
Mali podróżnicy
Pasmo filmów krótkometrażowych – 47 minut

Światełko
Light Trail
Wielka Brytania, 2018
W ciemnym lesie nawet doświadczonym 
wędrowcom nie jest łatwo znaleźć właściwą 
drogę. Jedyną pomocą są gwiazdy na niebie. 
Okazuje się, że czasami można wspiąć się po 
drzewach na tyle wysoko, żeby jednej 
dosięgnąć i się z nią zaprzyjaźnić.

Wieloryb i księżyc
Moon Said: Blop Blop Help!
Iran, 2018
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. 
Czasem jednak cena spełnionych marzeń bywa 
wysoka.

Wander
Wander
Kanada, 2018
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
Francja / Szwajcaria, 2017
Kolorowa animacja o rybkach, które pewnego 
dnia napotykają czerwonego kolegę dryfującego
na powierzchni oceanu. Starają się 
przeprowadzić akcję ratunkową, nie zdając 
sobie sprawy z omyłki – widzą tak naprawdę 
czerwony balonik.



Domki w Japonii
Domiki: Kinkaku-ji
Rosja, 2018
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
Rosja, 2018
Muzyczna animacja, utrzymana w stylistyce 
słowiańskiego folkloru, za pomocą piosenki 
pokazuje nieprawdopodobne przygody 
pierwszych astronautów. W narrację wplecione 
zostały fragmenty autentycznego wywiadu z 
Jurijem Gagarinem.

Jeden łyk
Please Frog, just one sip
RPA, 2017
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
Pasmo filmów krótkometrażowych – 48 minut

Wyobrażaciel
Amimaginaire
reż. Robin Barriere, Francja, 2018
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. Pomysłowe połączenie filmu i 
animacji.

Władcy mysz
Mice, a small story
Francja, 2018
Niecodzienne znalezisko grupy mieszkających w 
podziemnym tunelu myszy zaowocuje wyprawą 
pełną przygód. Mysia saga, czerpiąca z klasycznej
historii Władcy Pierścienia, w ciekawy sposób 
przenosi świat fantasy w życie gryzoni

Na miarę
Sur Mesure
Francja, 2018
Francja. Młody krawiec zaczyna pracę dla 
prestiżowego domu mody, gdzie okazuje się, że 
wszyscy jego współpracownicy to zwierzęta. Czy 
uda mu się uszyć dla siebie kostium na miarę, 
żeby nie wyróżniać się na ich tle? Czy na pewno 
musi się ukrywać?

Maraude i Murphy
Maraude et Murphy
Francja , 2018

Historia wspólnej wyprawy dwóch nietoperzy: 
Maraude jest nietoperzem z miasta, a Murphy 
mieszka w leśnej grocie. Wspólnie będą polować 
na muchy, ścigać się między drzewami, znajdywać
podobieństwa i różnice między ich codziennością.



Opowieści Babci Zinzin: Koszyk
Les contes de Mami Zinzin : Le panier 
de la lune, Francja, 2018
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. Francuska animacja dla widzów w 
każdym wieku.

Kanapa
My Little Boys – Couch
Tajwan, 2018
W wyobraźni kilkuletniego chłopca zwykła kanapa 
stojąca w salonie może być wspaniałym statkiem 
kosmicznym, w którym wyruszy na podbój 
galaktyki. Przynajmniej do czasu, gdy ojciec nie 
zagoni go do spania. Wtedy sam może usiąść na 
kanapie…

Cierpliwości
Ton Grand Pere Est Un Ours
Francja, 2018
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. Czy uda im się znaleźć wspólny 
język?


