
Tessa Moult - Milewska w wieku 18 lat wygrała 
stypendium na naukę w Warszawskiej Szkole 
Filmowej, a dyplom reżyserski zrobiła w Czeskiej FAMO. 
Studiowała Teatr Cieni w Indonezyjskiej uczelni ISI Solo 
a następnie animację we francuskiej szkole La Poudriere 
oraz podczas kursów Anomalia prowadzonych przez 
twórców związanych ze studiem Disney, Laika i Pixar.

Tessa realizuje się jako scenarzystka oraz reżyserka 
filmów animowanych, specjalizując się w technikach 
stop-motion. To za czym nie przepada to pisanie o sobie 
w trzeciej osobie.

NAGRODY I STYPENDIA:
– 1 Nagroda konkursu Papaya Young Directors 
   (“DPD - Czerwony Kapturek”) 
– Sundance Channel Grand Jury Award („Kreatury”)  
– Polski Instytut Sztuki Filmowej – Stypendium 
   scenariuszowe („Sara i Strach”)
– Dolina Kreatywna – Nagroda Główna w konkursie TVP 
   Kultura w roku 2014 („Konstruktor”, „Pająk i Muchy”)
– Darmasiswa – Stypendium Rządu Indonezyjskiego 
   na studia w Indonezji latach 2014/2015
– Paisa Films – stypendium na studia 
   w Warszawskiej Szkole Filmowej
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UR. 1990, WELWYN GARDEN CITY, UK
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“Kapturek” to animowana w plastelinie reklama firmy 
DPD pokazująca alternatywną wersję historii o 
Czerwonym Kapturku, który idąc zgodnie z duchem 
czasu, zamiast własnoręcznie zanosić koszyczek, 
wyręcza się kurierem.
 

„„I nagroda 5. edycji konkursu Papaya Young Directors 
jest nagrodą za odwagę do tego, by od początku do końca 
zrobić wszystko po swojemu. W tej branży liczy się wizja i 
szczere emocje do tego, co się robi.” 

         
Zuza Duchniewska

(dyrektor kreatywna w DDB&tribal i członek Jury 
konkursu Papaya Young Directors)

KAPTUREK - DPD
ROK: 2018, CZAS: 30’’
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: 
TESSA MOULT - MILEWSKA
PRACA FINALNA KONKURSU 
PAPAYA YOUNG DIRECTORS

NAGRODY:
I NAGRODA 5 EDYCJI KONKURSU PAPAYA YOUNG DIRECTORS

OBEJRZYJ

https://vimeo.com/273664001


Pierwszy koncept projektu powstał w 2016 roku we 
francuskiej szkole La Poudriere, następnie prezentowany 
był na Cartoon Springboard oraz Animation Production 
Days w Stuttgarcie. Scenarzystkę zaproszono również do 
udziału w warsztatach podczas Cartoon Forum.
Autorkami konceptów wizualnych są Mor Isreali oraz 
Banyai Zsuzsanna. 

Jutka to buntownicza 7-latka, której świat się rozpadł, 
kiedy została uwięziona w Łodzkim Getcie. Aby uchronić 
dziewczynkę przed odbywającą się dookoła tragedią, 
Dziadek opowiada jej o krążącym w okolicy, pożerającym 
dzieci, Minotaurze. Jutka nie dowierza Dziadkowi do 
czasu, aż znika jej najbliższa przyjaciółka. Od tego mo-
mentu Jutka wnikliwiej bada swoje otoczenie, a Dziadek 
kontynuuje przygotowywanie jej do momentu ucieczki. 
W końcu nadchodzi dzień Wielkiej Szpery. Jutka musi 
zejść sama do labiryntu i spojrzeć Minotaurowi prosto w oczy. 

BEZSENNOŚĆ JUTKI
W PRODUKCJI, FILM ANIMOWANY 27’
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: 
TESSA MOULT - MILEWSKA
PRODUKCJA: EGO FILM
EWELINA GORDZIEJUK

PRODUKCJA DOFINANSOWANA PRZEZ 
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ



SARA I STRACH

Ten serial to współczesna baśń o przygodach i przyjaźni 
między 9-letnią Sarą a jej  przyjacielem, niezdarnym 
Strachem na Wróble. Sara spędza wakacje na odizolo-
wanej od świata farmie. Otaczający farmę las pełen jest 
stworzeń inspirowanych mitologią słowiańską, które 
personifikują zjawiska przyrodnicze, ale również są od-
zwierciedlenie wewnętrznych problemów dziewczynki.  
Strach na Wróble pomaga jej poznać i zrozumieć stwory 
i siły, które nią władają, krok po kroku zbliżając ją do 
świata dorosłych.

