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Święto Animacji  

 

Treser owadów, czarodziej, alchemik, polski Disney – Władysław Starewicz bohaterem pierwszego 

Święta Animacji w kinie Iluzjon! Z okazji 140-lecia urodzin tego legendarnego artysty 

zaprezentujemy jego filmy dźwiękowe oraz nieme z akompaniamentem muzyki wykonywanej 

na żywo. Pokażemy także bogactwo filmu lalkowego w najciekawszych produkcjach studia 

filmowego Se-Ma-For. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wnuczka Starewicza – Léona-Béatrice 

Martin-Starewitch. Młodszych widzów zapraszamy m.in. na warsztaty z animacji poklatkowej. 

W  przestrzeni kina Iluzjon będzie można także obejrzeć wystawę prac innego polskiego pioniera 

kina lalkowego – Zenona Wasilewskiego. Zapraszamy do kina Iluzjon już 25 i 26 czerwca!  
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Władysław Starewicz, twórca i pionier filmów animowanych, urodził się w Moskwie jako syn 

powstańca styczniowego, Aleksandra Starewicza i Antoniny Legęckiej. Po śmierci matki został wysłany 

do dziadków w Kownie (dzisiejsza Litwa), gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W 1912 przeniósł się 

z rodziną do Moskwy, w 1919 uciekł przed bolszewikami do Paryża i tam spędził resztę życia. Podczas 

Święta Animacji zostaną zaprezentowane najważniejsze animacje artysty zarówno z jego okresu 

rosyjskiego jak i francuskiego. Filmom niemym towarzyszyć będzie muzyka wykonywana na żywo. 

Podczas uroczystości otwarcia wydarzenia o Starewiczu opowie jego wnuczka Léona-Béatrice Martin-

Starewitch a rozmowę z nią poprowadzi Marcin Giżycki – historyk filmu animowanego. Finał festiwalu 

dopełni jedyny pełnometrażowy film w dorobku Starewicza Opowieść o Lisie.   

Starewicz był także inspiracją dla wielu pokoleń twórców kina lalkowego. Chociaż nie miał okazji nigdy 

tworzyć w Polsce, to zawsze był obecny w świadomości polskiej kinematografii. Podczas Święta 

Animacji pokażemy najważniejsze animacje z legendarnego Studia Małych Form Filmowych 

Se- Ma- For, zarówno te dla dzieci, jak i te skierowane to widzów dorosłych. Zostaną pokazane filmy 

takich reżyserów jak: Zenon Wasilewski, Jerzy Kotowski, Edward Sturlis czy Tadeusz Wilkosz. 

Przypomnimy też rzadko prezentowane filmy polskich reżyserek: Katarzyny Latałło, Lidii Hornickiej czy 

Zofii Ołdak. Dopełnieniem programu będzie prezentacja na NINATECE mało znanych w Polsce animacji 

lalkowych ukraińskiego reżysera Stepana Kovala, który w 2003 roku zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na 

Berlinale. 

W tym roku odbędzie się pierwsza edycja Święta Animacji organizowanego przez Filmotekę Narodową 

– Instytut Audiowizualny. W kolejnych edycjach będziemy celebrować barwną i różnorodną historię 

oraz dokonania współczesnej animacji polskiej i światowej. Filmy skierowane będą zarówno do dzieci 

jak i do dorosłych. Pokazom towarzyszyć będą także warsztaty, wystawy oraz spotkania z gośćmi.      

PROGRAM WYDARZENIA: 

25 CZERWCA 

 

10:00 – Filmy SE-MA-FOR dla dzieci 10+ (Nie tylko Miś Uszatek i Colargol) – 74 min 

11:30 – Warsztaty dla dzieci i młodzieży z animacji poklatkowej (10+). Prowadzenie: Magda Bryll 

11:30 – Filmy SE-MA-FOR dla dorosłych – 80 min 

16:00 – Uroczyste otwarcie festiwalu. Prezentacja o Władysławie Starewiczu (Léona-Béatrice 

Martin-Starewitch) ok. 30 – 40 min. Po prezentacji rozmowa z Léona-Béatrice Martin-Starewitch. 

Prowadzenie Marcin Giżycki 

17:30 – Blok filmów Władysława Starewicza – 81 min: filmy nieme z muzyką na żywo w wykonaniu 

Zbigniewa Chojnackiego 
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26 CZERWCA 

 

12:30 – Warsztaty dla dzieci Bohater filmowy i jego żywot ciasteczkowy (5+) Prowadzenie: Paulina 

Małochwiej– plac na zewnątrz kina/w razie deszczu w środku.  

