МІЖНАРОДНЕ ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ АНІМАЦІЇ LINOLEUM ОЧОЛИТЬ
НОМІНАНТ НА ПРЕМІЮ ОСКАР БАСТЬЄН ДЮБУА

Журі 11-го Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM,
який пройде з 15 по 18 вересня 2016, очолить французький аніматор, номінант на премію
Оскар Бастьєн Дюбуа.
Бастьєн Дюбуа – художник та режисер анімації, його короткометражна робота
«Мадагаскар, мандрівний щоденник» (2010) отримала нагороди престижних фестивалів в
Ансі (Франція), Оттаві (Канада), Клермон-Феррані (Франція), а також була номінована на
премію Оскар в категорії Кращий анімаційний короткометражний фільм (2011). Згодом цей
документальний анімаційний травелог став основою телевізійного міні-серіалу «Обличчя
подорожей» (2013). Друга короткометражна робота Бастьєна Дюбуа Cargo Cult (2013)
також мала фестивальний успіх. Бастьєн Дюбуа очолить журі фестивалю анімації та
медіа-мистецства LINOLEUM, а також проведе майстер-клас про документальну анімацію
в рамках освітньої програми фестивалю.
Українську індустрію анімації в журі фестивалю LINOLEUM представляють Анатолій
Лавренишин та Олена Голубєва. Короткометражну стрічку Анатолія Лавренишина
«Крамниця співочих пташок» (2014), яку озвучила співачка Катя Chilly, було номіновано на
Гран-прі Варшавського МКФ (Польща), а також вона отримала приз 32-го Міжнародного
фестивалю короткого метру в Тегерані (Іран). На даний момент режисер працює над
проектом повнометражного анімаційного фільму «Віктор Робот», який отримав фінансову
підтримку Державного агентства України з питань кіно. Олена Голубєва – співзасновник та
куратор анімаційної студії «Червоний собака» , яка займається освітніми програмами для
дітей та виробництвом анімації – відзнятий художниками студії пластиліновий мультфільм
«Дівчинка з риб'ячим хвостом» став міжнародним фестивальним хітом.
Також до журі фестивалю увійшли: ідеолог та засновник фестивалю LINOLEUM,
колекціонер анімації Михайло Царьов, музикант Олег «Фагот» Михайлюта, відомий
також як актор українського дубляжу таких анімаційних блокбастерів, як «Ранго» та «Ріо»;
кінокритик та головний редактор Buro 24/7 Олексій Тарасов.
Міжнародне журі фестивалю LINOLEUM обере переможців Міжнародного та
Національного конкурсів, у які увійдуть короткометражні анімаційні стрічки з України та
інших країн світу. Учасники конкурсних програм будуть заявлені у кінці серпня.
11-й Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM відбудеться в 11-й
раз – перегляд кращої світової анімації пройде у київський Малій Опері з 15 по 18 вересня. Вже
втретє LINOLEUM пройде у Києві, в цьому році основним організатором фестивалю стане
анімаційна студія Animagrad.
Офіційний сайт www.linoleumfest.com
Facebook www.facebook.com/LinoleumFestival
Vkontakte www.vk.com/linoleumfestival
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