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Women’s Letters
Augusto Zanovello
FR 2013 11'

Op een slagveld tijdens de Eerste
Wereldoorlog verbindt Simon infanteristen
met liefdesbrieven. Zelf lijkt hij immuun
voor het oorlogsgeweld. Wat is zijn
geheim? Prijswinnende
papieranimatie uit Frankrijk.

Rabbitland

Ana Nedeljković &
Nikola Majdak, Jr.
RS & ME 2012 7'

Hersenloze konijnen wonen in
Rabbitland, de perfecte staatsvorm waar
iedere dag gestemd mag worden. Ze zijn
altijd gelukkig. De hoogste vorm van
democratie, of is misschien niet alles zo
mooi als het lijkt?

Absent Minded

Plug & Play

Roberto Catani

Michael Frei

IT 2013 8'

CH 2013 6'

De dagdroom van een leerling wordt ruw
onderbroken wanneer de leraar hem een
oor af dreigt te snijden als hij niet oplet.
Prachtige handgemaakte animatie van een
Italiaanse grootmeester.

Mensachtigen met stekkers in plaats van
hoofden zijn uit op kattenkwaad. Geleid
door een vinger zoeken ze naar liefde.
Michael Frei maakte deze film pixel voor
pixel op een laptop-trackpad.

Braise

Echo

Merlin Flügel

Hugo Frassetto

DE 2013 5'

Soms spreekt een titel boekdelen. Echo
is een film over de doorwerking van de
kindertijd, het achterlaten van dingen en
het vertrekken naar een nieuwe wereld.
Geselecteerd voor de Berlinale 2014.

BE & FR 2012 7'

Deze vurige Frans-Belgische
coproductie doet haar naam zeker eer aan:
wanneer een jongen en een meisje flirten
op een feest, gaan de geruchten rond als
een lopend vuurtje. Warmbloedige
zandanimatie met een pittig einde.

Gloria Victoria

The Wound

Theodore Ushev

Anna Budanova

CA 2013 7'

Voor de film Gloria Victoria haalde de
Canadese regisseur Theodore Ushev zijn
inspiratie uit een mengelmoes van
kunststromingen uit de 20e eeuw. Op een
stuwend thema uit Sjostakovitsj’s symfonie
Leningrad razen we door een furieuze
eeuw.

RU 2013 9'

Een meisje externaliseert haar
rancune als een klein, harig wezen. Samen
groeien ze op. Handgemaakte animatie van
topkwaliteit uit Rusland.

Baths

Rêves de Brume
Sophie Racine

Tomek Ducki

BE 2013 5'

PL 2013 4'

Een man trekt de bergen in om de roerige
stad te ontvluchten. Zal hij hier rust vinden?
Belgische prijswinnende
studentenanimatie.

The Obvious Child
Stephen Irwin

Twee oudere zwemmers ontmoeten elkaar
voor de wekelijkse lichaamsbeweging.
Deze keer duiken ze dieper dan ooit.

El Ruido del Mundo
Coke Riobóo

UK 2013 12'

Iemand maakte de ouders van het meisje
stuk. Het konijn zag het allemaal. Het was
een verschrikkelijk rommeltje. Bizarre
Britse animatie vol cartoonesk geweld die
onlangs nog de juryprijs won op Go Short.

ES 2013 14'

Hector hoort alle geluiden in de wereld.
Door muziek te componeren kan hij zijn
vreemde aandoening in bedwang houden.
Een film volledig geanimeerd in plasticine
met meer dan 7,000 afzonderlijke beelden.

Wind

Wonder

Robert Löbel

Mirai Mizue

DE 2013 4'

In een wereld waar de wind verre van
wispelturig is, leidt een luwte tot
absurde situaties.

programma Maarten van Gageldonk
Josette Wolthuis

Maik Hagens

PR Barbara Strating

techniek Polona Kuzman		

JP 2013 8'

Een jaar lang plaatste Mirai Mizue iedere
dag een seconde handgemaakte animatie
op Vimeo. Het resultaat is Wonder: een
kleurrijke, intuïtieve mix van beeld en
geluid, gemaakt door Japans belangrijkste
verbreider van abstracte animatie.
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