FATiF – NOWY FORMAT ANIMACJI
Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF Rabka-Zdrój 2010
WARSZTATY
6-9 września 2010
1. Fanatskop
Warsztaty animacji filmowo-teatralnej, zmierzające do przygotowania pokazu o kinematograficznym
charakterze, realizowanego „na żywo” w oparciu o najprostsze metody kreacji ruchomego obrazu,
zaczerpnięte z epoki „prehistorii kina” (camera obscura, latarnia magiczna, projekcje mikroskopowe, teatr
cieni, iluminacje). W ramach eksperymentu, pozwalającego stworzyć interaktywną formę kina – jako
realizację bliską sztuce performance – nastąpi połączenie archaicznej (a więc powszechnie dostępnej)
technologii z doświadczeniami eksperymentalnej animacji (m.in. polskich mistrzów filmu „noncamerowego”: Andrzeja Pawłowskiego i Juliana Antonisza), sztuki video, light art i VJ-ingu.
Prowadzenie: Kuba Woynarowski i Joanna Jezierska
Czas trwania: 6-7 września 2010 r. godz. 10:00-18:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (Galeria Pod Aniołem)
2. Warsztaty animacji lalkowej
Takich warsztatów jeszcze nie było - eksperymentalna próba spojrzenia na film od strony teatru.
Festiwal FATiF wierzy, że film animowany i teatr lalkowy zajmują się tym samym – ANIMACJĄ. Ba! Pierwsi
animatorzy filmowi, np. Władysław Starewicz byli lalkarzami. Także Jan Švankmajer i Jim Hanson, twórca
Muppetów. Są to warsztaty prowadzone przez specjalistkę od animacji teatralnej Anetę Głuch-Klucznik,
ale w ich efekcie powstaną krótkie filmy. W programie warsztatów są: teatr przedmiotu, teatr cieni,
animacja marionetką i lalką typu mapet. Warsztaty są przygotowane specjalnie dla animatorów
filmowych, ale dopuszczalny jest też udział osób nie związanych z filmem.
Czas trwania: 6-9 września 2010 r. godz. 10:00-14:00
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
3. Warsztaty animacji filmowej dla dzieci
Warsztaty animacji łączą w sobie zajęcia filmowe, plastyczne, fotograficzne, z cyfrowej obróbki obrazu, a
także literackie, teatralne i muzyczne. Pobudzają kreatywność, rozwijają wyobraźnię, uczą działania w
grupie, pozwalają odkryć nowe talenty i pasje.
Animacja, jakkolwiek jest techniką wymagającą CIERPLIWOŚCI, KONSEKWENCJI, inwencji (tego dzieciom
nie brakuje), zarazem jest techniką uczącą czegoś niewyrażalnego w łatwy sposób chyba z powodu
pracochłonności poszerza wyobraźnię, zmusza do poszukiwania wyrazistej formy wyrazu i skrótu
myślowego.
Prowadzenie: Alicja Jodko
Alicja Jodko prowadzi we Wrocławiu w galerii Entropia Dziecięcą Wytwórnię Filmową, w ramach której robi
z dziećmi filmy animowane, które pokazywane są na festiwalach filmowych konkurując z produkcjami
dorosłych.
Więcej informacji http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/Warsztaty2.htm
Uczestnicy: dzieci w wieku 10-13 lat
Czas trwania: 7-9 września 2010 r. godz. 14:00-18:00
Miejsce: Kino Śnieżka
Zgłoszenia:

festiwalfatif@gmail.com

Wszystkie 3 cykle warsztatów zostaną wzbogacone o oprawę muzyczną artysty o pseudonimie

Bajzel.

