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Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji 
AnimArt World Puppet Carnival 

Łódź, 24-30 września 2016 
 
 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt to największa i jedyna tego typu impreza w Polsce, 
poświęcona kompleksowo sztuce animacji – zarówno tej filmowej, jak i teatralnej. Jego misją jest 
prezentowanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej animacji oraz konfrontowanie 
dokonań artystów polskich i światowych, związanych z teatrem lalek i filmem animowanym. Nigdzie  
w Polsce nie prezentowano dotąd takiego tygla kulturowego: do Łodzi zjadą lalkarze z 6 kontynentów  
z 31 krajów, takich jak Nowa Zelandia, Iran, Indie, Malezja, Argentyna, Południowa Korea, Brazylia, 
Japonia, Australia, Egipt, USA, Tunezja, Kanada, Tajlandia, a do tego bardzo silna reprezentacja 
animatorów teatralnych z Europy. Łódź odwiedzą również zagraniczni i krajowi twórcy oraz producenci 
filmów animowanych, m.in. z Francji, Finlandii, Belgii, Czech, Słowacji i Węgier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tegorocznej, drugiej już edycji festiwalu, AnimArt będzie gościć „World Puppet Carnival” – jeden  
z największych, międzynarodowych i w dodatku „wędrujących” festiwali na świecie, poświęcony 
entuzjastom sztuki lalkowej. Co roku odbywa się on w innym kraju, a jego głównym celem jest jednoczenie 
twórców ze wszystkich stron świata, wbrew podziałom, uprzedzeniom czy różnicom kulturowym. 
 
Selekcji grup teatralnych (ponad 150 artystów), którzy wystąpią w tym roku w Łodzi, dokonał dyrektor 
World Puppet Carnival, Rod Petrovic. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Waldemar Wolański, szef 
Teatru Lalek Arlekin. Osobą odpowiedzialną za pokazy filmowe studentów animacji jest kierownik Katedry 
Filmu Animowanego – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rynkiewicz (Szkoła Filmowa w Łodzi).  
 
Ogromną w tym roku część filmową i edukacyjną festiwalu przygotowała łódzka firma MOMAKIN.  
W jej programie filmowym znajdą się trzy bloki: ANIM.ART.FILM (pokazy filmów animowanych z całego 
świata – pełno- i krótkometrażowych), ANIM.ART.EDU (Masterclass z Timem Allenem, bezpłatne warsztaty 
oraz projekcje dla dzieci i młodzieży oraz panele specjalistyczne), a także ANIMARKT – specjalny dzień dla 
profesjonalistów z branży filmowej, związanych z produkcją animacji.  
 
Każdego dnia odbywać się będzie niemal 10 przedstawień, liczne projekcje filmowe, spotkania oraz 
warsztaty. Łącznie na czas festiwalu zaplanowano ponad 60 wydarzeń teatralnych oraz blisko 50 wydarzeń 
filmowych.  



 

Będzie można w nich uczestniczyć w Teatrze Arlekin, Szkole Filmowej, Akademickim Ośrodku Inicjatyw 
Artystycznych, Teatrze Nowym, Boutique Hotel's  i w plenerze (Manufaktura, ulica Piotrkowska, Pasaż 
Schillera). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideą festiwalu jest podkreślenie rangi i zainteresowanie pięknem trudnej sztuki animacji, która  
w dobie mediów cyfrowych zaczyna odchodzić w zapomnienie. Zamysłem organizatorów festiwalu jest 
wyszukiwanie spektakli i filmów, które łączą obie te sztuki, bardzo często przenikające się nawzajem. 
 
Jury konkursowe w składzie: 
Sid Ahmed Meddah (Algeria) 
Steven Ritz-Barr (USA) 
Rod Petrovic (Czechy) 
przyzna nagrody w następujących kategoriach: 
 
1. Najlepszy film 
2. Najlepsze Video 
3. Najlepszy projekt lalki 
4. Najlepsza scenografia 
5. Najlepsza animacja 
6. Najlepszy aktor 
7. Najlepsza aktorka  
8. Najlepsza reżyseria 
9. Najlepszy występ plenerowy  
10. Najlepszy występ tradycyjny 
11. Najlepsza sztuka oryginana 
12. Najlepszy spektakl dla dzieci 
13. Najlepsza kreacja artystyczna 
14. Grand Prix 
 
