman as she 
contemplates the next chapter in her life; Morag shares her unique 
sense of independence, attitude to mortality and the connection she 
has to her wild, island home.
Мораг майже 86. Вона живе одна в будинку з видом на море в кінці 
стежки на одному із островів Зовнішні Гібриди. В цьому будинку 
вона народилася та прожила просте і спокійне життя. Це портрет 
жінки, яка розпочинає новий розділ свого життя. Мораг ділиться 
своїм винятковим почуттям незалежності, ставленням до смерті і 
зв’язком, який поєднує її з віддаленим будинком на острові. 

КОЛИ Я ПАДАВ. ЙЕН ВОУ. Великобританія / 2014

СТАРА. РОЗІ РІД ХІЛЛМАН. Великобританія / 201425
18.00
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Wyld (14 min)
Director: Rory Alexander Stewart

Director: Martin Smith

United Kingdom, 2014

United Kingdom, 2014

A young barmaid must decide between responsibility and 
friendship when an old friend reappears.
Коли її старий друг з’являється знову, молода офіціантка повинна 
зробити вибір між обов’язком та дружбою.

Seagulls (13 min)

When a young showman visits a new town he struggles to fit in. 
Seagulls follows Ryan as he attempts to put down new roots.
Коли молодий шоумен відвідує нове місто, він щосили намагається 
вписатися в нього. Чайки слідують за Раяном в його спробах 
освоїтись.

ВАЙЛД. РОРІ АЛЕКСАНДР СТЮАРТ. Великобританія / 2014

ЧАЙКИ. МАРТІН СМІТ. Великобританія / 2014
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Chappin (10 min)
Director: Igor Slepov
United Kingdom, 2014

Liam McLaughlan is a 17-year-old from Glasgow’s Easterhouse 
Estate who has a passion for transforming his world - not out of 
bitterness or frustration but out of hope and aspiration. Liam’s political 
engagement is deeply personal, but also provides a window into the 
intertwined nature of Scotland’s Independence debate. A sensitive 
portrayal of a young man and the city he dearly loves as his home at a 
crucial juncture in Scottish history.
Сімнадцятирічний Ліам Маклоґлен живе в одному із бідних 
районів Глазго і має пристрасть змінювати своє життя – не через 
розчарування чи невдачі, а радше через сильне бажання і заради 
надії. Його політичні погляди – глибоко особисті, але гарно 
демонструють всю складність дискусії про незалежність Шотландії. 
Це чуттєвий портрет молодої людини та міста, яке він ніжно любить 
у вирішальний момент в історії Шотландії. 

ДАЮЧИ ТРІЩИНУ. ІГОР СЛЄПОВ. Великобританія / 2014
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Guests at my home (5 min)

Director: Oleg Fedchenko
Ukraine, 2013

. . .сan we see the truth or the phenomenon in fact, or just a 
transparent shell… 
This is a little metaphysical etude where is the object, around which 
everything unfolds, there are actors, conflicts, but there is no clear 
outline of events . Let everyone imagine that. There is only one space 
through which everything happens - sand.
…чи можна бачити істину, або явище насправді, чи лиш позірну 
оболонку… Складно змалювати неясні, підсвідомі бажання. 
Так само не менш складно розповісти про них звичайною 
людською мовою. Мовою кадру? – безумовно. Це можна назвати 
невеликим метафізичним етюдом. Є предмет навколо якого все 
розгортається, є дійові особи, колізія з конфліктами, от тільки 
відсутні чіткі обриси подій позірного існування. Чи варто про 
них у невеликому анімаційному фільмі? Нехай кожен нафантазує 
те, що дозволить йому «виховання». Існує лише одна площина 
серед якої та через яку все відбувається. Пісок. Головний герой та 
екстраполятор емоцій дійових осіб. Він мусить стати відбитком 
оточуючого світу, який в свою чергу зможе розповісти невеликі 
людські історії. Себто у кадрі існує тільки фактура піску, тіні на 
ньому, відбитки персонажів, ознаки їх життєдіяльності та звуки, 
які супроводжують існування ПІСКУ. Якщо більш детально, то це 
є три образи: пісок, порожня пляшка, тіні «тимчасових героїв», 
донесених до глядача через відбитки на звичайному морському 
піску.

