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ÚTERÝ 29. 9.
20.30–21.45

Tomáš Richtr – Home Video
(hraný film, ČR, Univerzita Tomáše Bati,
17. min.)
Všední večer Marka a Kristýny se dramaticky změní,
když Kristýna v bytě najde skrytou kameru. Než
stihne zjistit, proč tam kamera je, přichází Markova
matka a všechno se ještě více komplikuje. Studentský film natočený sekvenčně, výlučně na staré
domácí analogové kamery.
Joanna Roj – Diabli
(hraný film do 5 min., Polsko, National Film
School in Łódź, 3 min.)
Starší sestra vypráví svému bratrovi příběh o silách
přírody.
Paula Reiselová – Planéta Gelnica
(dokument, Slovensko, VŠMU, 16 min.)
Pohled do života jednoho z bývalých hornických
měst a jeho obyvatel, kteří se rozhodli hornickou
uniformu nepověsit na hřebík.
Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel,
Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran
– o28
(animovaný film, Francie, Supinfocom Rubika,
5 min.)
Německý manželský pár v Lisabonu na palubě
legendární tramvaje č. 28 a „odbržděný“ závod
s dítětem na palubě.
Martina Kostelanská – Na cestě
(hraný film do 5 min., ČR, Slezská univerzita, 2
min.)
Filmová interpretace básně Pavla Baričáka.
Radim Grzybek – Noc v motelu Marion
(hraný film, ČR, FAMO, 6 min.)
Dva mladé milence – Jonáše a Gabrielu – navštíví
neznámý cizinec, jenž se vydává za údržbáře. Jeho
podivné chování však naznačuje, že noc nakonec
nebude tak romantická, jak si zřejmě představovali.
Barbora Kučeríková – Bezkontakt
(hraný film do 5 min., ČR, Univerzita Tomáše
Bati, 5 min.)
Nedotýkat se, nevidět se, platit bezkontaktmě
a natáčet o tom, jak se točíme v kruzích. Krátký
film o pocitech člověka uzavřeného v karanténě
způsobené virem Covid-19.
Nataša Findrová – Genius Loci
(dokument, Slovensko, VŠMU, 7. min.)
Příběh o rozpadu jednoho domu, ale i lidí, kteří
v něm žili. Palisády, městská část v Bratislavě, trpí
tím, že jsou tam buď domy zbohatlíků nebo dědiců,
anebo domy, jako je tento, o kterém nikdo nic pořádně neví, protože si jej všichni odjakživa pamatují
jako neobydlený.
Alejandro Ariel Martin – Epirenov
(animovaný film, Argentina, Escuela provincial
de cine y television de Rosario, 15 min.)
Epirenov je posledním obyvatelem Země. Monotónně bloudí pustou pouští a hledá předměty,

aby si vytvořil společníka. Na jedné ze svých
pravidelných prohlídek objeví artefakt, který změní
jeho svět.
Petr Juračka, Jakub Plaskura – Viktor
(hraný film, ČR, Slezská univerzita, 10 min.)
Jeden den. Jedna náhoda. Dva zkažené životy.
Architekt Viktor má našlápnuto k dalšímu kariérnímu úspěchu. Zbývá mu poslední krok. Prezentovat
projekt, na kterém pracoval celý rok. Jenže se kvůli
poruše auta nedostane na místo včas. A změní
mu to celý život… Každý z nás má své démony.
A ve společnosti orientované na kariéru, úspěch
a materiální hodnoty stačí mnohdy málo, aby se
probudili…

STŘEDA 30. 9.
15.00–16.30

Ondřej Burda – Hovor
(hraný film, ČR, FAMO, 18 min.)
Je chladný jarní večer a Tomáš je právě ve městě
daleko od svého domova. Telefonuje si s Annou,
která mu náhle oznamuje, že před jejich domem
stojí podezřelý muž.
Eva Solanská – Ech
(hraný film do 5 min., ČR, Slezská univerzita, 1.
min.)
Filmová interpretace básně Ewy Lipské.
Štěpán Uždil – Rozpitej
(dokument, ČR, Univerzita Tomáše Bati,
30 min.)
Časosběrná dokumentární sonda do tvůrčího
prostředí a života malíře Jiřího Bakaly. Úzký štáb
studentů natáčí poslední okamžiky tvorby dříve
uznávaného regionálního umělce a autenticky
zachycuje dopady jeho tvůrčí a osobní krize.
Maksym Tkachenko – Nika a Filemón
(videoklip, ČR, Slezská univerzita, 3 min.)
Videoklip k písni kapely To.
Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix,
Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti,
Quentin Tireloque – 400 MPH
(animovaný film, Francie, Supinfocom Rubika,
5 min.)
Na solných pláních Bonneville je z dálky slyšet
zvuk řvoucího motoru. Za volantem stojí Ikarus,
šimpanz, který se snaží překonat hranice rychlosti.
Na palubě ikonických a stále výkonnějších vozidel
se Ikarus pokusí dosáhnout maximální rychlosti
400 Mph, což je pro pozemní vozidla považováno za
nemožné. Když Ikarus dosáhne k nebi, zvítězí, nebo
bude pohlcen svým sebezničujícím úkolem?
Peter Hoferica – 4 dni po Vianociach
(hraný film, Slovensko, VŠMU, 12 min.)
„Východňár“ Matúš veze po svátcích svou sestru
do Bratislavy a snaží se v přeplněných ulicích najít
parkovací místo. Kroužení po sídlišti je ideální
příležitostí pro důvěrný rozhovor o pocitech obou
sourozenců. Čím déle hledají parkovací místo, tím
více hovor sklouzává k hádce.

