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Andriej Zwiagincew
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Urodził się w Nowosybirsku, gdzie ukończył nowosybirską szkołę
teatralną (1984) oraz kurs aktorski w GITIS (1990). Pracował jako
aktor w niezależnych projektach teatralnych oraz występował gościnnie w serialach telewizyjnych i filmach.
W 2003 nakręcił swój pierwszy pełnometrażowy film Powrót
(Złoty Lew za Najlepszy Film oraz Lew Przyszłości za debiut dla
najlepszego reżysera).
Jego kolejny film Wygnanie otrzymał nagrodę za najlepszą rolę
męską na festiwalu filmowym w Cannes w 2007r.
W roku 2011, także w Cannes, jego trzeci pełnometrażowy film
Elena zdobył Nagrodę Specjalną Jury w ramach programu
Un Certain Regard. Kolejny film, Lewiatan, otrzymał nagrodę za
Najlepszy Scenariusz (Cannes 2014) oraz został uznany przez
Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej Hollywood za najlepszy film
obcojęzyczny i otrzymał Złoty Glob (2015). W tym samym roku
jako Najlepszy Film Obcojęzyczny Lewiatan otrzymał nominację
do Oskara.
W 2018 r. najnowszy film Niemiłość otrzymał nominacje do
Oscara i Złotego Globu oraz Nagrody BAFTA.
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29.11

01.12

CZWARTEK / THURSDAY
17:00 – 20:10 / KINO ASP*

SOBOTA / SATURDAY
14:00 – 17:00 / KINO ASP*
Fundacja Cinema Art / Cinema Art Foundation

zdjęcia / Cinematography

scenariusz / script

The Camping Trip Austria [38’55]
Ahmed & Marcus Szwecja [09’00]
Inside I’m Racing Irlandia [18’16]
The Snail Iran [10’44]
Happy Family Indonezja [24’11]

www.cinemaart.pl
Because of a Little Apple Rosja
[13’54]
Anywhere Serbia [10’17]
www.grandoff.eu
Happy New Year Holandia [08’51]
Adnan’s Father Dania [25’00]
Zona Iran [20’00]

film dokumentalny / Documentary

The last of his kind Niemcy [11’12]
15.7 km Indonezja [15’00]
Abram retuned alone Polska [45’00]
Let’s Talk USA [08’29]
Centenarian Kanada [04’54]

30.11
PIĄTEK / FRIDAY
17:00 – 21:00 / KINO ASP*
Pokaz specjalny filmu Niemiłość
w reżyserii Andrieja Zwiagincewa
Spotkanie z reżyserem Andriejem Zwiagincewem
rola kobieca / actress

* KINO grand off ASP
Akademia Sztuk Pięknych (aula)
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Cube Kazachstan [19’44]
Dinner With Stranger Hong Kong [14’46]
Bury the silence USA [13’00]
I Think I Have a Crush on You Szwecja [09’05]
Lifeline Wielka Brytania [07’58]

info@cinemaart.pl

reżyseria / directing

The Transfer Izrael [22’24]
Hearing Iran [15’00]
Around the Island [Chiny 33’19]
Saliva Wielka Brytania [05’49]
Magic Alps Włochy [14’45]

03 .12
PONIEDZIAŁEK / MONDAY
17:00 / KINO ASP*
Pokaz 11 Nagrodzonych Filmów
Festiwalu Grand off 2018

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
w dzisiejszym kształcie jest spadkobierczynią powołanej do życia
w 1904 roku Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Pierwotnie uczelnia prywatna, została upaństwowiona w 1923, zaś w 1934 roku zyskała status akademicki. Jej ówczesny program wyznaczył aktualne
do dziś cele. Łączył w harmonijny sposób studia w zakresie klasycznych dyscyplin artystycznych – malarstwa, rzeźby i grafiki, z dyscyplinami sztuki stosowanej, mającymi służyć odrodzeniu w wolnej
Polsce rzemiosła i przemysłu artystycznego. Z grona studentów
i wykładowców uczelni wywodzili się członkowie ważnych w polskim
życiu artystycznym międzywojnia ugrupowań Bractwa św. Łukasza,
Szkoły Warszawskiej, Rytmu, Ładu, Rytu i awangardowego Bloku.
Reaktywowana w 1945 roku uczelnia pięć lat później została połączona z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych im. Cypriana
Kamila Norwida. Na strukturę dzisiejszej Akademii składa się dziewięć wydziałów – Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów,
Scenografii oraz Zarządzania Kulturą Wizualną. Istotną rolę kulturotwórczą pełnią: Biblioteka Główna z księgozbiorem, Muzeum ASP,
gromadzące, opracowujące i udostępniające dzieła sztuki, szczególnie autorstwa artystów związanych z dawną i dzisiejszą uczelnią,
oraz Archiwum. Prezentacja bieżącego dorobku artystycznego pedagogów i studentów odbywa się w kilku galeriach: Salonie Akademii, Spokojna 15 oraz studenckiej galerii Kaplica.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest jedną z największych
w Polsce uczelni artystycznych. Współpracuje z wieloma zagranicznymi placówkami naukowo-dydaktycznymi. Bierze aktywny udział
w programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Organizuje duże imprezy cykliczne: doroczną wystawę Coming Out – Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie, Wystawę Podsumowującą Rok
Akademicki oraz Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im.
T. Kulisiewicza IMPRlNT.
Absolwenci i pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są
często postrzegani jako najwybitniejsi w kraju artyści w swych dziedzinach, zyskując nierzadko międzynarodową renomę.