http://www.myspace.com/bajzel

4. Pokazy promocyjne codziennie od 6 do 9 września
18:00 Ofensywa francuskiej animacji „Od klasyki do lat ostatnich” - krótkometrażowe animacje
stanowiące niejako historyczny przekrój prezentujący rozwój i postęp animacji we Francji, ze szczególnym
naciskiem na najnowsze produkcje. Wśród nich znajdują się dzieła największych francuskich twórców:
Michela Ocelota, Sylvaina Chometa, Jérémiego Clapina czy Arrnauda Demuyncka. Są one przeznaczone
dla młodzieży (od 13 roku życia wzwyż) i dorosłych...
Czas trwania: 6 – 9 września
20:00 „Objazdowa Etiuda & Anima” - filmy nagrodzone i wyróżnione podczas festiwalu Etiuda &
Anima 2009 oraz zestaw najnowszych animacji japońskich zrealizowanych przez niezależnych twórców.
Czas trwania: 6 – 8 września
Miejsce: Kino Śnieżka

PREZENTACJE
10-12 września 2010

Piątek 10 września 2010
10:00 Na strychu albo kto ma dzisiaj urodziny?, reż. Jiři Bart, najnowszy lalkowy film
pełnometrażowy znanego czeskiego animatora /74 min/
Miejsce: Kino Śnieżka
11:30 FalkoShow

-

widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez

jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta

12:00 Przygody Misia Coralgola i Pingwina Pik-Poka

-

Pokaz filmów lalkowych Tadeusza Wilkosza

połączony ze spotkaniem z autorem. /90 min/
Miejsce: Kino Śnieżka
13:30 FalkoShow

-

widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez

jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta
14:00 Studio Se-Ma-For prezentuje - Nasz gość specjalny, Zbigniew Żmudzki, kierownik produkcji
specjalizującego się w animacji lalkowej Studia Se-Ma-For przedstawi produkcje studia.
"Treser żuków", reż. Marek Skrobecki, Linas Augutis, Donatas Ulvydas, Polska, Litwa, 2008, dokumentalna opowieść o życiu i twórczości Władysława Starewicza – lalkarza, pioniera lalkowego filmu
animowanego.
„Maska”, najnowszy film braci Quay, legend światowej animacji lalkowej, oparty na prozie Stanisława
Lema
Miejsce: Kino Śnieżka
15:30 FalkoShow - widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez
jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta
16:00 Otwarcie wystawy "Maski Światła" - Tadeusz Wierzbicki do tego stopnia opanował sztukę
świetlnych refleksów, że jest w stanie stworzyć przestrzenne maski ze światła odbijającego się w
lustrzanej powierzchni.
Miejsce: Kino Śnieżka
17:00 Ofensywa francuskiej animacji „Od klasyki do lat ostatnich” krótkometrażowe animacje
stanowiące niejako historyczny przekrój prezentujący rozwój i postęp animacji we Francji, ze szczególnym
naciskiem na najnowsze produkcje. Wśród nich znajdują się dzieła największych francuskich twórców:
Michela Ocelota, Sylvaina Chometa, Jérémiego Clapina czy Arrnauda Demuyncka. Są one przeznaczone
dla młodzieży (od 13 roku życia wzwyż) i dorosłych..
Miejsce: Kino Śnieżka

18:30 FalkoShow - widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez
jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta
19:00 Oficjalne otwarcie festiwalu
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
20:00 D.A.V.E. Klaus Obermaier, artysta multimedialny z Austrii animuje świetlne projekcje na ciele
tancerza Chrisa Haringa
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
21:30 Koncert Marcina Maseckiego z pokazem projektu Fluidacje – plastycznych improwizacji do
muzyki jednego z najciekawszych muzyków jazzowych młodego pokolenia.