15:30 – Blok filmów dźwiękowych Władysława Starewicza – 62 min  

17:00 – Finał festiwalu. Opowieść o lisie, reż. Władysław Starewicz– 70 min   

 

 

Wstęp na pokazy filmów oraz spotkanie jest bezpłatny. Rezerwacji miejsc można dokonać poprzez 

kontakt mailowy: kasa.iluzjon@fina.gov.pl oraz telefoniczny: +22 848 33 33. Wejściówki do odbioru 

w kasie kina Iluzjon w godz. 14:00-20:30.  

 

Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie fina.gov.pl. 

 

 

Zenon Wasilewski (1903-1966). Pionier polskiego filmu lalkowego. 
Wystawa w kinie Iluzjon 
 
Zenon Wasilewski urodził się w Sosnowcu. Studiował prawo i polonistykę. W dziedzinie rysunku, 

malarstwa i filmu był samoukiem. W okresie międzywojennym publikował rysunki satyryczne w prasie, 

m.in. w Szpilkach i Cyruliku Warszawskim. W roku 1935 dołączył do pracowni Włodzimierza Kowańki 

– pioniera filmu rysunkowego, gdzie zaraził się bakcylem filmu animowanego. Przed wojną zrealizował 

pierwszą wersję filmu Za króla Krakusa. Kopia tej animacji zaginęła w okresie wojny. W roku 1945 

został przyjęty na stanowisko reżysera filmów kukiełkowych w Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego. 

Tam powstała druga wersję animacji Za króla Krakusa (1947), która przyniosła mu nagrody 

na międzynarodowych festiwalach. Pomimo sukcesu władze kinematografii utrudniały mu realizację 

jego autorskich pomysłów i musiał skupić się na animacjach dla dzieci. Do najciekawszych należą Kotek 

Napłotek (1957), Drewniany jeździec (1964) czy Smok z Banialuki (1964). Wśród tych skierowanych 

dla dorosłych warto wyróżnić takie animacje jak: Pan piórko śni (1949), Uwaga diabeł! (1959), Pięć 

minut dla zdrowia (1959) czy Zbrodnia na ulicy Kota Brzuchomówcy (1961). W latach 1946-1966 

Wasilewski zrealizował łącznie 21 filmów kukiełkowych. Wystawa prezentuje wycinek z ogromnego 

dorobku, który pozostawił po sobie artysta. Są to materiały przedprodukcyjne do filmów: fragmenty 

storyboardów, projekty postaci i scenografii, a także projekty konstrukcji kukiełek filmowych. 

Fragment wystawy to także zbiory fotograficzne prezentujące Wasilewskiego podczas pracy 

nad swoimi filmami.  

Kuratorem wystawy jest Michał Mróz. Prace Wasilewskiego będzie można obejrzeć na ekranach w 

Iluzjonie podczas Święta Animacji. 
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Blok filmów niemych Władysława Starewicza z muzyką na żywo w 

wykonaniu Zbigniewa Chojnackiego 

 

Zbigniew Chojnacki muzykę ̨oraz dźwięki postrzega swobodnie i umownie, najistotniejszy jest dialog 

i  spotkanie z drugim człowiekiem. Każda forma wydawania dźwięku jest ułatwieniem nawiązania 

kontaktu z ludźmi. Inspiracje czerpie z elementów najczęściej niezwiązanych bezpośrednio z muzyką, 

jak sam mówi ,,stara pralka, źdźbło trawy, warkot silnika autobusu, a nawet zwykłe krzesło na środku 

sceny mogą ̨być ́ inspirujące. Każdy koncert jest zupełnie inny i jedyne, co jest stałym elementem to 

instrument’’. 

Występował na takich festiwalach jak m.in. A L’Arme Festiwal w Berlinie, Sharpe Festiwal w Bratysławie, 

LEM Festiwal w Barcelonie, Ring Ring Festiwal w Belgradzie czy Oct Loft jazz Festiwal w Shenzhen. Miał 

okazję współpracować z takimi artystami jak m.in. Adam Pierończyk, Krzysztof Knittel, Joelle Leandre, 

TOC, Marcin Albert Steczkowski, Anna Gadt, Krzysztof Gradziuk, Michał Urbaniak, David Kollar, Ramon 

Prats, Yuhan Su, John  Derek Bishop. Na co dzień wraz Łukaszem Czekałą tworzy duet Backspace, który 

określa swoją muzykę jako improwizowaną muzykę współczesną. 