Nagrodę Grand Prix Festiwalu w wysokości 10 tys. zł ufundowała COMPENSA  TU na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teatrarlekin.pl/2-strona/295-sid-ahmed-meddah
http://teatrarlekin.pl/2-strona/293-steven-ritz-barr
http://teatrarlekin.pl/2-strona/297-rod-petrovic


 

 

Festiwal ANIMART – część teatralna 
 
 
Na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt do Teatru Lalek Arlekin są zapraszani prawdziwi 
mistrzowie w swojej dziedzinie, co daje niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się technikom ich pracy. 
Zróżnicowanie grona zaproszonych artystów zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji czy kręgu 
kulturowego daje ogromny potencjał ukazania szerokiego spektrum gatunków i technik animacyjnych tj. jak 
marionetki, teatr cieni, bunraku, lalki żyworękie, maska, lalki stolikowe, kukły, mupety czy lalki trickowe.  
 

 
 
Festiwal rozpocznie się w sobotę, 24 września, barwną paradą, która wyruszy spod Pasażu Schillera ulicą 
Piotrkowską do Manufaktury. Na wysokości DH Magda, będzie ustawiona specjalna trybuna, z której będzie 
można podziwiać paradę, i gdzie będzie ona komentowana przez konferansjera.  
 
W części teatralnych prezentacji zobaczyć będzie można zespoły, które nigdy nie gościły w Polsce, z tak 
odległych krajów, jak Nowa Zelandia, Indie, Malezja, Tajlandia (44 osobowy zespół prezentujący tradycyjne 
lalki tajlandzkie), Korea Południowa, Egipt, Japonia, Iran czy Argentyna. Wiele z nich prezentuje sztukę 
lalkarską z pogranicza rodzimego folkloru, o wielowiekowej tradycji kulturowej.  
 

 
 



 

Festiwal będzie prezentował całe spektrum lalkarskich form, od maleńkich, pudełkowych scen, mistrzów 
teatrów rękawiczkowych, teatralnych specjalistów miniaturowych scen, aż po przedstawienia plenerowe  
w otwartej przestrzeni, których akcja nie zawsze jest z góry ustalona przez realizatorów. Warte uwagi są 
oryginalne materie czy techniki, z którymi mierzą się artyści. Np. węgierski Nylon Theatre powstaje  
z wielkich foliówek, maoryska pełna emocji podróż teatralna odbywa się z udziałem karanga, haka, mōteatea 
(starożytnych pieśni) oraz niepokojących dźwięków taonga pūoro  (instrumentów), scalonych z karetao 
(maoryskimi lalkami). W tunezyjskim teatrze podstawą jest glina, we włoskim szydełkowane lalki,  
a w koreańskim – lalki wykonane ze specjalnego papieru. 
 

 
 
Bogaty repertuar przedstawień skierowany jest nie tylko do najmłodszych widzów, ale często specjalnie 
do dorosłych, podobnie jak łódzki Teatr Arlekin, próbując odczarowywać mit, że teatr lalkowy jest 
jednoznaczny z tym skierowanym do dziecięcej widowni. Takie spektakle zaprezentują lalkarze z Holandii, 
Stanów Zjednoczone, Niemiec, Iranu, Norwegii, Węgier, Bułgarii, Polski i Włoch. 
 
Tematyka prezentowanych spektakli jest zupełnie otwarta. Wiele z lalkowych scen opiera swoje 
prezentacje łącząc tradycyjne techniki animacji z humorystycznymi opowieściami, inne oparte są na 
ludowych podaniach czy wątkach (np. Tajlandia, Egipt, Iran, Indie), a także na kanonie bajkowym, jak 
„Siedem koźlątek” Teatru  z Hiszpanii czy „Szkarłatny kwiat” Teatru Kukfo z St. Petersburga. Jeszcze inne, jak 
teatry z Brazylii, Włoch, Niemiec czy Norwegii bogato czerpią z problemów współczesnego świata.  
 
Na czas festiwalu Teatr Arlekin multiplikuje swoje miejsca prezentacji. Przedstawienia będą się odbywać  
w czterech miejscach w budynku – na Dużej Scenie, Małej Scenie, Sali Prób, która zamieni się w drugą 
małą scenę, a także we Foyer. Ponadto pokażemy trzy spektakle w łódzkiej Manufakturze i dwa w Pasażu 
Schillera. 
 