http://www.marcinmasecki.com/

http://fluidacje.pl/

Miejsce: Kino Śnieżka
23:00 Rockoteka w kinie - Bajzel na scenie

http://www.myspace.com/bajzel
Miejsce: Kino Śnieżka

Sobota 11 września 2010
10:00 Przygody Misia Coralgola i Pingwina Pik-Poka - Pokaz filmów lalkowych Tadeusza Wilkosza
pozostających w kanonie polskich bajek dla dzieci połączony ze spotkaniem z autorem. /90 min/
Miejsce: Kino Śnieżka
11:30 FalkoShow - widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez
jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta
12:00 Prosta Historia… - Pokaz konkursowy spektakli /30 min/
Spektakl wykorzystujący oryginalnie skonstruowane marionetki. Lalka świeci swoim własnym światłem,
posiada cztery niezależne obwody świetlne. Możliwość zmiany barw oraz ich natężenia, daje aktorowi
sposobność do nietypowej animacji, animacji światłem.
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
13:00 FalkoShow - widowiskowy spektakl uliczny – marionetki gwiazd estrady prowadzone przez
jednego człowieka Krzysztofa Falkowskiego będzie można spotkać na placu w centrum miasta
13:30 Stary i nowy Se-Ma-For, czyli polska tradycja filmu lalkowego- pokaz filmów połączony z
wykładem Zbigniewa Żmudzkiego
Miejsce: Kino Śnieżka
15:30 10 ulubionych animacji przedmiotowych w historii kinematografii wg Bogusława
Zmudzińskiego" – wykład wzbogacony prezentacją wybranych filmów animowanych szczególnie bliskich
teatrowi lalkowemu, a zwłaszcza teatrowi przedmiotu /130 min/
Miejsce: Kino Śnieżka
18:00 Człowiek z papieru – spektakl konkursowy /20 min/
Jest to widowisko autorstwa Jerzego Dowgiałło i Katarzyny Kawalec, na pograniczu teatru wizualnego
(tekturowa konstrukcja, teatr cieni i papierowych "skrótów" naszego świata), performansu (aktor jest
raczej performerem uruchamiającym i odsłaniającym świat papierowego człowieka) i filmu (użyte są tu
filmy animowane zrobione w technice animacji poklatkowej).
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (Galeria Pod Aniołem)
19:00 Człowiek z papieru – spektakl konkursowy /20 min/
Jest to widowisko autorstwa Jerzego Dowgiałło i Katarzyny Kawalec, na pograniczu teatru wizualnego
(tekturowa konstrukcja, teatr cieni i papierowych "skrótów" naszego świata), performansu (aktor jest
raczej performerem uruchamiającym i odsłaniającym świat papierowego człowieka) i filmu (użyte są tu
filmy animowane zrobione w technice animacji poklatkowej).
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (Galeria Pod Aniołem)
20:00 Małe i - studium inwersji - Spektakl Tadeusza Wierzbickiego wykorzystujący eksperymenty z
formowaniem światła przy pomocy różnie preparowanych lusterek – nowa wersja przygotowana
specjalnie na festiwal.
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
21:00 TheSounD i ParExcellence – supporty hip hopowe z Rabki i Nowego Targu.

Miejsce: Kino Śnieżka
22:00 Planeta L.U.C.- to pierwsze w Polsce powiązane wydawnictwo multimedialne – przekrojowe
wykorzystanie czterech dziedzin sztuki (muzyki, książki, filmu i grafiki). Elementy te uzupełniając się
wzajemnie opowiadają jedną historię ukazując odbiorcy świat widziany oczami człowieka (L.U.C.) o
niezwykłej wyobraźni i pasji.