 

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z animacji poklatkowej (10+). 

Prowadzenie: Magda Bryll 

W sobotę 25 czerwca o godz. 11:30 zapraszamy na warsztaty z animacji poklatkowej w ramach 

pierwszego Święta Animacji. Zajęcia odbędą się w kinie Iluzjon przy ul. Narbutta 51 a w Warszawie. 

Zajęcia skierowane są od grupy wiekowej 10+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz 

dostępny na stronie fina.gov.pl. 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, czym jest animacja poklatkowa oraz stworzą swój własny film 

animowany. Tematem przewodnim zajęć będą owady oraz twórczość wybitnego filmowca oraz 

pioniera kina animowanego Władysława Starewicza. 

Warsztaty poprowadzi Magda Bryll, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi, reżyserka, twórczyni wielu 

filmów animowanych, uczestniczyła w realizacji m.in. filmu animowanego Piotruś i wilk, który w 2008 

roku zdobył Oscara w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany.   
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Warsztaty dla dzieci Bohater filmowy i jego żywot ciasteczkowy. 

Prowadzenie: Paulina Małochwiej 

Warsztaty dla dzieci (5+). Dekorowanie ciasteczek i babeczek w filmowym stylu – plac na zewnątrz 

kina/w razie deszczu w środku. Limit: 20 osób. Odbiór wejściówek w kasie kina w dniu wydarzenia. 

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 4-10 lat. 

Głównym tematem spotkania będzie bohater filmowy. Porozmawiamy z dziećmi na temat tego, kto 

może być bohaterem filmu?  Czy lubią Reksia, Uszatka, Rudolfa czy  Elzę? A może wolą Maszę? A może 

jeszcze z kimś innym odbywają filmowe przygody? Jakie dobranocki lubią oglądać wieczorem? Co 

sprawia, że postać jest wyjątkowa, że chcemy razem z nią spędzać czas? I czy rodzice mają swoich 

ulubionych bohaterów?  

Będziemy układać filmowe puzzle i odgadywać quizy. Będziemy też rozmawiać o przysmakach jakie  

lubią nasi bohaterowie. Czy Myszka Miki lubiła tylko ser? Sprawdzimy też, czy ten najbardziej 

intensywnie pachnący spotka się z uznaniem Małych Kinomanów. Czy Colllargol jest fanem  kakao, 

czy raczej mleka z jagodami? I czy miód jest rzeczywiście przysmakiem Puchatka? 

A na koniec przygotujemy czarodziejskie, kolorowe, filmowe ciasteczka i babeczki. Każda inna i każda 

wyjątkowa – bo przygotowana przez małych wielbicieli kina.  

Pokazy filmów 

25 czerwca (SOBOTA):  

10:00 - Filmy SE-MA-FOR dla dzieci (wiek: 10+) – 74 min  

Kidnaperzy, reż. Edward Sturlis, Polska, 1968, 9 min 

Gang kidnaperów porywa okoliczne dzieci, żeby zdobyć za nie okup. Przestępcy nie spodziewają się 

jednak jakie kłopoty mogą sprawiać małe dzieci.  

Sputnikowy western, reż. Jerzy Kotowski, Polska, 1967, 6 min 

Dwa sputniki toczą ze sobą walkę w kosmicznej przestrzeni dążąc do wzajemnego unicestwienia. 
Dopiero pojawienie się trzeciego sputnika jednoczy je we wspólnym działaniu przeciwko intruzowi. 
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Upiór w pałacu, reż. Lidia Hornicka, Polska, 1960, 14 min 

Pełna humoru opowieść o bogatym Amerykaninie, który kupuje od angielskiego arystokraty pałac 

wraz ze straszącym tam upiorem. Okazuje się jednak, że to nie duch staje się największym 

postrachem domostwa. Film zrealizowany na podstawie noweli Oscara Wilde’a.  

Duecik, reż. Edward Sturlis, Polska, 1970, 4 min  

Pełna tańca i zabawy opowieść o spragnionej przyjaźni wiewiórce, która zawiera bliską znajomość ze 

strzelbą. 

W 10 minut dookoła świata, reż. Jerzy Kotowski, Polska, 1962, 12 min   

 Film przedstawia kulturę i zwyczaje różnych krajów świata: hiszpańską corridę, argentyńskie 
serenady, holenderskie wiatraki, weneckie gondole, eskimoską zimową scenerie z reniferami, 
afrykańską wioskę, indiański obóz, arabskie pustynie, paryski teatr i polski taniec góralski. 

