20:30 - 21:30

The Bigger Picture

The Age of Curious

Daisy Jacobs
UK / 2013 / 8'

Luca Tóth
UK / 2013 / 8'

‘Moet moeder naar een
verzorgingstehuis?’
Levensgrote geschilderde
karakters vertellen een
verhaal vol duistere humor
over zorgen voor een
ouder wordende moeder.

Wat als je onder Gods
haar kon kijken? Wat
zou je dan zien? Een
kleurrijke afstudeerfilm
over volwassen worden
en innerlijke wildernis.

Guilt

1,000 Plateaus

Reda Tomingas
LT / 2013 / 6'

Steven Woloshen
CA / 2013 / 3'

Een eenzame vos
sluit zich op met haar
schuldgevoelens in een
film over persoonlijk
ruimte en verzoening. Een
Litouwse animatie die uit
louter droomsequenties
lijkt te bestaan.

Tien jaar geleden zette
de Canadese filmmaker
Steven Woloshen een
lichtbak en een voorraad
film in zijn auto, om iets te
doen te hebben terwijl hij
wachtte op de vele filmsets
waar hij werkte. Hier is het
stuwende resultaat.

Padre
Santiago Bou Grasso
AR / 2013 / 12'

Argentinië, 1983.
De dictatuur is ten einde,
maar niet voor een
officiersdochter.
De menigte schreeuwt om
gerechtigheid, zij zorgt
voor haar zieke vader.
Veelzeggende stopmotion zonder woorden.

Trespass

Hopfrog

Paul Wenninger
AT / 2012 / 11'

Leonid Shmelkov
RU / 2013 / 5'

‘Trespass’ betekent zoveel
als binnendringen of
zich op verboden terrein
begeven. Paul Wenningers
film werpt een speelse
blik op de tegenstelling
tussen privaat en publiek.
Een wereldreis vanuit de
huiskamer.

Sommige kinderfilms
blijven een leven lang
leuk en de Russische
animatie Hopfrog is zeker
een van de leukste van
het afgelopen jaar. Een
kleurrijk en absurdistisch
springfestijn.
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Simulacra

Virtuos Virtuell

Ivana Bošnjak & Thomas
Johnson
HR / 2014 / 9'

Thomas Stellmach & Maja
Oschmann
DE / 2013 / 7'

Veel Freudiaanser dan deze
fenomenale Kroatische film
over spiegels en labyrinten
wordt het niet. Is wat je
in de spiegel ziet iemand
anders, of een onderdeel
ven je eigen psyche?

Virtuous Virtuell is een
volledig handgemaakte
visualisatie van een stuk uit
de opera De Alchemist van
Louis Spohr (1830). Een
speelse film midden tussen
abstract en figuratief.

22:00 - 23:00

The Hunter

Marilyn Myller

Marieka Walsh
AU / 2012 / 8'

Mikey Please
UK / 2013 / 6'

Als een jongetje
kwijtraakt in een ijzige
wildernis, besluit een
jager hem te vinden. In
hoeverre kun je op je
instinct vertrouwen zo
ver van de samenleving?
Een sprookjesachtige
zandanimatie uit Australië.

Mikey Please, de maker
van The Eagleman
Stag, is terug, en hoe!
Het innerlijke leven van
een jonge vrouw neemt
kosmische proporties aan
in deze wederom geheel
uit verpakkingsschuim
gemaakte film.

Montenegro
Luiz Stockler
UK / 2013 / 7'

Met Montenegro
maakte Luiz Stockler een
humoristische Flashanimatie over kaal worden,
zelfzucht en de kopstoot
van Zinedine Zidane.
Afstudeerfilm voor de
Royal College of Art.

Symphony No. 42
Réka Bucsi
HU / 2013 / 10'

Wat verbindt twee
vissende ijsberen, een
suïcidale vos en leergierige
apen? In zevenenveertig
korte tableaus zoekt deze
prijswinnende Hongaarse
film naar de verhouding
tussen mens, dier en
natuur.
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