http://www.myspace.com/luksfera
http://www.eluce.pl/
Miejsce: Kino Śnieżka

Niedziela 12 września 2010
10:00 Kot w butach - Spektakl dla dzieci Teatru Lalek „Rabcio” z animacją przedmiotową i teatrem
cieni, reż. Ireneusz Maciejewski.
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
10:30 Dzieci robią filmy - pokaz filmów powstałych podczas warsztatów animacji filmowej dla dzieci i
młodzieży.
Miejsce: Kino Śnieżka
11:30 ASP Kraków – filmy animowane studentów - najnowsze produkcje Pracowni Filmu
Animowanego krakowskiej ASP prowadzonej przez prof. Jerzego Kucię.
Miejsce: Kino Śnieżka
12:30 ASIFA 50x50 – Żelaźni kandydaci - prezentacja filmów typowanych na zwycięzców w
plebiscycie międzynarodowych ekspertów na 50 najlepszych artystycznych animacji, zrealizowanych od
powołania do życia w 1960 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Animowanego (Association
Internationale du Film d’Animation – ASIFA). Wykład Bogusława Zmudzińskiego wzbogacony plebiscytem
publiczności. /ok. 105’ projekcji + komentarz/
Miejsce: Kino Śnieżka
13:00 Pokaz konkursowy
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
15:00 Etiudy lalkarskie – pokaz etiud lalkarskich w wykonaniu Dominiki Miękus i Mateusza Smacznego
przedzielony projekcją filmu dokumentalnego „Nie zabierać jej oddechu”
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
16:30 Kineformy Andrzeja Pawłowskiego – wykład prof. Janusza Krupińskiego połączony z pokazem
dokumentacji szczególnego dzieła nazwanego przez twórcę “improwizowanymi spektaklami świetlnymi”.
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury (Galeria Pod Aniołem)
18:30 K(!) - spektakl konkursowy
Kontrowersyjny, pełen absurdu, gier słownych, w zwariowanym rytmie, osobisty pamflet ojczyźniany
autorstwa Jacka Bały z Teatru Drugiej Strony. Dodatkowym atutem spektaklu jest grana na żywo muzyka,
stworzona przez żeńskie trio „Kobiet w wieku pomaturalnym”
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
20:00 Oficjalne zakończenie festiwalu
Uroczystość zakończenia festiwalu połączona z pokazem efektów 3 cykli fatifowych warsztatów opatrzona
muzyką na żywo muzyka o pseudonimie Bajzel.
Miejsce: Teatr Lalek Rabcio
22:00 ELEKTROWNIA DŹWIĘKU - spektaklo-koncert zespołu Małe Instrumenty
"Elektrownia Dźwięku" to dźwiękowa opowieść o fikcyjnych sposobach przetwarzania dźwięku w światło.
Zasadnicze narzędzia użyte do tego celu - małe instrumenty, współpracują w muzyce i na scenie z
dźwięko-świetlnymi maszynami, przygotowanymi przez zespół, specjalnie na potrzeby spektaklu.
Iluzoryczna fabuła przedstawia ostatnie godziny pracy tytułowej "Elektrowni Dźwięku" i jej opuszczonych
pracowników. W warstwie dźwiękowej, spektakl jest odważnym połączeniem pracy mechanizmów
dźwiękowych z kompozycjami charakterystycznymi dla maszynowej rzeczywistości wyimaginowanej
fabryki światła.

http://smallinstruments.com/index-PL.php

http://www.myspace.com/maleinstrumenty
Miejsce: Kino Śnieżka

Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF 2010

www.fatif.pl
festiwalfatif@gmail.com

Dyrektor organizacyjny: Cezary Skrocki – kom.

606 143 948

Organizator: Stowarzyszenie Lokomotywa

www.lokomotywa.org

Współorganizator: Teatr Lalek Rabcio
Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu
Miasta Rabka-Zdrój.

Patronat medialny:
TVP Kultura
Radio Kraków
Independent.pl
podhale24.pl
Adresy:
Kino Śnieżka, ul. Nowy Świat 8
Teatr Lalek Rabcio, ul. Orkana 6
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 5
BILETY
Pojedyncze:
pokazy i spektakle 8 zł
koncerty 15 zł (Marcin Masecki + Fluidacje, Planet LUC, Małe Instrumenty)
rockoteka w kinie – Bajzel na scenie 10 zł
D.A.V.E. 30 zł
Karnety 100 zł (na wszystkie wydarzenia od 6 do 12 września)
Ofensywa francuskiej animacji „Od klasyki do lat ostatnich” – pokazy bezpłatne

Rezerwacje:

lokomotywa.rabka@gmail.com

Przedsprzedaż biletów i karnetów: Kino Śnieżka od 6 do 9 września codziennie w godzinach 18:00 –
22:00.
Od 10 do 12 września bilety do nabycia bezpośrednio przed wydarzeniami.

Podczas trwania festiwalu będzie można nabyć pamiątkowe koszulki (30 zł) i torby (15 zł) z logo FATiF.