Kwartecik, reż. Edward Sturlis, Polska, 1965, 7 min  

Gdy pianista kończy ćwiczyć gamę, stojące na fortepianie figurki w starogreckich strojach same 
wskakują na klawiaturę instrumentu i zaczynają grać. 

Czapki na sprzedaż, reż. Jerzy Kotowski, Polska, 1963, 8 min 

Sprzedawca czapek próbuje sprzedać swój towar, ale nikt nie chce mu za nie zapłacić. 

Niezwykła kariera, reż. Tadeusz Wilkosz, Polska, 1962, 11 min 

Historia zwykłej wiejskiej gąski, która zakosztowawszy kariery gwiazdy filmowej, wraca na swoje 

podwórko. 

11:30 - Filmy SE-MA-FOR dla dorosłych – 80 min  

Miejsce, reż. Edward  Sturlis, Polska, 1965, 7 min  

Opowieść o plażowych przepychankach i walce o miejsce na piasku. 

Walc, reż. Stanisław  Śliskowski, Polska, 1980, 6 min 

Przy dźwiękach walca wirują białe papierowe serwetki. Tańczące z nimi kolorowe kredki i flamastry 

malują je w ornamenty. 
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Kochajmy maszyny, reż. Edward Sturlis, Polska, 1973, 9 min  

Satyra na przesadne zafascynowanie techniką. 

Świat w operze, Jerzy Kotowski, Polska, 1966, 11 min 

Fragmenty opery „Carmen” Georges’a Bizeta odgrywane przez druciane lalki.    

Człowiek i Anioł, reż. Edward Sturlis, Polska, 1966, 9 min  

Przewrotna i satyryczna opowieść o człowieku i aniele, którzy zamieniają się rolami. 

Człowiek z lustra, reż. Zenon Wasilewski, Polska, 1966, 11 min  
Satyra na ludzi, którzy zbyt często zaglądają do kieliszka. 

Kat i Katarzyna, reż. Katarzyna Latałło, Polska, 1965, 9 min 

W ponurym państwie, w którym rządzi okrutny król nadworny Kat zaprzyjaźnia się z małą 

dziewczynką o imieniu Katarzyna. 

Cień czasu, reż. Jerzy Kotowski, Polska, 1964, 7 min 

Tematem filmu jest zagadnienie odradzającego się militaryzmu. 

Klient Nasz Pan, reż. Zofia Ołdak, Polska, 1963, 12 min 

Satyra na system handlu w Polsce, historia klienta, który potrzebuje zrobić zakupy spożywcze, ale 
w  każdym sklepie spotykają go trudności. 

17:30 - I Blok Filmów Starewicza – 81 min  

Lalki Władysława Starewicza, reż. Wadim Berestowski, Polska, 1988, 15 min  

Film dokumentalny poświęcony pionierowi animacji lalkowej Władysławowi Starewiczowi. Na 

potrzeby filmu w pracowni studia Se-Ma-For zrekonstruowano lalki według oryginalnych projektów 

Starewicza.    

Filmy nieme z muzyką na żywo w wykonaniu Zbigniewa Chojnackiego, (akordeon + elektonika):  

Miłość biała i czarna (Amour noir et amour blanc), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1922, 10 min 
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Opowieść o grupie teatralnej, w skład której wchodzą m. in. Charlie Chaplin i Mary Pickford, w której 

szeregi zamęt wprowadzają dwa rywalizujące ze sobą amorki. 

Żaby chcą króla (Les Grenouilles qui demandent un roi), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1922, 

9  min 

Adaptacja bajki Jean de La Fontaine. Niezadowolone z demokratycznego ustroju żaby proszą Boga 

o  wyznaczenie króla. Kolejni kandydaci jednak nie podchodzą im do gustu. W końcu zirytowany Bóg 

postanawia odegrać się na żabach. 

Zemsta Kinooperatora (Mest kinematograficheskogo operatora), reż. Władysław Starewicz, Rosja, 

1912, 12 min 

Ironiczna opowieść o zdradzie małżeńskiej w świecie owadów (żuków), sfilmowanie tej zdrady przez 

operatora filmowego, a następnie ujawnienie jej w kinie dla owadów.  

Konik polny i mrówka (Strekoza i muravej), reż. Władysław Starewicz, Rosja, 1912, 5 min.  

Film zapoczątkował w twórczości Starewicza nurt adaptacji znanych bajek i baśni. Tutaj po raz pierwszy 

zastosowano duże lalki, wykonane specjalnie do zbliżeń, co umożliwiało wzbogacenie mimiki postaci. 