ГОСТІ МОГО ДОМУ. ОЛЕГ ФЕДЧЕНКО. Україна / 2013
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A Fish-Tailed Girl (14 min)

ЖУЙКА (7 min)

Листочок (4 min)

Director: Serhii Melnichenko

Director: Olga Makarchuk

Director: Руслан Сафаров

Ukraine, 2014

Ukraine, 2014

Ukraine, 2013

Both a tale and a parable about a girl, who one day disappears from 
her room and appears in a magic forest. And what’s most interesting, 
she has a fish tail. In the forest the Girl meets the Iron Wolf who speaks 
in riddles and tells her a tale. The girl goes through different lands and 
meets the Death. In all that she is driven by her desire to discover her 
true dream.
Звичайна дівчинка опиняється у фантастичному світі. Вона вирушає 
в подорож, де з нею трапляються численні пригоди. Але подорож 
змушує Дівчинку замислитися над питаннями, що хвилюють кожну 
людину незалежно від віку.

The bubblegum is an outcast, constantly neglected and forced to 
fit into the circumstances. Until a random acquaintance with a plastic 
bag changes its life and the gum starts dreaming of something bigger.
Один день із життя звичаної жуйки. Чи може один день із вашого 
життя?

ДІВЧИНКА З РИБЯЧИМ ХВОСТОМ. СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧЕНКО. Україна / 2014

ЖУЙКА. ОЛЬГА МАКАРЧУК. Україна / 2014
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ХАЛАБУДКА (11 min)

Director: Манук Депоян
Ukraine, 2014
          Історія маленького Халабудкі - це історія про дорослішання, про 
пам’ять, подяки і любові до свого коріння.

ХАЛАБУДКА. МАНУК ДЕПОЯН. Україна / 2014
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The time machine (2 min)

Director: Yuri Greenevich

Director: Yuriy Borysenko

Ukraine, 2013

Ukraine, 2013

Magical adventures of the brownie Tepy and his friends in a 
time machine. They get to different time periods, where they help 
local residents. 
Чарівні пригоди домовичка Тепи і його друзів на машині часу. 
Друзі потрапляють в різні часові періоди, де допомагають 
місцевим жителям.

One old man decided to marry (6 min)

One old man decided to marry. He didn`t want to marry the old 
woman, but decided to marry the young girl. The young girl rejected his 
proposal and the old woman feel sorry for him. So they lived happily 
ever after.
Один старий чоловік вирішив одружитись. Він не хоче одружуватись 
зі старою жінкою і вибрав собі молоду дівчину. Вона відхилила його 
пропозицію, а стара жінка його пожаліла. І так вони жили довго і 
щасливо.

МАШИНА ЧАСУ. ЮРІЙ ГРИНЕВИЧ. Україна / 2013

ДІДОЧОК ЗАДУМАВ ЖЕНИТИСЯ. ЮРІЙ БОРИСЕНКО. Україна / 2013
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Imagination (9 min)
Director: Kateryna Chepik
Ukraine, 2014

The idea of the film is the reflection of children’s fantasy - naive 
and absurd. A girl gets too excited while playing in her room and 
suddenly discovers herself in a world made of paper and plasticine. Her 
imagination allows her to get into her own pocket and find the way out 
of the room with no doors and windows. 
Ідеєю фільму є відображення дитячої фантазії: наївної та абсурдної. 
Дівчинка, граючись у своій кімнаті, так захоплюється, що непомітно 
потрапляє у паперовий та пластеліновий світ. Незвичайна уява не 
перешкоджає їй залізти навіть у власну кишеню, та знайти вихід з 
порожньої кімнати, де немає ні вікон, ні дверей. Так маленька героїня 
опиняється у вирі фантастичних подій, поринувши у світ своєі 
вигадки.

