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O filmie
„Astra” to krótkometrażowy film animowany w reżyserii „Astra” to krótkometrażowy film animowany w reżyserii 
Michała Łubińskiego, realizowany w technice poklatkowej 
animacji lalkowej. Jest uniwersalną historią o siostrzanej 
miłości, wielkich przygodach i o nieuniknionych trudnoś- 
ciach życia. 6-letnia Astra próbuje powstrzymać siostrę 
przed udziałem w niebezpiecznej misji. Kiedy jednak Anna 
potrzebuje pomocy, mała dziewczynka bez wahania sama 
wyruszy w kosmos.wyruszy w kosmos.



Astra
Główna bohaterka filmu, wesoła i głośna sześciolatka 
żyjąca w świecie fantazji. Uwielbia tworzyć przebrania 
i wymyślać zabawy dla siebie i starszej siostry.
W trakcie filmu widzimy jak w wyniku doświadczeń W trakcie filmu widzimy jak w wyniku doświadczeń 
zmienia się z lekko rozwydrzonej w pokorniejszą, 
doceniającą bliskich osobę.

Anna
Starsza, dwudziestoletnia siostra Astry. Ułożona
i spokojna. Ma mnóstwo cierpliwości do młodszej 
siostry, mimo, że jest jej przeciwieństwem. Marzy
o zostaniu astronautką.

Tata
Pięćdziesiąt lat, samotny, troskliwy ojciec. Robi, co 
może, jednak nie potrafi dogadać się z Astrą tak dobrze 
jak Anna.

Rybka
Jest prezentem dla sześciolatki od starszej siostry. 
Początkowo jest przerażona nową właścicielką, jednak 
widząc jej determinację podczas wspólnej przygody 
zaczyna ją akceptować.

Bohaterowie



Lalkido filmu wykonane zostały w łódzkiej pracowni artystycznej. Postaci zostały stworzone od 
podstaw, czyli autorskich rysunków reżysera. Tworzenie lalek to przede wszystkim precyzyjna 
praca manualna, jednak bryła głowy u małych aktorów została wykonana w technice druku 3D.



Druk 3D pozwolił na 
sprawniejsze zaprojek- 
towanie i wydruko- 
wanie wymiennych ele- 
mentów twarzy, przy- 
czepianych na małe 
magnesy, dzięki którym 
bohaterowie filmu mają 
bardzo bogatą mimikę, 
np. Astra robi ponad 
60 różnych min, ponie- 
waż ma wymienne 
szczęki oraz czoło.



5cm

Druki 3D zostały użyte 
także w procesie tworze- 
nia scenografii i rekwi- 
zytów, jako uzupełnienie 
pracy manualnej.

Przedmioty dnia codzien- Przedmioty dnia codzien- 
nego zostały zeskalowa- 
ne do maleńkich rzeźb i 
np. telefon ma zaledwie 
2,2 na 6 cm, a krzesło 
wysokość 18 cm. 

Wykonaniem elementów Wykonaniem elementów 
zajmował się zespół 
Studia Animacji CeTA.

Scenografia i rekwizyty



Michał Łubiński - reżyser i 
sce- narzysta, z wykształcenia 
archi- tekt, ale jego pasją jest 
animacja, której poświęca 
każdą wolną chwilę. Jego 
pierwszy film „Bed Side Story” 
został zauważony na festi- 
walach filmowych, takich jak 
Warsaw International Film 
Festival czy Zubroffka Short 
Film Festival i zdobył dwie 
nagrody.

Projekt “Astra”, w 2018 r., w ra- Projekt “Astra”, w 2018 r., w ra- 
mach pitchingu na ANIMARKT 
Stop Motion Forum w Łodzi, 
otrzymał m.in specjalne wyróż- 
nienie Centrum Technologii Au- 
diowizualnych CeTA we Wroc- 
ławiu, które finalnie zostało 
producentem wiodącym pro- 
jektu.

Zdjęcia do „Astry” realizo- 
wane były w hali zdjęciowej 
CeTA przez 15-osobowy 
zespół, na trzech planach jed- 
nocześnie.

Reżyser



Arleta Staszak
arleta.staszak@filmstudioceta.pl

+48 603 644 577

https://filmstudioceta.pl/portfolio/astra
https://instagram.com/astra_short_film
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