Obraz jest ekranizacją bajki Iwana Kryłowa, opowiadający o mrówce, która przez cały rok gromadzi 

zapasy na zimę i koniku polnym, lekkoduchu, który szuka schronienia w domu pracowitej mrówki. Film, 

dzięki rekordowej liczbie stu czterdziestu kopii, mogli obejrzeć widzowie w całej Europie i Ameryce. 

Lilia Belgii (Liliya Belgii), reż. Władysław Starewicz, Rosja 1915, 14 min  

Starewicz stworzył szereg parodii obyczajowych oraz kilka grotesek politycznych o antywojennej 

wymowie. Jedną z nich jest "Lilia Belgii", będąca satyrą na Wilhelmowskie Niemcy, dokonujące najazdu 

na Belgię. W filmie widzimy dziadka, który opowiada swojej wnuczce bajkę o napaści złych owadów 

na dobre. 

W szponach pająka (Dans les griffes de l'araignée), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1920, 18 min  
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Pierwszy film Starewicza zrealizowany we Francji. Bohaterami są: bankier, piękna i młoda aktorka 

kabaretowa i zakochany w niej młodzieniec. Przed oczami widzów rozgrywa się obraz obyczajowego 

rozkładu wyższych sfer. Bogaty bankier uwodzi piękną i naiwną aktoreczkę. Porywa ją do swego pałac, 

ale na szczęście zakochany w niej szlachetny młodzieniec staje w jej obronie i w ostatniej chwili udaje 

mu się ją uratować. 

26 czerwca (NIEDZIELA): 

15:30 - II Blok Filmów Starewicza – 62 min   

Władysław Starewicz, reż. Wadim Berestowski, Polska, 1986, 25 min 

Film poświęcony pionierowi animacji filmowej, Władysławowi Starewiczowi (1882-1965). W filmie 

wykorzystano fragmenty filmów Starewicza. O nim samym mówią: córka Irena i przyjaciel, krytyk 

Charles Ford.   

Filmy dźwiękowe Starewicza: 

Zanzabella w Paryżu (Zanzabelle a Paris), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1947, 14 min 

Pewna afrykańska wioska jest zamieszkała przez zwierzęcą społeczność. Młoda żyrafa Zanzabelle 

marzy jednak o wielkich przygodach w Paryżu. Podróż do Francji okaże się jednak dla niej sporym 

rozczarowaniem. 

Kwiat paproci (Fleur de Fougere), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1949, 24 min 

Adaptacja bajki Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zainspirowany krążącymi legendami młody chłopiec 

Jacek podczas nocy świętojańskiej wyrusza do lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci, który ma 

przynieść znalazcy wielkie szczęście. 

17:00 Wieczorny finał festiwalu. Opowieść o lisie, reż. Starewicz, 70 min 

Opowieść o lisie (Le Roman de Renard), reż. Władysław Starewicz, Francja, 1930, 70 min  
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W królestwie zwierząt żyje pewien Lis, który bardzo lubi błaznować i nabierać wszystkich wokoło. Król 

Zwierząt - Lew - otrzymuje coraz więcej przeróżnych skarg dotyczących niesfornego Lisa. Nakazuje 

więc aresztować zwierzę i przyprowadzić do siebie... 

Przegląd filmów Stepana Kovala na NINATECE  

Przegląd twórczości Stepana Kovala na Ninatece przedstawia jednego z najwybitniejszych ukraińskich 

animatorów. Koval urodził się w 1965 roku w Nowomoskowsku, studiował architekturę na Narodowej 

Akademii Sztuk Pięknych Ukrainy i reżyserię animacji w Instytucie Teatralnym w Kijowie. 

Wśród przeglądu jego animacji znajdzie się między innymi dzieło, za które reżyser otrzymał Srebrnego 

Niedźwiedzia na Berlinale w 2003 roku: Jechał tramwaj nr 9. Ponadto dostępne będą filmy z serii Mój 

kraj – Ukraina, ukazujące tradycje, legendy oraz historie z różnych regionów kraju. Dlaczego Ukraina 

jest bogata w czarnoziem? Jakie były losy ludzi ocalałych z wielkiego głodu ukraińskiego? Na te i wiele 

innych pytań można znaleźć odpowiedzi zawarte w niezwykle oryginalnej formie, którą prezentuje 

Stepan Koval. Przegląd wpisuje się w naszą ideę przybliżania twórczości i działalności artystów zza 

wschodniej granicy. Tym razem włączamy tę koncepcję w nasze Święto Animacji. Wciąż jesteśmy 

solidarni z Ukrainą, a przez kulturę chcemy wyrazić nasze wsparcie w obecnej sytuacji politycznej.  