ВИГАДКА. КАТЕРИНА ЧЕПІК. Україна / 2014
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Helix Aspersa (20 min)

Director: Grégoire Graesslin
France, 2013

A father and his two young daughters go to a garbage dump in 
the forest in search of salvageable materials. Despite the forest’s 
apparent tranquility, the three of them will each in turn be faced 
with dangers that lurk in the dump and its surroundings.
Батько з двома доньками вирушає до лісу на сміттєзвалище, аби 
зібрати придатний для переробки матеріал. І хоча у лісі все ніби 
спокійно, кожен із них трьох зустрінеться з небезпекою, яка 
чатує на них на звалищі та навколо нього.

РАВЛИК. ҐРЕГУАР ҐРЕСЛІН. Франція / 201426
16.00
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Little Brother (14 min)

Director: Elmar Imanov, Engin Kundag

Director: Rémi St-Michel

Azerbaijan, Germany, 2014

Canada, 2014

Two lives, two worlds. A man and a kid. A kid which wants to be a 
part of the kids in the yard. A man who dates a woman on a roof. The world 
of adults and the world of children. They are related but they are torn.
Два життя, два світи. Чоловік та дитина. Дитина, яка хоче гратися з 
іншими дітлахами надворі. Чоловік, який зустрічається з жінкою на 
даху будинку. Світ дорослих та дітей. Вони поєднані, але водночас і 
розірвані.

Antoine, problematic teenager of 14 years old, spends a day with 
his tutor. For one last time before the latter’s departure for Russia, the 
two “brothers” mess around in the streets of the metropolis.
Проблемний 14-річний підліток Антуан проводить день із своїм 
наставником. Востаннє перед тим, як той поїде до Росії, «брати» 
тиняються вулицями мегаполіса.

РОЗІРВАНИЙ. ЕЛЬМАР ІМАНОВ, ЕНДІН КУНДАГ. Азербайджан, Німеччина / 2014

МОЛОДШИЙ БРАТ. РЕМІ СЕН-МІШЕЛЬ. Канада / 2014
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Torn (22 min)

Tracks (13 min)

Director: Antoine Raimbault

Director: Claire Oakley

France, 2013

United Kingdom, 2014

A father and daughter are the victims of a brutal assault. Lawyer by 
profession, the father finds himself for the first time in his life at the heart 
of a trial as the victim. A suspect is quickly arrested, and needs to be iden-
tified. But the father saw nothing and refuses to play the police’s game.
Батько та дочка стали жертвами жорстокого нападу. Адвокат за 
професією, батько вперше потрапляє на судове слідство у ролі 
потерпілого. Підозрюваного швидко арештовують та вимагають 
встановити його персональні дані. Проте батько нічого не бачить та 
відмовляється грати у поліцейські ігри.

In the tradition of generations before him, Ed (15) is taken 
stalking by his father, a weathered hunter, to make his first kill. But their 
relationship is tested when Ed doesn’t react as expected and their wider 
connection with Nature is brought into question.
За традицією попередніх поколінь, п’ятнадцятирічний Ед вирушає 
на полювання зі своїм батьком – загартованим мисливцем, - щоб 
вбити свою першу жертву. Кульмінаційним у їхніх стосунках є 
момент, коли Ед діє невідповідним чином і ставить під сумнів їхні 
подальші взаємовідносини з природою.

