
Дві тисячі за два місяці: завершився прийом міжнародних заявок на Фестиваль 
актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 
  
11 червня завершився прийом заявок на міжнародний конкурс фестивалю LINOLEUM. 
Більш ніж дві тисячі робіт надіслали учасники і це – новий рекорд для фестивалю. 
Лідерами стали США, Великобританія та Німеччина.  

Охочих продемонструвати українські проекти виявилось так багато, що національний 
конкурс у цьому році буде представлений окремим блоком, а для учасників з України 
організатори подовжили прийом заявок до 1 липня. 

Призовий фонд фестивалю становить 5000 доларів, які будуть розподілені між 
Українським та Міжнародним конкурсом. Подати заявку можуть всі бажаючі, чиї роботи 
не перевищують хронометраж у 30 хвилин (разом із заключними титрами) та не менш, ніж 
на 30% виконані у техніці анімації. 

Цьогорічна тема фестивалю – ГЕРОЇ ТА ЗЛОДІЇ. Нас оточує світ, який ми не знаємо. 
Світ дуальності, протистоянь і контрастів. Світ, у якому ми часто не відрізняємо брехню 
від істини, ігноруємо поразки і надто захоплюємось перемогами. Ми забуваємо, що світ не 
поділяється на чорне та біле. Він глибше і багатогранніше. В кожному з нас живуть герої 
та злодії. І тільки ми самі можемо обрати, ким зрештою станемо. 
  
Організатори LINOLEUM також обіцяють насичену програму, присвячену 90-річчю 
української анімації, включаючи ретроспективи та зустрічі з авторами.  

Вже цього тижня LINOLEUM стане частиною Українського стенда – першого в історії 
головного світового анімаційного фестивалю в Ансі. Програмний директор фестивалю 
Анастасія Верлінська увійшла до складу української делегації, яка з 13 по 16 червня 
представлятиме українську анімацію на найбільшому світовому ринку анімаційного 
контенту MIFA. Для LINOLEUM ця поїздка є гарною нагодою знайти потенційних 
партнерів, спікерів та налагодити міжнародну співпрацю з європейськими колегами. 
Компанію Анастасії складе переможець  фестивалю 2016 року Тетяна Кабаєва, яка 
отримала спеціальний приз журі у Національному конкурсі за проект «Велетенський 
чолов’яга» - поїздку на фестиваль в Ансі.  
  
«Я вдячна фестивалю LINOLEUM за можливість поринути в анімаційний калейдоскоп з 
усього світу. Збираюсь з силами для нової анімаційної роботи, тому для мене ця подія 
дуже цінна своїм різноманіттям авторів, історій та технік анімаційної розповіді, які, я 
впевнена, дадуть міцний заряд для свідомості та подальшої творчості. Бажаю всім гарного 
фестивалю та натхнення», -  коментує переможниця.   

Фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM пройде у Києві з 28 
вересня по 1 жовтня в Національному центрі Олександра Довженка.  
  
Програма фестивалю складається з показів міжнародного та національного конкурсів, 
дитячої  та експериментальної анімації, відеоарту, спеціальних показів, а також освітньої 
секції лекцій та майстер-класів.  

https://animagrad.com/uk/news/text/241-animazing-stories-of-ukraine-animatsiyna-studiya-animagrad-stala-golovnim-partnerom-z-organizatsiyi-ukrayinskogo-stendu-na-mizhnarodnomu-festivali-animatsiynikh-filmiv-v-ansi
https://www.youtube.com/watch?v=1kZwimN4eh0
https://www.youtube.com/watch?v=1kZwimN4eh0


Довідка. Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM – це 
некомерційна приватна ініціатива, спрямована на підтримку і розвиток інтелектуальної 
анімації та медіа-мистецтва у світі. Мета фестивалю – привернути талановитих 
художників, ілюстраторів, дизайнерів; представити художню анімацію як вид сучасного 
мистецтва, де за допомогою новітніх технологій можна підіймати актуальні теми, 
залучаючи до цього широку інтелектуальну аудиторію; поєднати та представити найкраще 
з анімації та медіа-мистецтва у просторі фестивалю. В цьому році фестиваль відсвяткую 
своє 12-річчя. 

Організатор фестивалю LINOLEUM 2017 - студія Animagrad. 
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