DEVELOPMENT, SERIAL ANIMOWANY 52X11’
SCENARIUSZ: TESSA MOULT - MILEWSKA

DEVELOPMENT WSPARTY PRZEZ STYPENDIUM  SCENARIUSZOWE 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ.
PROJEKT PREZENTOWANY PODCZAS CARTOON SPRINGBOARD 
ORAZ ANIMATION PRODUCTION DAYS 2016.



We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który 
ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki mieszka      
wiking Tappi. Nie jest on typowym wikingiem, gdyż nie 
w głowie mu wymachiwanie mieczem. Jego największą 
bronią są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. Tappi jest 
bowiem obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego 
mieszkańców. Nie pozwoli, by komukolwiek stała się 
krzywda i gotów jest pomóc każdemu, kto znajdzie się w 
tarapatach.

Serial oparty jest na serii książek autorstwa Marcina 
Mortki z ilustracjami Marty Kurczewskiej. Produ-
centem jest EGoFilm Ewelina Gordziejuk, reżyserem 
nadzorującym Piotr Morawski. 

„Opowieść Gawędziarza” – Ku radości mieszkańców, 
w Szepczącym Lesie pojawia się Gawędziarz. Niestety 
zamiast pięknych baśni, przybysz opowiada o przy-
warach elfów, smoków i troli. Na szczęście Tappi nie po-
zwoli aby uprzedzenia zwyciężyły i wraz z Chichotkiem 
dochodzą prawdy. 

„Talent Tappiego” – Nasi bohaterowie spieszą do gos-
pody, kiedy drogę zagradza im złośliwy troll. Przepuści 
ich przez most jedynie kiedy go rozbawią, co okazuje się 
trudniejsze niż przypuszczali.   

WIKING TAPPI
SERIAL ANIMOWANY, 13X11’
W PRODUKCJI 
ODCINEK 4 – OPOWIEŚĆ GAWĘDRZIARZA
ODCINEK 13 – TALENT TAPPIEGO
REŻYSERIA: TESSA MOULT - MILEWSKA



„Kreatury” to groteskowa historia o miłości. Karykatural-
ni bohaterowie Harold i Matylda, stawiają czoła światu, 
w którym wszystko wydaje się czarno-białe. Poszukując 
akceptacji ukrywają swój wygląd, nie są jednak w stanie 
ukryć swojej prawdziwej natury.

„Kreatury” w reżyserii Tessy Moult - Milewskiej były 
drugą najczęściej pokazywaną zagranicą polską animacją 
w roku 2016, wg  Krakowskiej Fundacji Filmowej. 
„Kreatury” obecnie są na licencji kanału  Sundance TV, 
posiadającym emisję w ponad 48 krajach świata. Obec-
nie dostępne są również na portalu Ninateka.

„Niezwykła estetyka i wspaniale poprowadzona 
narracja „Kreatur” składają się na doskonale obmyślony 
film, który bawi pomimo swojej niewątpliwej 
dziwaczności”

         
Mike Plante 

(twórca programu Festiwalu Filmowego Sundance
oraz przewodniczący składu konkursowego jury)

KREATURY
ROK: 2015, CZAS: 10’
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: 
TESSA MOULT - MILEWSKA
PRODUKCJA: STUDIO MUNKA, INDEMIND 
TESSA MOULT - MILEWSKA, WJTEAM

NAGRODY:
SUNDANCE FILM FESTIVAL LONDON 2016 – SUNDANCE CHANNEL 
SHORT FILM COMPETITION GRAND JURY PRIZE
III PAZMANY FILM FESTIVAL 2016 – PRIMO SENIOR AWARD
CROSSROADS OF ART, MOSCOW 2016 – BEST ANIMATED SHORT
OFFELIADA FILM FESTIVAL 2015 – BEST SCI-FI AND FANTASY
PROWINCJONALIA FILM FESTIVAL 2015 – AUDIENCE AWARD

OBEJRZYJ

https://vimeo.com/164590458


„Pająk i Muchy” to autorska interpretacja wiersza Jana 
Brzechwy o tym samym tytule. Motywem przewod-
nim jest konflikt między starzejącym się, lecz nadal 
przebiegłym Pająkiem a jego ofiarami – głupiutkimi Mu-
chami. Świat, w którym osadzona jest akcja 
animacji, to agresywnie rozrastające się Miasto, 
poniekąd „konsumujące” swoich mieszkańców.

