
11 edycja festiwalu Żubroffka  
 

 
  
ŻUBROFFKA w Narwi 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – swoisty kulturalny 
pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem – zaczyna drugą dekadę 
swojego istnienia. Tegoroczna, 11. edycja imprezy odbędzie się od 7 do 11 grudnia. 
Festiwal po raz kolejny zagości z filmowymi pokazami w Białymstoku i ośmiu innych 
podlaskich miejscowościach, odwiedzi kina, galerie, ośrodki kultury i kluby, licea i 
białostocki uniwersytet, miejski stadion i Pałac Branickich. 
W tym roku, do ośmiu konkursów selekcjonerzy wybrali 121 najciekawszych filmów 
(spośród prawie dwóch tysięcy!). Widzowie zobaczą także specjalne projekcje filmów 
krótkometrażowych z całego świata, m.in. z Iranu, Armenii, Kanady i Indii. Ogółem, w 
ciągu pięciu dni można będzie obejrzeć ponad 250 krótkometrażówek! 
Międzynarodowe Jury oceni filmy w trzech konkursach krajowych (Amatorzy, Studenci, 
Niezależni) i dwóch międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat). Inne Jury 
przyjrzy się filmom w nowym konkursie eksperymentów i video-artów (Na skraju), 
jurorami będą także dzieci (konkurs Kids) i trochę starsza publiczność (konkurs Music 
video). Już tradycyjnie widzowie przyznają też swoją nagrodę – Dzikiego Żubra. Oprócz 
Grand Prix festiwalu oraz nagród i wyróżnień w każdym z konkursów, przyznawane są 
nagrody specjalne za najlepszą: Animację, Dokument, Fabułę, Zdjęcia oraz Muzykę. 
ŻUBROFFKA to przede wszystkim filmy, ale w programie znalazły się także energetyczne 
koncerty, spotkania z twórcami, wystawy, panele dyskusyjne oraz warsztaty. 
Pokaz w Narwiańskim Ośrodku Kultury 
8 grudnia (czwartek) 
godz. 18:00 Narew / Narwiański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 105 
Pokaz zestawu BELARUSIAN FRESH (82') 
W programie przygotowanym przez MFFK Cinema Perpetuum Mobile będziemy 
delektować się najświeższymi, soczystymi produktami młodego pokolenia 
dokumentalistów. Z tej półtoragodzinnej mieszanki wyłowimy: kronikę filmową stworzoną 
z wywiadów z mieszkańcami Mińska; dokument śledczy, w którym historia piosenki 



przeplata się z historią miasta; śmiały portret striptizerki z prowincji; wnikliwy obraz 
miasta pędzla mieszkającego w nim malarza; portret poety i muzyka afro-białoruskiego 
pochodzenia. Te tak różne, choć niezbędne składniki, złożą się na wizerunek 
współczesnej Białorusi i jej mieszkańców. 
Kuratorki i goście pokazu: Anna Razhentsova, Lera Green 
Program: 
Minsk's Mature Face/У Минска немолодое лицо, Nikita Lavreckiy, 2016, 10' 
Only in Grodno!/Толькі ў Гродна!, Maxim Shved, Andrey Lomov, 2015, 13'03'' 
The Rising of the Strip-Dancer Misha Marocco/Восхождение стриптизёра Миши 
Марокко, Kirill Synkov, 2015, 16'49'' 
I Live in this Town/Я жыву ў гэтым горадзе, Nikalai Zheludovich, Dzmitry Nikifarau, 
Yahor Surski, Ruslan Fyadotau, 2013, 6'19'' 
Andrey Takindang. I Will Pause in the Middle/Андрэй Такінданг. Спынюся ў сярэдзіне, 
Ihar Chyshchenia (Belarusfilm), 2013, 35'27'' 
Festiwal zrealizowany z dotacji Miasta Białegostoku oraz Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej 
Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG" 
Współorganizator: Narwiański Ośrodek Kultury 
Więcej: 
www.zubroffka.pl 
www.facebook.com/zubroffka 
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