Tereza Šimanovská – Dědovy cesty
(animovaný film, ČR, Západočeská univerzita,
4 min.)
Děda vzpomíná na staré časy a cesty po světě,
během kterých zažil s přáteli spoustu bizarních
zážitků.

Dominik Knýbel, Matěj Balcárek, Sára Ondrášková, Martin Musílek, Veronika Zachníková, Michal
Vavroš – Vzdech
(hraný film do 5 min., ČR, Slezská univerzita, 2
min.)
Vizualizace básně Stéphana Mallarmého.

Marek Laryš – Manifest beze slov
(videoklip, ČR, Slezská univerzita, 3 min.)
Videoklip písně DJe Distrikta.

Michal Starý – Dusno
(hraný film, ČR, FAMO, 26 min.)
Max Varga vlastní soukromou společnost, jejíž
činnost spočívá v poškozování osob na objednávku
zadavatelů. Během jedné akce však jeho zadaný
subjekt zmizí. Začíná zoufalý boj s časem.

Štefánia Lovasová – Iba plasty a diamanty sú
večné
(hraný film, Slovensko, VŠMU, 24 min.)
Lucia nedokáže najít člověka, s nímž by dokázala
udržet jakýkoli vztah. Jejím jediným životním
partnerem je pes Fero. Když se k ní nastěhuje nový
spolubydlící, youtuber Peter, zjistí, že nejen plasty
a diamanty jsou věčné.

STŘEDA 30. 9.
16.45–18.30

Martin Gonda – Pura Vida
(hraný film, Slovensko, VŠMU, 30 min.)
Dva dospívající bratři se bouří proti svému otci,
továrnímu předákovi, který se stává terčem hněvu
frustrované komunity v hladové dolině.
Eva Solanská – Proměřen
(hraný film do 5 min., ČR, Slezská univerzita, 1
min.)
Vizualizace básně Ernsta Jandla.
Marie Nováčková – Zoo
(videoklip, ČR, Západočeská univerzita, 5 min.)
Animovaný videoklip k písni formace Nauzea
Orchestra.
Klára Donné – Říční 11
(dokument, ČR, FAMO, 12 min.)
Dokument pojednává o rodině Boudových, která
je již po generace úspěšně spjata s litografickou
technikou tisku a s dílnou v Praze na Malé straně.
Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain,
Benoît de Geyer d‘Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubiak – Gunpowder
(animovaný film, Francie, Supinfocom Rubika,
6 min.)
Je čas na čaj! Všechny Phileasovy čajové boxy jsou
ale prázdné! Rozhodne se získat nějaké přímo
u zdroje v Číně.
Petr Juračka – Nepůjdu spát
(videoklip, ČR, Slezská univerzita, 4 min.)
Videoklip k písni kapely Naděje.
Joanna Różniak – Helena 25/65
(hraný film, Polsko, Krzysztof Kieślowski Film
School at the University of Silesia, 15 min.)
Helena je zralá žena, jejíž jediným společníkem je
šedá kočka. Neočekávaná událost přerušuje její
rutinu a nutí ji, aby znovu přehodnotila svůj život.

ČTVRTEK 1. 10.
13.30–14.30

Martin Siuda – Cult
(animovaný film, ČR, Slezská univerzita,
3 min.)
Experimentální film o chamtivosti.
Gregor Valentovič – Kid
(hraný film, Slovensko, VŠMU, 27 min.)
Jsou nejlepší kamarádi, nerozlučná čtveřice. Potom se Hana vdá, Bažo odjede za prací do Kanady
a Maja se nastěhuje k novému příteli Samovi. David
se ocitá v nové situaci, v níž se bude muset zorientovat sám. Dospěje?
Jan Chudý, Jakub Střelec, Jaroslav Vůjtek,
Lucie Krečmerová, Tomáš Hüner – Balada závěrečná
(hraný film do 5 min., ČR, Slezská univerzita, 2
min.)
Vizualizace básně Françoise Villona.
Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise
Leblond, Varoon Indalkar, Morgane Ladjel,
Hugo Valdelièvre-Rattier – Trois Francs Six Sous
(animovaný film, Francie, Supinfocom Rubika,
7 min.)
Během druhé světové války francouzský zemědělec
jménem Marcel doufá, že znovu uvidí život v očích
své matky Joséphy, jež od zmizení jeho staršího
bratra žije ve vegetativním stavu.
Maksym Tkachenko – Nepřicházíš
(videoklip, ČR, Slezská univerzita, 5 min.)
Videoklip k písni kapely Chickaletta.
Josef Dvořák – Pastvina
(dokument, ČR, Slezská univerzita, 13 min.)
Zdědil pozemek, který byl léta neudržovaný a zarostlý náletovými dřevinami. Nejdříve tam pustili
koně, kteří vše spásali. Druhým rokem zde parta
nadšenců vystavěla záhony a pozvala další zájemce
ke společnému zahradničení a dloubání se v hlíně.
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