w stę p
bezpłatny

Zrealizowano przy udziale środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Grand OFF
Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy
Świata
to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce oraz
jedna z najważniejszych tego typu idei na świecie.
Celem festiwalu jest nagrodzenie wybitnych i wyjątkowych niezależnych produkcji filmowych. Realizację tego celu zapewnia skrupulatny
proces nominacji zgłoszonych produkcji przez 90 członków Kapituły
Grand OFF – przedstawicieli środowisk filmowych niemal 30 krajów
świata. W tym roku wybór nominowanych filmów był niezwykle trudny
– do konkursu nadesłano niemal 4 000 zgłoszeń ze 123 krajów.
Stałym punktem każdej edycji festiwalu stały się pokazy nagrodzonych
filmów, które w tym roku odbywają się w kinie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także uroczysta Gala, podczas której autorom
najlepszych niezależnych filmów świata wręczone zostaną statuetki.
W pierwszych miesiącach 2019 roku, nagrodzone filmy prezentowane
będą w 100 kinach w całej Polsce.
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Program festiwalu

Osiągnięcia życia tego honorowego gościa festiwalu mają stanowić
dla innych twórców niezależnych jasną wytyczną kierunku, w którym
warto podążać, a także pomagać precyzować przesłanie Grand OFF.
Do dzisiaj honorowe statuetki otrzymali: Marcel Łoziński, Krzysztof
Zanussi, Cezary Harasimowicz, Allan Starski, Jiři Menzel, Agnieszka
Holland, Janusz Gajos, Lech Majewski, Jerzy Hoffman, Daniel
Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Janusz Majewski, Piotr Fronczewski,
Wojciech Wójcik i Emilia Krakowska.
W tym roku laureatami nagrody specjalnej Festiwalu Grand OFF są
znakomity polski aktor Andrzej Seweryn oraz światowej sławy reżyser
Andriej Zwiagincew.
Festiwal Grand OFF to w końcu wrota do magicznego świata filmu niezależnego, do którego serdecznie zapraszamy koneserów sztuki filmowej, wytrawną widownię oraz filmowców z całego świata!

Początkowo filmy z Europy nominowane były w 9 kategoriach: reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka, najlepsza fabuła, najlepszy dokument oraz najlepsza animacja. W roku 2008 powstała
dodatkowa kategoria – najlepszy film pozaeuropejski. Ze względu na
ogromne powodzenie, jakim cieszyła się nowa kategoria, a także bardzo ciepłe przyjęcie przez członków kapituły, Grand OFF – Europejskie Nagrody Filmów Niezależnych stały się Grand OFF – Światowymi
Nagrodami Filmów Niezależnych, a następnie Grand OFF – Najlepszymi Niezależnymi Krótkimi Filmami Świata. Trzy lata temu pojawiła
się także 10. kategoria – scenografia – której pomysłodawcą jest Allan
Starski, członek kapituły od 2013 r. Nowością festiwali od 2015 r. jest
kategoria Najlepszy Film Polski.
Od roku 2009 Kapituła przyznaje także nagrodę za całokształt twórczości dla artysty, który przez całe swoje życie wiernie realizuje idee
kina niezależnego.

program of the Festival

26 .11

27.11

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
17:00 – 19:30 / KINO ASP*

wtorek / tuesday
17:00 – 20:00 / KINO ASP*

Film Polski / polish Film

film fabularny / Fiction

Między nami [30’00]
Mleko [15’18]
The Cave [26’45]
Leader [19’00]
Le Monde [30’00]

The Transfer Izrael [22’24]
Hearing Iran [15’00]
Blue Peter Chorwacja [14’28]
Profound Silence Iran [03‘35]
To Garbo and Lenin Szwecja [14’38]

film animowany / animation

scenografia i kostiumy
/ Costume and Stage Production

28 .11
ŚRODA / WEDNESDAY
17:00 – 20:10 / KINO ASP*
rola męska / Actor

The Peculiar Abilities of Mr. Mahler
Niemcy [29’00]
Säde Estonia [18’16]
Presence Iran [16’00]
The Cave Polska [26’45]
Adnan’s Father Dania [25’00]
montaż / editing

Irma Urugwaj [05’40]
CROC&ODILE Francja [01‘32]
Look Litwa [03’30]
Concert of the fire Rosja [06’37]
The Warsaw Robin USA [07’04]

* KINO grand off ASP
Akademia Sztuk Pięknych (aula)
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

From San Francisco with love
Francja [29’31]
The Peculiar Abilities of Mr. Mahler
Niemcy [29’00]
Larceny Hiszpania [11’51]
Shoehorn Turcja [20’00]
The Collection Francja [12’30]

Room Iran [13’36]
Ahmed & Marcus Szwecja [09’00]
Inside I’m Racing Irlandia [18’16]
Living Together Hiszpania [10’38]
Chinese Francja [22’00]
18:20 / KINO ASP*
Poetyka krytyki filmowej
Spotkanie z krytykami filmowymi Barbarą Hollender
i Krzysztofem Kwiatkowskim.
Prowadzi Łukasz Maciejewski