ТВОЯ ЖОРСТОКІСТЬ. АНТУАН РЕМБО. Франція / 2013

СЛІДИ. КЛЕР ОКЛІ . Великобританія / 2014
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Picture Particles (6 min)

Director: Thorsten Fleisch
Germany, 2014

Individual elements from a carrier of visual information have 
been isolated to construct alternative visual reagents. Repetition (in 
space and in time [and in moderation]) is administered as a binder 
to tame the wild particles in motion, evoking a golden ratio of the 
mind’s eye.Using historical imagery on a historical film carrier as 
the building blocks for an alternate reality, the influence conserved 
history has in building our present and thus the future is suggested. 
Individual elements from a carrier of visual information have been 
isolated and used to construct alternative visual reagents. Repetition 
is administered as a binder to tame the wild particles in motion, 
achieving a golden ratio in the mind’s eye.
Окремі елементи були виділені з носіїв візуальної інформації 
для створення альтернативних візуальних реагентів. Повторення 
(у просторі і в часі (в уповільненні) ) вводяться як з’єднуючий 
елемент, щоб керувати неконтрольованими частинками в русі, 
утворюючи ідеальне співвідношення для уявного погляду.
Історичні образи з усієї епохи кіномистецтва використовуються 
як складові альтернативної реальності. Вплив, збережений в 
історії, включає в себе конструкцію нашого теперішнього, а отже, 
майбутнє - передбачуване.  

КІНОФРАГМЕНТИ. ТОРСТЕН ФЛЯЙШ. Німеччина / 2014
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Twelve Tales Told (4 min)

Relief (5 min)

Director: Johann Lurf

Director: Calum Walter

Austria, 2014

USA, 2014

Like a riff on Jack Goldstein’s looping Metro-Goldwyn-Mayer, 
1975, Twelve Tales Told has an aggressive musicality that resonates 
with our sonic memory, and rather ingeniously creates desire for the 
dominion that is Hollywood.
Як своєрідна варіація на безперервне відтворення логотипу Met-
ro-Goldwyn-Mayer за 1975 рік, фільм Дванадцять розказаних казок 
супроводжується агресивною музикою, що знаходить відголосок у 
слуховій пам’яті глядача та викликає відчуття верховенства. Так – це 
Голівуд.

A hybrid of analogue and digital materials, Calum Walter’s 
RELIEF explores the ambience of a violent act as it revisits footage 
gathered at the scene of a car accident, presenting these images as 
rogue, perhaps unreliable data.
Це фільм-гібрид із аналогових і цифрових матеріалів, який досліджує 
середовище акту насильства через зібрані на місці автомобільної 
аварії кадри, представляючи їх як несправжні , можливо, недостовірні 
відомості.

ДВАНАДЦЯТЬ РОЗКАЗАНИХ ІСТОРІЙ . ЙОГАНН ЛУРФ. Австрія / 2014

ПОЛЕГШЕННЯ. КАЛУМ УОЛТЕР . США / 2014

92

One Man, Eight Cameras (3 min)

Director: Naren Wilks
United Kingdom, 2014

A man in a circular room explores a curious phenomenon, in 
which 8 synchronised versions of himself temporarily form to create a 
rotationally symmetric, kaleidoscopic world. 
Чоловік у круглій кімнаті досліджує цікаве явище: вісім 
синхронізованих версій його самого утворюють тимчасову форму, 
щоб створити осесиметричний калейдоскопічний світ.

ОДНА ЛЮДИНА, ВІСІМ КАМЕР. НАРЕН ВІЛКС. Великобританія / 2014

НЕЧИСТОТИ: ФАЛЬШИВИЙ РАЙ. МЕЛАНІ БОНАЙО. США, Нідерланди / 2015

Night Soil - Fake Paradise (32 min)

Director: Melanie Bonajo
USA, Netherlands, 2015

Night Soil examines the healing effect of the hallucinatory 
plant Ayahuasca on modern man’s troubled mind. Can Ayahuasca be, 
for Western civilisation now, what LSD was for the 1960s? How can 
shamanism, medicinal drugs, sexuality and the return of the feminine 
be aligned with the narcissism of cyberspace? Can empathy, spirituality, 
feminism and ecological consciousness enable a healthy future for all 
living organisms on the planet?
Фільм досліджує лікувальні ефекти галюциногенної рослини 
Аяваска на сучасну людину. Чи може Аяваска стати аналогом ЛСД 
в 60-х для теперішньої західної цивілізації? Як шаманізм, лікарські 
препарати, сексуальність та повернення канонів жіночності 
можуть співіснувати із нарцисизмом кіберпростору? Чи співчуття, 
духовність, фемінізм та екологічна свідомість можуть забезпечити 
здорове майбутнє для всіх живих організмів на планеті?
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Under the Atmosphere (15 min)