Podczas AnimArtu otwarte będą też wszystkie miejsca wystawiennicze Arlekinowej Galerii A. 
Na górnym Foyer, w  tzw. akwarium goście i widzowie będą mogli podziwiać m.in. wystawę Jolanty 
Królikowskiej, zatytułowaną „Dzieci świata. Świat dzieci”, stanowiącą unikatowy zbiór lalek, przywiezionych 
z różnych zakątków świata. Na klatce schodowej, prowadzącej do Foyer prezentowane będą unikatowe 
tkaniny Yaroslava Tkaczuk w serii „Kobiety rysowane nicią". Artystka, eksperymentując z tkaniną i fakturą, 
wplata w nie metal podążając w stronę trójwymiarowości formy. Natomiast w Galerii A w Piwnicy, 
udostępniona będzie wystawa grafik warsztatowych pt. „Wiatr” autorstwa Ewy Kutylak.  
 

 

 
 



 

Bilety na przedstawienia w cenie 20 zł lub karnety na wszystkie prezentacje w cenie 320 zł można nabyć  
w kasie teatru lub zarezerwować (tel. 42-632-58-99, biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl) lub zakupić online: 
http://teatrarlekin.pl/index.php/repertuar/bilety-online   

 
 

Podczas tegorocznego AnimArtu wystąpią grupy teatralne: 
1. Taowaru (Nowa Zelandia) 
2. Sydney Puppet Theatre (Australia) 
3. Marionette Laal Kamara (Japonia) 
4. Puppet Ku's Theatre (Malezja) 
5. Dinesh Theatre (Indie) 
6. Kkachidong Theatre Company (Korea Południowa) 
7. Ariya Group (Iran) 
8. Nardthaya Burapha (Tajlandia) 
9. Theatre Tuuleveski (Estonia) 
10. Elmahroussa Group (Egipt) 
11. Domia Production (Tunezja) 
12. Theater "Kukfo" (Rosja) 
13. Vessel Theatre (Bułgaria) 
14. Visual Puppet Theatre Prassein Aloga (Grecja) 
15. Bajkamela (Serbia) 
16. Nylon Group (Węgry) 
17. Julia Raab Theatre (Niemcy) 
18. Figurentheater Michael Huber (Szwajcaria) 
19. Figurentheater Vlinders & C° (Belgia) 
20. Magisch Theatertje (Holandia) 
21. Skromlehjulet Figur Theater (Norwegia) 
22. Helenandjohn (Wielka Brytania) 
23. Your Man's Puppets (Irlandia) 
24. Crochet Puppet Theatre (Włochy) 
25. Teatro Los Claveles (Hiszpania) 
26. S.A. Marionetas (Portugalia) 
27. Golden Puppet Theater (Kanada) 
28. Ana Craciun-Lambru (USA) 
29. Anjos de Norte Production (Brazylia) 
30. La Gorda Azul (Argentyna) 
31. Teatr Lalek Arlekin (Polska) 
32. Teatr Groteska (Polska) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teatrarlekin.pl/index.php/repertuar/bilety-online


 

 

Festiwal ANIMART – sekcja filmowa 

 
Tegoroczna edycja festiwalu ANIMART znacząco poszerzyła swoją część filmową. Codzienne projekcje 
animacji wzbogacą: Masterclass światowej klasy animatora Tima Allena, prezentacja dotycząca 
najlepszego lalkowego filmu roku, projekt edukacyjno-kulturalny „Historia poprzez kulturę: Rewolucje!” 
oraz, organizowany po raz pierwszy, ANIMARKT – całodzienne wydarzenie skierowane do profesjonalistów 
z branży filmowej.   
 
Wydarzenia składające się na filmową sekcję festiwalu ANIMART organizatorzy podzielili na trzy bloki: 
ANIM.ART.FILM, ANIM.ART.EDU i ANIMARKT. 
 
ANIM.ART.FILM – projekcje filmowe 
ANIM.ART.FILM to przede wszystkim codzienne projekcje filmów krótkometrażowych (Panorama Krótkiej 
Formy), dzięki którym będzie można zapoznać się z wachlarzem nietuzinkowych filmów  
z całego świata (m.in. z Tajwanu, Argentyny, USA, Europy, czy Meksyku). Widzowie w wizjach rodem  
z kubistycznych obrazów będą poszukiwali źródeł rewolucji 1913 roku w Meksyku i jej związków z początkami 
kina (Revoltoso, reż. Arturo „Vonno” Ambriz, Roy Ambriz, 2015), w ascetycznej i pełnej ciszy opowieści 
spróbują skonfrontować się z najnowszą historią Argentyny (Padre, reż. Santiago Bou Grasso, 2013), a wraz  
z wyjętym z chłopskich legend człowiekiem-jeleniem stoczą walkę o swoją tożsamość (Imposteur, reż. Elie 
Chapuis, 2013).  
 

