WORLD SHORTS: GRECJA
10. marca 2012
godzina 19:00
IS Wyspa
ul. Doki 1/145 B
Gdańsk
Wstęp wolny
DKF Marcello i Instytut Sztuki Wyspa zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "World
Shorts", który przybliża polskiej publiczności krótkometrażowe produkcje z
różnych zakątków świata. Tym razem będzie można zobaczyć krótkie filmy z
Grecji. Jak wiedzą widzowie "Kła" czy "Attenberg", greckie kino skutecznie opiera się kryzysowi. Najnowszy
program World Shorts będzie okazją do sprawdzenia, czy również twórcy krótkich metraży świecą
przykładem. Zapraszamy!
A!
Tym razem nie zabraknie miejsc. W razie potrzeby pojedziemy na 2 sale:)
W PROGRAMIE:

1. THE VILLAGE
Reż. Stelios Polychronakis / 2010 / 14'
Pewien lekarz w tajemniczy sposób dowiaduje się, że jest pilnie potrzebny na wsi. Po długiej i burzliwej
podróży dociera na miejsce tylko po to, by odkryć, że wioska jest pusta... Film pokazywany w oficjalnej
selekcji wielu festiwali (m.in. Annecy 2010, Anima Mundi 2010, Warszawski Festiwal Filmowy 2010,
Cienquest 2011, Amiens 2011).

2. CASUS BELLI
Reż. Yorgos Zois / 2010 / 11'
Rozmaici ludzie czekają w siedmiu różnych kolejkach. Pierwsza osoba w każdej z kolejek jest zarazem
ostatnią w następnym rzędzie, tworząc tym samym gigantyczny ludzki ogonek. Ale na końcu każdej kolejki
wszystko zaczyna się od nowa...Film prezentowany m.in. na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

3. ONE NIGHT TOGETHER
Reż. Eleftheria Astrinaki / 2009 / 14'
Przemycanie dwóch braci przez granicę turecko-grecką to rutynowe zlecenie dla kierowcy ciężarówki. Ale
tym razem - tuż przed grecką granicą - sprawy wymykają się spod kontroli...

4. MARIZA
Reż. Constantine Krystallis / 2008 / 5'
Kiedy stary rybak spróbuje przekonać swojego osła do pokonania stromej i krętej drogi, odkryje, że Mariza to
uparty kłapouch. Ale mężczyzna zna pewien sekret: nikt nie oprze się tańcowi Zorby... Film nagradzany na
wielu festiwalach, m.in. Naoussa International Film Festival (nagroda dla najlepszej animacji oraz nagroda
publiczności) i Athens Animfest (3 miejsce w konkursie oraz nagroda publiczności).

5. I'M GAY
Reż. Nicolas Kolovos / 2008 / 15'
Alex, Szwed greckiego pochodzenia, postanowił wyjawić swojej rodzinie tajemnicę: jest gejem. Nadeszła
pora rodzinnego obiadu. Siedząc przy stole, Alex toczy wewnętrzną walkę - powiedzieć im czy nie?
Zdobywca licznych festiwalowych nagród, m.in. Srebrnego Królika na Sao Paulo International Short Film
Festival 2008 i nagrody dla najlepszego greckiego filmu krótkometrażowego na Drama Short Film Festival.
Film prezentowanych m.in. na festiwalach w Uppsali, Gothenburgu, Rio de Janeiro, Sztokholmie i Istanbule.

6. BLACK TEMPEST
Reż. Nios Kallaras / 2011 / 14'

Nieudany początek rozgrywki, przegapione podanie i stracony gol pozbawiają FC Kalamata pozycji w
pierwszej lidze. Zaczynają krążyć plotki o ustawianych meczach. Wzburzeni kibice obwiniają Thomasa, który
umiera okryty hańbą. Po śmierci duch piłkarza odwiedza we śnie kolegę z drużyny. Prosi go, by chłopcy
zagrali jeszcze raz...

7. AND ME FOR MYSELF
Reż. Georgis Grigorakis / 2009 / 18'
Anthony musi niezwłocznie wrócić do domu. Efticnia tkwi w korku. Oparta na faktach historia o
współzależności.Film nagradzany m.in. na Hellenic Film Academy 2010, Drama Film Festival 2009 oraz Sup
de Courts Festival.

Łączny czas: 91 min