Director: Mike Stoltz
USA, 2014

Filmed on the Central Floridian “Space Coast,” site of NASA’s 
Kennedy Space Center and the filmmaker’s childhood home, Mike 
Stoltz’s UNDER THE ATMOSPHERE exudes a wistful energy as it 
juxtaposes luscious flora and dormant spacecrafts, intones an arcane 
text, lingers on a charmingly out-of-tune rock band, and creates mes-
merizing stroboscopic patterns from a highly activated landscape.
Кінострічку «В атмосфері» знято на Центральному флоридському 
“Спейс Коаст”, локації Космічного центру імені Кеннеді та 
будинку, де режисер провів своє дитинство. Майк Штольц 
у своєму фільмі випромінює мрійливу енергію, яка поєднує 
соковиту флору і латентні космічні апарати, проголошує 
таємничий текст, затримуючись на чарівній рок-групі, яка грає на 
розстроєних інструментах, і створює гіпнотизуючі стробоскопічні 
візерунки ландшафтів.

В АТМОСФЕРІ. МАЙК ШТОЛЬЦ. США / 2014

94

Thing (18 min)
Director: Anouk De Clercq
Belgium, 2013

An architect talks about the city he has built. Gradually we realise 
that the city is imaginary. His account is an attempt to give his ideas a 
fixed shape. This, in a nutshell, is the story of Thing. As part of this work 
a book Thing is published. 
Архітектор розповідає про місто, яке він побудував. Поступово ми 
розуміємо, що це місто - уявне. Його розповідь - це спроба надати 
форму своїм ідеям. Це і є коротка історія фільму «Річ», а також назва 
книги, яку було опубліковано в рамках цього проекту.

РІЧ. АНУК ДЕ КЛЕРК. Бельгія / 2013

РЕЧІ. БЕН РІВЕРС. Великобританія / 2015

Things (20 min)
Director: Ben Rivers
United Kingdom, 2015

THINGS is a film full of eclipses, encounters, illusions and magic, 
founded in uncertainty concerning home. It’s a fitting departure, but 
similarly to previous films, gives freedom to meander, reflect and make 
our own discoveries. A four seasons’ fable, a kaleidoscope of intimate 
and non-intimate details comes to the fore in Things, perplexing us, 
intriguing us and urging us to watch again.
Це сповненеий затемнень, зустрічей, ілюзій та магії фільм, який 
розповідає про невизначеність в будинку. Це місце відправлення, 
але так само і місце для блукання, міркувань та відкриттів. Це байка 
про усе на світі, калейдоскоп інтимних і не дуже подробиць, які 
виходять на перших план, дивуючи, інтригуючи та закликаючи нас 
дивитись знову.
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A Thousand Suns (45 min)

Director: Mati Diop
France, 2013

Djibril Diop Mambety filmed Touki Bouki in 1972. Mory and Anta are 
in love. The two young lovers share the same dream of leaving Dakar to go 
to Paris. When the time comes, Anta heads off. Mory stays on the quays, 
alone, incapable to face the wrench from his land. Forty years later, Mille 
Soleils investigates the personal and universal heritage of Touki Bouki. 
What has happened since then? The hero in the film, Magaye Niang, 
has never left Dakar. And now, the old cowboy wonders what happened 
to Anta, the love of his youth. Family stories, exile and cinema blend in 
intimate and mythical spheres.
Джибрил Діоп Мамбету зняв свій фільм Тукі-Букі у 1972 році. Морі 
та Анта закохані і мріють переїхати до Парижа з Дакара. Коли 
приходить час, Анта їде. Морі залишається один на набережній, не в 
стані покинути свою рідну землю. Сорок років потому фільм «Тисяча 
сонць» досліджує особисту та загальну спадщину фільму «Тукі-Букі». 
Що з того часу змінилось? Герой фільму Магає Ньянг так і не поїхав 
із Дакара. А тепер старий ковбой запитує у себе, що ж трапилось із 
коханням його молодості, Антою. Сімейні історії, вигнання та кіно 
змішуються і інтимне та міфічне.

