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Interference Fesitval tuż tuż! 

 

 

Wielkie odliczanie czas zacząć! W najbliższy poniedziałek, tj. 12 września br. 

Jury Interference Festival 2016 – III Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej - 

międzynarodowego przeglądu i konkursu form wizualnych, wybierze najlepsze 

prace. Start festiwalu już 7 - 8 października (piątek i sobota) w Gdańskim 

Teatrze Szekspirowskim.  

W tym roku liczba zgłoszonych prac przeszła najśmielsze oczekiwania 

organizatorów. W sumie nadesłano blisko 300 materiałów z 37 krajów m.in.: Brazylii, 

Wielkiej Brytanii, USA, Iranu, Peru, Meksyku, Izraela, Japonii, a nawet Filipin. Jury 

w składzie: Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Tomek Ducki, Anna Maliszewska, 

Kuba Sagan oraz Juror Specjalny Zbigniew Rybczyński wybiorą najlepsze prace 

w kategoriach:  

 Found Footage [do 5 min.] 

 Wideoklip [do 10 min.] 

 Kreatywna Forma Reklamowa [do 5 min.] 

 Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna [do 8 min.] 

 

- W czasach kiedy wszyscy wszystko już widzieli i wiele prac jest kopią kopii, będę 

zwracać szczególną uwagę na oryginalność patrzenia, myślenia i prawdziwie 

autorskie podejście do tematu - zapowiada jurorka, Anna Maliszewska.  

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają Grand Prix – multimedialną 

statuetkę Pixel oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 złotych. Publiczność, w 

drodze głosowania internetowego wybierze laureata, który otrzyma nagrodę w 

wysokości 2.000 złotych. Nagrody pieniężne ufundował Organizator.  

Podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przyznana też  Nagroda Specjalna za 

całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną - laureatami poprzednich 

edycji są: Józef Robakowski (artysta multimedialny, fotograf, autor filmów, 

obrazów, instalacji) i Zbigniew Rybczyński (reżyser, operator filmowy, artysta 

multimedialny, laureat Oscara 82’ za najlepszy krótkometrażowy film animowany).  
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Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w spotkaniach, pokazach filmów 
nadesłanych na Konkurs „Wolność Formy” w ramach Kina Festiwalowego oraz w 
wykładach prowadzonych przez członków tegorocznego Jury. 
 
7 października, (piątek) odbędą się Podwieczorek Reklamożerców – unikatowy 
pokaz filmów nagrodzonych na tegorocznym festiwalu Cannes Lions 
(największym międzynarodowym festiwalu reklamowym) prowadzony przez 
Kubę Sagana oraz koncerty. Wieczorem wystąpią:  
 
Kuba Sojka - DJ/Producent Roku w Konkursie Polish Electronic Music Awards 
Munoludy 2015, młody producent, live performer,  
 
Zebra Katz - autor muzyki elektronicznej, wprowadzający w swoich występach 
elementy live act’u oraz 
 
Zamilska - niepowtarzalna artystka audiowizualna.  

 

8 października, (sobota) - odbędzie się Gala rozdania nagród, którą poprowadzi duet 

Małgorzata Halber - dziennikarka i autorka głośnej powieści „Najgorszy człowiek 

na świecie” oraz Olaf Deriglasoff  - muzyk, kompozytor i autor tekstów. Tego dnia 

zostaną wręczone nagrody laureatom poszczególnych kategorii.  

 

Niezapomnianych wrażeń festiwalowiczom dostarczy także VJ Battle – walka 8 

finalistów wybranych przez Jury: Macieja Szupicę – dyrektora artystycznego 

Interference Festival, Bartosza Wójcickiego - motion designera, VJ-a i filmowca oraz 

Radosława Derubę - twórcę wizualnego, autora teledysków, autorskich wizualizacji, 

reżysera. Konkurs - bitwę na wizualizację poprowadzi - berliński artysta MC Trix, a 

oprawę muzyczną zapewni Weiss - producent niepokornej muzyki elektronicznej, 

filmowej, który stworzy autorski projekt specjalnie na VJ Battle. 

 

Zarówno pierwszy i drugi dzień festiwalu zakończy After Party w podziemiach teatru. 

 

Siedzibą wszystkich wydarzeń festiwalowych będzie Gdański Teatr Szekspirowski. 

Bilety na festiwal już niedługo będzie można kupić w:  

Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oraz przez portal TicketPro. 

 

Do zobaczenia wkrótce! 

Interference Festival 2016 

7 – 8 października 

Gdański Teatr Szekspirowski 
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Więcej informacji:  

#InterferenceFest2016 

Like / Follow / Share! 

https://www.facebook.com/interferencefestival/ 

https://twitter.com/InterferenceGda 

https://www.youtube.com/user/interferencefestival 

https://vimeo.com/interference 

https://www.instagram.com/interferencefest/ 

 

Organizatorzy: Fundacja Interference, Miasto Gdańsk 

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, GIWK Woda dla Pokoleń, Gdański 

Teatr Szekspirowski, K2 Agencja, Tauron Nowa Muzyka.  

Partner medialny: Hiro 

Sponsor: House 
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