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Hipopotamy

Piotr Dumala

PL / 2014 / 12’
Vrouwen en kinderen baden in een rivier,
waar ze worden bespied door mannen met
weinig goeds in de zin. Topanimatie van de
Poolse grootmeester Dumala met een perfecte
combinatie van beeld en muziek.

Mend and Make Do
Bexie Bush

UK / 2013 / 9’
Kopje thee? Kom bij Lyn in de huiskamer
luisteren naar verhalen over liefde tijdens
oorlogstijd. Een waargebeurd verhaal dat
één deel documentaire, één deel animatie
en één deel magie is.

Anatole’s Little Saucepan
Eric Montchaud
FR / 2014 / 6’

Anatole sleept overal zijn kleine steelpan
achter zich aan. Op een dag verscheen
het ding gewoon en nu blijft hij overal
steken. Hoe komt hij hier weer vanaf?
Naar het kinderboek van Isabelle Carrier.

The Shirley Temple
Daniela Sherer
UK / 2013 / 10’

Tijdens een cocktailparty vervagen voor
een kind de grenzen tussen kindertijd en
volwassenheid. Een afstudeerfilm die de
grens tussen kind en volwassene, tussen
escapisme en seksualiteit onderzoekt.

00:08

Yutaro Kubo
JP / 2014 / 5’

Kan acht seconden film vijf minuten boeiend
zijn? Ja hoor, wel als het animatie van Yutaro
Kubo is! In zijn derde film verkent Kubo
hoeveel er te zien is in de simpele beweging
van het oppakken van een kopje thee.

Non-Euclidean Geometry

Skirmanta Jakaite, Solveiga Masteikaite
LT / 2013 / 11’
Liefde lijkt soms zo logisch als we verliefd
zijn, maar al even onbegrijpelijk achteraf.
Een surrealistische film over de logica van de
liefde, die even weinig te maken heeft met
de logica van de rest van het leven als de
euclidische met de niet-euclidische meetkunde.

Lesley the Pony Has an A+ Day!
Christian Larrave
US / 2014 / 4’

Lesley de pony gaat op een doldwaas
avontuur door Merryville op weg naar zijn
vriend, The Duke. Over-de-top, absurde
afstudeeranimatie in zuurstokkleuren met
bizarre ontknoping die al veel awards
won.

On the Other Side of the Woods
Anu-Laura Tuttelberg
EE / 2014 / 10’

Een kleien pop ontwaakt in een landschap
dat constant verandert en belandt al snel in
een sprookje dat wel en niet Roodkapje is.
Een stop-motionfilm geschoten met natuurlijk
licht die doet denken aan het beste werk van
Jan Svankmajer.

Man on the Chair
Dahee Jeong

KR & FR / 2014 / 7’
Een man, een stoel, een kamer. Hoe lang
zit hij hier eigenlijk al? Zijn wij allemaal
tekeningen van iemand anders? Een
speelse Koreaans-Franse coproductie over
creativiteit, feit en fictie.

Imposteur

Elie Chapuis

CH / 2014 / 7’
Een boosaardig hert neemt de identiteit
van een nietsvermoedende huisvader aan,
maar zijn familie past zich al snel aan.
Knappe stop-motion met film noir-invloeden
die al veel internationale prijzen won. Da’s
andere koek dan Bambi!

Patch

Gerd Gockell

CH / 2014 / 4’
Wit, zwart en grijs: kleine, vierkante
panelen veranderen van kleur in
een bijzonder creatieve en volledig
handgemaakte film die de geboorte van
de animatiefilm zelf in herinnering roept.

When I Was a Child

Maryam Kashkoolinia
IR / 2014 / 8’

Ouders vertellen hun kinderen van alles
om ze te beschermen, maar soms kunnen
kleine leugentjes een leven lang blijven
doorwerken. Iraanse zandanimatie van
wereldklasse over roddelende kraaien en
trollen onder je bed.

A Recipe for Gruel
Sharon Smith

UK / 2013 / 10’
Ingrediënten: havervlokken, water. Materialen:
een grote pan, een grote lepel, de Bijbel.
Haverpap was nog nooit zo onaantrekkelijk
als in deze absurde, komische animatie uit
Engeland. Met voice-over door cultauteur
Frank Key.

Migration

Fluorescent Hill
US / 2014 / 6’

Op nostalgische en technisch briljante
wijze volgt deze volledig digitaal
gemaakte film de migratiepatronen van
een groep dieren die zo aandoenlijk is dat
je zou willen dat ze echt waren. Vintage
aaibaarheid voor de hipster in u.

