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Het leven van de arme schrijver Filip
verandert plots als de prostituee
Tereza hem vraagt om een brief voor
haar verloofde te schrijven. En hem
vervolgens vraagt die ook maar te
beantwoorden. Magnifieke, Sloveense
poppenanimatie gebaseerd op een
verhaal van Maxim Gorky.

Boles
Špela Čadež 2013 | SI/DE | 12'

Zandanimatie en computertechnieken
vloeien onmerkbaar in elkaar over in
deze fraaie Amerikaanse short over
twee vissen en hun worsteling met
een onzichtbare visser. Corrie Francis
Parks brengt handgekleurde
zandanimatie naar een nieuw niveau.

A Tangled Tale
Corrie Francis Parks 2012 | US | 6'

K

Een zorgeloze dag ontaardt in tragedie
voor een Russisch jongetje. Een
visueel indrukwekkende film over de
breekbaarheid en vergankelijkheid
van geluk op een historisch moment.

It’s Raining
Anna Shepilova 2012 | RU | 9'
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A Wolf in the Tree vertelt het verhaal
van een timide wolf in de vorm van
een omgekeerd sprookje. Jiaxing Lin
maakte een spannende interpretatie
van een aloud verhaal waarin droom
en werkelijkheid door elkaar lopen.
Wie jaagt eigenlijk op wie?

A Wolf in the Tree
Jiaxing Lin 2012 | CN | 10'

L

Schimmige herinneringen aan het
verleden lopen door elkaar in deze
Canadese animatie over ballingschap
en immigratie. In kleurrijke
inkttekeningen verhaalt Errance over
verlies en behoud van identiteit in
een uitheemse omgeving.

Errance
Éléonore Goldberg 2013 | CA | 6'

Seven Minutes in the Warsaw Ghetto
Johan Oettinger 2012 | DK | 8'

B

Het getto van Warschau, 1942. De
achtjarige Samek probeert een wortel
door een gat in de omringende muur
naar binnen te krijgen, onbewust dat
twee SS-soldaten hem in de gaten
hebben. Zelden werd het dagelijks
leven tijdens de Holocaust zo indrukwekkend verbeeld als in deze Deense
poppenanimatie.

In deze groteske Hongaarse animatie
is de potige Bubu hopeloos verliefd
op de frigide Angela. Zijn wereld raakt
uit balans wanneer de aantrekkelijke
Tulip arriveert en Angela’s hart wint.
Tragikomische combinatie van absurde
humor en romantiek.

Dipendenza
Panna Horváth-Molnár & Virág Zomborácz 2012 | HU | 13'
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La Bête
Vladimir Mavounia-Kouka 2013 | FR | 8'
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Disney is het zeker niet, deze rauwe,
Franse Belle en het Beest waarin dans
centraal staat. Een stuwend, seksueel
geladen sprookje over zelfontdekking
en het beest in ons allen tegen de
achtergrond van een donker bos. Deze
keer zonder pratende theepotten,
kandelaars of klokken.

Ooit hebben we het allemaal weleens
gedaan: iets tekenen in condens op
een raam. Maar wie had gedacht dat
je er ook mee kon animeren? Een
Taiwanees vormenspel dat verre van
vluchtig is, getekend tegen de
nachtelijke achtergrond van de stad
Tainan.

Breathe
Ching-Hsuan Lin 2012 | TW | 6'

Toto

K

De caleidoscopische Poolse film Toto
is een prachtig voorbeeld waarom je
animatie echt op het grote doek moet
zien. In een bonte wirwar van
verfstreken en -spetters vertelt
Zbigniew Czapla een verhaal over
naïviteit en verloren onschuld. Deze
desoriënterende film won in
november de hoofdprijs op KLIK!
animatiefilmfestival in Amsterdam.

Zbigniew Czapla 2013 | PL| 12'

O

God is even weg en dus zit de duivel
aan de knoppen, wat al snel
uitmondt in chaos op aarde. Een
dolle, Tsjechische animatie over de
kleurloosheid van alledag, vleselijke
verlangens en de kracht van
verbeelding.

Ham Story
Eliška Chytková 2012 | CZ | 6'

L

De weduwe Caillou woont alleen in de
bergen. Ze hakt hout met de vogels
als enig gezelschap, maar plots is
ze niet meer alleen. Atmosferische,
geëtste animatie uit Frankrijk in een
eindeloos palet van blauwtinten.

La Veuve Caillou
Agnès Patron 2011 | FR | 8'

B

La Fille aux Feuilles betekent zoiets als
‘bladermeisje.’ In een film gemaakt
met onder andere pastelverf, olijfolie
en handcrème ontmoet een man een
bosgeest waarmee het wel heel goed
klikt. Alleen jammer dat de bomen
het daar niet mee eens zijn.

La Fille aux Feuilles
Marina Rosset 2013 | CH | 6'

The Missing Scarf

Albert de eekhoorn doet een
verontrustende ontdekking: zijn
favoriete sjaal is kwijt! De andere
dieren in het bos zouden misschien
kunnen helpen, maar zijn verdiept in
hun eigenproblemen. Prijswinnende
Ierse animatie die een kindvriendelijke stijl vermengt met zwarte humor
en volwassen vraagstukken. Met
voice-over van George Takei.

Eoin Duffy 2013 | IE | 7'
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