Dzień Dziecka już za nami, jednak nie zapominamy o najmłodszych! Animacje Kovala to także barwne, 

rozśpiewane dzieła dla dzieci. Bohaterowie przeżywają przygody, które nie tylko przenoszą w świat 

pełen radości i zabawy, ale również pokazują uniwersalne wartości, którymi warto kierować się 

w  życiu. Choć część animacji kierowana jest przede wszystkim do najmłodszych, są one wyjątkową 

okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, kształtowania swojej wrażliwości i poszerzania 

horyzontów.  

Filmy dostępne na Ninatece od 25 czerwca godz. 10:00 do 2 lipca godz. 10:00. 

 

The Tram Was Going, Number Nine, reż. Stepan Koval, Ukraina 2002, 10 min 

Poranna podróż zatłoczoną komunikacją miejską to sytuacja chyba wszystkim dobrze znana: ścisk, 

dotyk obcych ludzi, głośne rozmowy, nerwy, niespodziewane awantury. Wszystko to ukazane zostało 

w humorystycznej, niezwykle plastycznej animacji Stepana Kovala. Niby zwyczajna, krótka podróż 

tramwajem, a może dostarczyć wielu wrażeń! 

 

Becoming Strong, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2009, 15 min 

Muzyczny wirtuoz, matematyczny geniusz, pracownik, co robi za dwóch – pomysłów na życie może 

być wiele. Każdy od młodego człowieka wymaga czego innego i lepi go według swojego zamysłu. 
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Ciężko jednak wciąż zmieniać swój kształt, ale jeszcze ciężej położyć temu kres i z miękkiego stać się 

twardym. 

 

Carpenter, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2005, 6 min 

Bohdan i Danylko postanawiają zrobić w prezencie dla babci krzesło. To nie taka prosta sprawa! 

Pomoże im w tym wujek Orest, który na pracach stolarskich zna się jak nikt inny. 

 

Labirynth, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2017, 8 min 

Stepan Koval, który prócz studiów filmowych ukończył również architekturę, zabiera nas w podróż do 

zupełnie niezwykłego miasta-labiryntu. W mieście tym odnaleźć można wiele zaskakujących miejsc, 

ale nie sposób odszukać właściwej drogi. 

 

How to cheer up Loneliness, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2018, 13 min 

Różowa klacz Kamelia nie chce, by ktokolwiek był nieszczęśliwy. Wszystko wokół jest wesołe – prócz 

Samotności. Postanawia ją odnaleźć i rozweselić, w czym pomogą Kamelii spotkane po drodze 

zwierzęta. 

 

Family Name in the Pocket, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2019, 13 min 

Wielki głód ukraiński jest częścią tragicznej przeszłości, której Ukraina nigdy nie zapomni. Choć 

odchodzą już ludzie pamiętający go bezpośrednio, historia przekazywana jest dalej. Animacja 

przedstawia opartą na prawdziwych wydarzeniach historię kobiety, która chce uchronić swojego synka 

od śmierci z głodu. Ucieka ze wsi, gdzie panują strach i śmierć, by ratować życie dziecka. 

 

Who’s on the lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2020, 4 min 

Po dwóch stronach smyczy spacer wygląda zupełnie inaczej. Co myśli człowiek, a co myśli pies? Kto tu 

kogo wyprowadza? Rozśpiewana, humorystyczna animacja dla dzieci i wszystkich miłośników zwierząt. 

 

I love loving mum, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2020, 4 min 

Jakim wspaniałym prezentem są farby i sztaluga! Można namalować mamę, tatę, babcię, dziadka… 

Wszystko, co się wymarzy. Jednak nieraz ciężko pohamować inspirację i musi ona wyjść nieco poza 

granice płótna. 

 

Chornozem, reż. Stepan Koval, Ukraina, 2013, 4 min 

Dawno, dawno temu powierzchnia ziemi była twarda jak skała i nic na niej nie rosło. Ludzie 

podróżowali w poszukiwaniu miejsca na osiedlenie się, aż dotarli do krainy zwanej dzisiaj Ukrainą. Tu 

także dookoła były jedynie kamienie, ruszyli więc dalej – został tylko jeden człowiek, który wierzył, że 

na tej ziemi coś wyrośnie. 
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