 
 
Festiwalowe wieczory to pokazy animacji pełnometrażowych, przedstawiających współczesny, często 
militarny wymiar działalności ruchów rewolucyjnych na świecie. O skutkach działalności Czerwonych 
Khmerów podczas wojny w Kambodży opowie film Brakujące Zdjęcie (reż. Rithy Panh, Kambodża/Francja, 
2013), natomiast animowany dokument The Wanted 18 (reż. Amer Shomali, Paul Cowan, Kanada 2014) 
pokaże pokojową i wywodzącą się z ruchów obywatelskich metodę walki o suwerenność na terenie Państwa 
Izrael.  
 
Spotkania z animacją zostaną dopełnione poprzez trzy cykle: Studenckie Wprawki – prezentujące dokonania 
młodych adeptów animacji z polskich szkół filmowych i artystycznych, VAF New Talents – najlepsze animacje 
młodych twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Brazylijscy Przyjaciele – przegląd animacji  
z zaprzyjaźnionego festiwalu Brazil Stop-Motion z Recife. 
 
 
 
 



 

 
W ramach tego ostatniego, oprócz nowych produkcji z kraju samby, zobaczymy ciekawe krótkie metraże 
z Hiszpanii, Holandii, Urugwaju i Finlandii. Na szczególną uwagę zasługuje ubiegłoroczny laureat nagrody jury 
najważniejszego festiwalu animacji w Annecy – estoński  film The Master. Dla miłośników animowanych 
teledysków niemałą gratką będzie Quack Flat – australijski wideoklip, do którego stworzenia wykorzystano 
240 kaset magnetofonowych, ponad 1 700 metrów taśmy wideo, 108 dyskietek i jednego starego walkmana. 
 
Miejsca projekcji:  
- Szkoła Filmowa w Łodzi (Panorama Krótkiej Formy, Filmy Pełnometrażowe, Studenckie Wprawki) 
- Manufaktura (Studenckie Wprawki, VAF New Talents, Brazylijscy Przyjaciele) 
 
 
ANIM.ART.EDU – Masterclass, rewolucje i warsztaty 
Drugi blok, ANIM.ART.EDU, to program edukacyjny obejmujący wydarzenia skierowane zarówno do dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych. Z myślą o studentach, w szczególności kształcących się  
w zawodach związanych z animacją, odbędzie się MASTERCLASS – „Warsztat animatora”, prowadzony przez 
doświadczonego, brytyjskiego animatora Tima Allena. W ciągu 18-letniego doświadczenia miał on okazję 
pracować m.in. przy Oskarowym Piotrusiu i Wilku, Gnijącej Pannie Młodej Tima Burtona czy Fantastycznym 
Panie Lisie Wesa Andersona.  
 

 
 
Podczas spotkania z Timem Allenem studenci będą mogli prześledzić krok po kroku sposób pracy animatora: 
od testów, przez animatik, aż do skończonych ujęć. Zobaczą fragmenty gotowych produkcji, ale przede 
wszystkim bogatą dokumentację stojącą za każdym ujęciem – od projektów po nieudane fragmenty animacji. 
A wszystko to bogato komentowane i analizowane przez prowadzącego. Udział w wykładzie Tima Allena jest 
bezpłatny, jednak obowiązują zapisy – należy na adres momakin@momakin.pl wysłać wiadomość z danymi 
uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail). 
 