ТИСЯЧА СОНЦЬ. MАТІ ДІОП. Франція / 2013
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Director: Mati Diop
Ukraine, 2009

The story of a young stowaway from Dakar who gives up his youth 
for a new life on the other side of the endless water.  
Sitting by the campfire, a boy from Dakar named Serigne tells his two 
friends the story of his sea voyage as a stowaway. Not only he, but every-
one in his surroundings seems to be continually obsessed by the idea of 
trying to cross the sea. His words reverberate like a melancholy poem. A 
story about boys who are continually travelling: between past, present 
and future, between life and death, history and myth.
Вночі біля багаття хлопчик з Дакара на ім’я Серін розповідає двом 
друзям про свою одіссею - про те, як він плив на кораблі без квитка. 
Не лише він, але й усе його оточення марить ідеєю перетнути море, і 
його слова звучать, як меланхолічна поема. Це історія про хлопчиків, 
які без кінця подорожують: між минулим, теперішнім і майбутнім, 
життям і смертю, історією і міфом.

АТЛАНТИКА. МАТІ ДІОП. Франція / 2009
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Atlantiques (15 min)

Big in Vietnam (29 min)

Director: Mati Diop

Director: Mati Diop

France, 2011

France, 2012

The French Alps, February 2011. Vanina likes to hear the chalet’s 
parquet floor squeaking beneath her bare feet. Vanina likes to coat herself in 
sunscreen cream in front of the stone fireplace. Vanina likes the tawny fur of 
her rabbit, Souci. Vanina likes to smell the leather of the white sofa. Vanina 
likes to spend hours contemplating the sultry glow of the eyes of the veiled 
women on the postcards in her collection. Vanina likes to chat with Eloïse 
on the internet. But above all, what Vanina likes is her American babysitter, 
Mary Jane.. . . 
Дія відбувається у французьких Альпах у лютому 2011 р. Ваніна любить 
звук паркету, який скрипить під її босими ногами. Ваніна любить 
вкривати себе сонцезахисним кремом перед каміном. Ваніна любить 
рудувато-коричневе хутро свого кролика Сусі. Ваніна любить запах 
шкіри свого білого дивана. Ваніна любить годинами дивитись на 
полум’яний погляд вкритої вуаллю жінки на листівці з її колекції. Ваніна 
любить спілкуватися з Елоїзою в Інтернеті. Але найдужче Ваніна любить 
свою американську няню Мері Джейн. 

TIn the forest near Marseille, the Franco Vietnamese director 
Henriette Nhung is shooting Dangerous Liaisons with the help of her 
son Mike. But when the lead actor disappears. . . 
У лісі поблизу Марселя франко-в’єтнамська режисерка Генрієтта 
Нунг знімає свою версію екранізації «Небезпечних зв’язків» зі 
своїм сином Майком. Але коли головний актор зникає. . .

CНІГОВИЙ КАНОН. МАТІ ДІОП. Франція / 2011

ЗНАМЕНИТІСТЬ У В’ЄТНАМІ. МАТІ ДІОП. Франція / 2012
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Snow Canon (33 min)
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Urząd (5 min)

Director: Krzysztof Kieślowski
Poland, 1966

A very interesting attempt to go beyond imposed filmic and social 
schemas. Shot with a hidden camera at the counter of the (state-owned) 
Social Security office, this satire on bureaucracy and clerical soullessness 
is right on target. A queue forms in front of the counter window and the 
clerk repeats the question: “What have you done in your lifetime?” Image 
and original sound have an equal dramaturgical function. 
Дуже цікава спроба вийти за рамки соціальних та кінематографічних 
стандартів. Ця влучна сатира на бюрократію та клерикальну 
бездуховність знята прихованою камерою з прилавку державного 
відділу соціального забезпечення. За прилавком працівник 
повторює усій черзі одне питання: “Що ви зробили у своєму 
житті?”. Зображення та оригінальна озвучка виконують не меншу 
драматургічну функцію.