Animacja wykonana jest w technice wycinankowej stop-
motion z wykorzystaniem materiałów 
nagranych kamerą filmową.

PAJĄK I MUCHY
ROK: 2014, CZAS: 4’
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, ANIMACJA: 
TESSA MOULT - MILEWSKA

NAGRODY:
DOLINA KREATYWNA – KONKURS TVP – NAGRODA GŁÓWNA
O!PLA OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ANIMACJI – SREBRNY KOZIOŁEK 
MATOŁEK W KAT. OFF&WORKSHOP
SOLANIN FILM FESTIVAL – NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

OBEJRZYJ

https://vimeo.com/121591020


„Konstruktor” to historia pełnego pasji samotnika, który 
chce uszczęśliwiać świat konstruując swoim klientom ich 
drugie połówki, jako bliźniacze kopie ich samych. Kiedy 
klientów zaczyna brakować, zaczyna boleśnie odczuwać 
samotność, ale zamiast wyjść z wieży, buduje bliźniaczą 
kopię samego siebie, która jak na złość okazuje się być 
zdolniejsza od niego.”

Animacja wykonana jest w technice lalkowej. Jest to film 
dyplomowy z czeskiej szkoły FAMO, gdzie w 2011 roku 
Tessa obroniła dyplom licencjacki na wydziale reżyserii.

„Z jednej strony film oddaje zainteresowania kulturą 
anglo-amerykańską, a fabularnie i estetycznie – epoką 
wiktoriańską, przefiltrowaną przez steampunk i 
burtoneskę. Z drugiej, prace nad animacja rozpoczęła 
podczas nauki w Warszawskiej Szkole Filmowej, a zasto-
sowana w nim specyficzna technika poklatkowej animacji 
lalkowej jest typowa dla animacji z Europy Środkowej, 
Polski i Czech. Zresztą w tym drugim kraju artystka też 
pobierała nauki – w Akademii Filmowej Miroslava On-
dricka. Czy jednak „Konstruktor” jest prostą sumą tak za-
rysowanych części składowych, „europejskim” dopiskiem 
do Edwarda Nożycorękiego (1990) Burtona w technice 
filmu lalkowego?”

Marek Bochniarz – Magazyn Filmowy 16mm

KONSTRUKTOR
ROK: 2012, CZAS: 13’
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, ZDJĘCIA, 
ANIMACJA: TESSA MOULT - MILEWSKA
PRODUKCJA: FUMI STUDIO,
WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA

NAGRODY:
DOLINA KREATYWNA (KONKURS TVP) – NAGRODA GŁÓWNA
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY “DOZWOLONE DO 21” 
– NAGRODA SPECJALNA JURY
SOLANIN FILM FESTIWAL – WYRÓŻNIENIE
FESTIWAL “PUBLICYSTYKA – WYRÓŻNIENIE



Życie na indonezyjskiej wyspie Komodo jest baśnią na 
swój własny sposób. Legenda przekazywana z pokolenia 
na pokolenie ocaliła cały gatunek przed wyginięciem. To 
dzięki jej potędze Warany z Komodo mogły żyć w symbi-
ozie z mieszkańcami Wioski Komodo przez setki lat. 

Opowieść śledzi 15-letniego Siwę w poszukiwaniu jego 
siostry Orah, 3-metrowego, mięsożernego warana.

„Siwa i Orah” to film dokumentalny z elementami teatru 
cieni, tzw. Wayang Kulit.

Film miał swoją premierę na Festiwalu Balinale 2017.

SIWA AND ORAH
ROK: 2017, CZAS: 17’
REŻYSERIA: TESSA MOULT - MILEWSKA
FILM NIEZALEŻNY, FINANSOWANY PRZEZ 
KAMPANIĘ CROWDFUNDINGOWĄ