Data i miejsce wykładu Tima Allena: 
30 września, godz. 10-12, Szkoła Filmowa w Łodzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:momakin@momakin.pl


 

Istotnym elementem edukacyjnej części festiwalu będzie program specjalny „Kultura poprzez historię –- 
Rewolucje!” skierowany do gimnazjalistów i  licealistów. W ramach tego projektu zostaną pokazane 
animacje, archiwalne i współczesne, z Czech, Słowacji, Węgier i Polski w pośredni lub bezpośredni sposób 
odnoszące się do przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1956-1989. 
Projekcje te będą pretekstem do współczesnych rozważań na temat rewolucji, wolności jednostki i narodu. 
Przestrzenią dla rozmów o rewolucji będzie panel dyskusyjny goszczący twórców i naukowców z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej (m.in. Matyáš Trnka, Anna Ida Orosz) oraz seria warsztatów krytycznego myślenia, 
wykorzystujących film jako narzędzie do rozwoju tej umiejętności. W organizację panelu aktywnie włączyli 
się: Festiwal Primanima (Węgry), Stowarzyszenie Dyskusyjnych Klubów Filmowych (Słowacja) i organizacja 
Animanie (Czechy). Projekt „Historia poprzez kulturę – Rewolucje!” odbędzie się w ramach Roku Kultury 
Węgierskiej w Polsce i otrzymał wsparcie Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerami projektu są: Węgierski 
Instytut Kultury i Instytut Słowacki w Warszawie. Partnerem merytorycznym zostało Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej w  Łodzi.   
 
Data i miejsce panelu dyskusyjnego: 
29 września, godz. 10-13, Boutique Hotel’s 
Data i miejsce projekcji projektu „Historia poprzez kulturę: Rewolucje!”: 
30 września, godz. 10-15:30, Teatr Arlekin 
 
Część festiwalu skierowana do dzieci to przede wszystkim pokazy filmowe wybranych odcinków seriali: 
Tonky (Urugwaj, Tournier Animation), Rodzina Treflików (Polska, Studio Trefl) oraz Stukotki (ilLuster, 
Holandia). Dla młodych widzów będzie to okazja do spotkania się z takimi bohaterami, jak Tonky, urugwajski 
chłopiec, który wraz ze swoją siostrą z przedmiotów codziennego użytku potrafi wyczarować magiczne 
zabawki, czy Treflik, który z całą rodziną przeżywa pouczające przygody.   
 

 
 
Każdego dnia po projekcjach będą odbywać się warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się tworzyć 
magiczne zabawki z filmową duszą i skonstruują krainy wielkich przygód, które staną się scenografią do 
wspólnie stworzonych animacji. Projekcje i warsztaty skierowane są do przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych. Grupy zorganizowane można zapisać poprzez wysłanie wiadomości na adres: 
wydarzenia@momakin.pl 
 
Data i miejsce projekcji oraz warsztatów dla dzieci: 
26 – 30 września, AOIA – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
 
 
 
 



 

 
ANIMARKT – profesjonalne rozmowy o animacji 

Ważnym punktem ANIMARKT będzie panel Relacja producent-nadawca w rozwoju europejskiego rynku 
seriali animowanych, w którym wezmą udział: Anttu Harlin z Finlandii (producent serialu i aplikacji 
GIGGLEBUG, które powstały przy współpracy z fińską telewizją YLE oraz szwajcarską SRF), Ben Tesseur  
z Belgii (współzałożyciel studia Beast Animation, producent i reżyser seriali dla dzieci: „Dimitri” i „George & 
Paul”, które powstały we współpracy z telewizją belgijską) oraz Włodzimierz Matuszewski (producent ze 
Studia Miniatur Filmowych współpracujący z polskimi nadawcami przy produkcji „Hip-Hip&Hurra” i „Podróże 
na burzowej chmurze”) i Dominika Lubańska (odpowiada za produkcję i dubbing w NC+). Zaproszeni 
producenci oraz przedstawiciele telewizji zaprezentują swoje doświadczenia związane m.in. z wchodzeniem 
nadawców w koprodukcje oraz produkowaniem seriali na zlecenie telewizji. Goście przyjrzą się także 
zagadnieniu wspierania produkcji przez instytucje państwowe.  
 

    
 
Oprócz panelu dyskusyjnego w ramach ANIMARKT odbędą się trzy prezentacje. My Life as a Courgette – 
dziesięć lat pracy nad najlepszym lalkowym filmem roku to spotkanie z twórcami filmu, który już teraz 
uznawany jest za jedną z najbardziej znaczących produkcji europejskich ostatnich lat (zdobywca głównej 
nagrody najważniejszego w świecie animacji festiwalu w Annecy, pokazywany na festiwalu w Cannes, 
nominowany do nagrody LUX i szwajcarski kandydat do Oscara). Do Łodzi przyjadą osoby odpowiedzialne za 
produkcję (Theo Ciret), stronę wizualną (Benoit Polveche) oraz animację (Christine Polis), aby opowiedzieć  
o przebiegu prac nad filmem i kolejnymi jej etapami. 
 