УСТАНОВА. КШИШТОФ КЕСЛЬОВСЬКИЙ. Польща / 1966

26
15.00

KRZYSZTOF 
KIEŚLOWSKI  
RETROSPECTIVE

K
RZ

YS
ZT

O
F 

K
IE

ŚL
O

W
SK

I R
ET

RO
SP

EC
TI

VE

A
PR

IL



102 103

Director: Krzysztof Kieślowski

Director: Krzysztof Kieślowski

Poland, 1980

Poland, 1969

People of different age, profession and social status answer two 
simple questions: who they are and what they want from life.
Представники різного віку, професії та соціального статусу 
відповідають на два прості питання: хто вони і чого вони хочуть від 
життя.

This documentary explores the changing faces of the old Polish 
city of Lodz, and how its modernization, both physically and culturally, 
affects the older, more conservative residents, many of whom lived 
through World War II and are confused and somewhat resentful at the 
changes they’re seeing.
Цей документальний фільм досліджує зміни старого польського 
міста Лодзь і те, як його модернізація фізично та культурно впливає 
на його старших, більш консервативних жителів. Багато з них 
пережили Другу світову війну й обурені змінами, які вони помічають.

РОЗМОВЛЯЮЧІ ГОЛОВИ. КШИШТОФ КЕСЛЬОВСЬКИЙ. Польща / 1980

ІЗ МІСТА ЛОДЗЬ. КШИШТОФ КЕСЛЬОВСЬКИЙ. Польща  / 1969
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Gadające głowy (14 min)

Z miasta Łodzi (17 min)

Murarz (16 min)

Director: Krzysztof Kieślowski

Director: Krzysztof Kieślowski

Poland, 1972

Poland, 1973

Bureaucracy lives on even after somebody’s death, as you can see from 
the example of an ordinary Warsaw funeral parlour.
Бюрократія живе навіть після чиєїсь смерті, свідченням чого може бути 
приклад звичайного похоронного бюро у Варшаві.

A bricklayer and former communist party official looks back at his 
life, while taking part in a parade of May 1st. 
Каменяр і колишній партійний комуніст озирається на своє життя під 
час параду на Перше травня.

Рефрен. Кшиштоф Кесльовський. Польща / 1972

МУЛЯР. КШИШТОФ КЕСЛЬОВСЬКИЙ. ПОЛЬЩА / 1973
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Refren (10 min)
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III KYIV INTERNATIONAL  
SHORT FILM FESTIVAL 

FESTIVAL VENUES

KINOPANORAMA cinema
Main festival location
19, Shota Rustaveli str.

Nearest subway station: Ploshcha Lva 
Tolstogo  
(blue line),  
Palats Sportu (green line)

SUMMER CINEMA
The Seashell in 
Mariinsky Park 
5, Mikhaila 
Grushevskogo str.

Nearest subway 
station:  
Arsenalna (red line), 
Maydan (blue line)
Will demonstrate: non-
competition program 
(in the mood for love, 
comedy shorts)

Kyiv Academy  
of Media Arts
80, Dmytrivska str

Nearest subway 
station: Lukianivska 
(green line)
Will host: KISFF 
cinema school

CINEMA HOUSE
vul. Saksahanskoho, 6

Nearest subway station: Ploshcha Lva Tolstogo (blue line), 
Palats Sportu (green line)

Will demonstrate: retrospectives 

Will demonstrate: Competition and  
non-competition programs, festival’s 
opening ceremony 