Z kolei prezentacja Miś Uszatek – od dziecięcych sentymentów do polskiej superprodukcji zostanie 
poświęcona pracy nad nową wersją kultowej bajki – w szczególności w kontekście nowatorskiej technologii 
zastosowanej przy produkcji, będącej połączeniem tradycyjnej animacji stop-motion z techniką 3D. 
Prezentację poprowadzi Wojciech Stuchlik – producent wykonawczy odpowiedzialny za realizację teasera do 
pełnometrażowego filmu o przygodach „Misia Uszatka”.  
 
ANIMARKT będzie także okazją do zobaczenia fragmentów najbardziej wyczekiwanych polskich filmów  
i seriali animowanych, będących obecnie w produkcji oraz posłuchania o największych sukcesach polskiej 
animacji ostatnich lat. Spotkanie Świeże bułeczki – prezentacja najnowszych produkcji polskich 
producentów animacji, przygotowane przez Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, poprowadzi 
Wojtek Leszczyński.  
 
Wszystkie wydarzenia w ramach ANIMARKT odbędą się na Małej Scenie Teatru Nowego w Łodzi  
(ul. Zachodnia 93). Organizatorem spotkania jest MOMAKIN. 
 

 



 

 
PROGRAM ANIMARKT: 
/ 11:15 – 12:00 – Świeże bułeczki – prezentacja najnowszych produkcji polskich producentów animacji. 
/ 12:00 – 14:30 – Panel dyskusyjny: Relacja producent-nadawca w rozwoju europejskiego rynku seriali 
animowanych. 
/ 14:30 – 16:00 – Prezentacja: „My Life as a Courgette” – dziesięć lat pracy nad najlepszym lalkowym filmem 
roku. 
/ 16:00 – 17:00 – Prezentacja: „Miś Uszatek” – od dziecięcych sentymentów do polskiej superprodukcji.  

 

 
 
 

ORGANIZACJA i PARTNERZY 
 
 
Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji ANIMART są: Teatr Lalek Arlekin, Szkoła 
Filmowa w Łodzi oraz MOMAKIN – odpowiadający za część filmową Festiwalu, a także PolUnima i World 
Puppet Carnival.  
 
Swoim honorowym patronatem festiwal ANIMART objęła Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. 
Festiwal sponsorują: COMPENSA  TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Rossmann, Trefl oraz KIA 
Landcar. 
 
Partnerami wydarzenia są:  Manufaktura, Teatr Nowy, AOIA – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, 
Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film 
Commission, Węgierski Instytut Kultury, Instytut Słowacki, Boutique Hotel, Omnidruk, Drukarnia Arsa, 
Restauracja Anatewka, Zyner&Zyner. 
 
Partnerem merytorycznym filmowej części Festiwalu jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. 
 
Teatralna część festiwalu ANIMART otrzymała dofinansowanie Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Filmowa część festiwalu ANIMART dofinansowanie jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Projekt „Historia poprzez kulturę – Rewolucje!” dofinansowano ze środków Funduszu 
Wyszehradzkiego i odbywa się on w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.  
 
Strony internetowa festiwalu: www.teatrarlekin.pl i www.momakin.pl oraz na profilach obu instytucji na FB. 

 
 
 

http://www.teatrarlekin.pl/
http://www.momakin.pl/


 

Szczegółowe informacje na temat sekcji filmowej festiwalu ANIMART oraz jej program znajdują się na stronie 
www.momakin.pl/animart. Wydarzenie posiada również swoją stronę w serwisie Facebook: 
www.facebook.com/FestiwalAnimart.  
 
 
 
Dodatkowych informacji dla mediów udzielają: 
 
Część teatralna 
Ewa Kwiecińska-Kotwasińska – PR Teatr Lalek Arlekin 
Tel. 601 579 348 
e-mail: kwiecinska@teatrarlekin.pl 
 
Część filmowa 
Iwona Buchcic – Biuro prasowe  
Tel.: 502 598 925 
e-mail: i.buchcic@momakin.pl 

http://www.momakin.pl/animart
http://www.facebook.com/FestiwalAnimart
mailto:kwiecinska@teatrarlekin.pl
mailto:i.buchcic@momakin.pl

