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AUGUST 2017
prehliadka PODOBY ANIMOVANÉHO FILMU včera a dnes

každú augustovú stredu v HIDEPARKu
BEST OF FEST ANČA 2017
streda 2.8., 21.00 hod.
Best of Fest Anča 2017 je kolekciou ocenených krátkometrážnych animovaných filmov z aktuálneho ročníka, ktoré
prešli výberom z vyše 1500 prihlásených titulov z viac ako 70 krajín. Porota zložená z medzinárodných hostí
udelila tento rok ocenenia v štyroch kategóriách. Uvidíte to najlepšie z krátkometrážnej animácie, študentských
filmov, videoklipov a filmov pre deti.
 Anča Award - Nekonečne boľavé oči / Sore Eyes for Infinity; réžia: Elli Vuorinen, Fínsko, 2016, 12 minút /









Optičku unaví príliš jasné videnie sveta a nevyhnutná spoluzodpovednosť za jeho chyby.
Anča Student Award Special Mention - Bábiky neplačú / Dolls don’t cry; réžia: Fréderick Tremblay, Kanada,
2017, 20 minút / Muž a žena spolupracujú na výrobe animovaného filmu. On sa cez deň stará o
animáciu, ona v noci vyrába a opravuje rekvizity. Medzitým však v zákulisí čaká iná žena.
Anča Student Award – Penelope, réžia: Heta Jäälinoja ,Estónsko, 2016, 4 minúty / Zazvoní zvonček, niekto
je za dverami, ale všade je neporiadok.
Anča Student Award Special Mention - Spolubývajúci / Roomates, réžia: Jamie Wolfe, USA, 2016, 3 minúty /
Film o štyroch mešťanoch, dohnaných na pokraj zúfalstva. Obyvateľov apartmánu 6B privádza
horúčava, v ktorej sa topí aj oranžový dvojnanuk, do šialenstva.
Anča Music Video Award - The Unnatural, réžia: Marcos Sánchez, Čile, 2016, 5 minút / Dievča, muž a
príšera sa túlajú temnotou.
Anča Music Video Special Mention - Sex Bruise, réžia: Conor Grebel, USA, 2016, 4 minúty / Vírus útočiaci
na počítačovú simuláciu lásky začína rúcať steny skutočnosti.
Anča Kids´ Award - Vtáčik a húsenica / The Little Bird and the Caterpillar, réžia: Lena Von Dohren,
Švajčiarsko, 2017, 4 minúty / Prišlo leto. Vysoko v korune javora vtáčik pestuje a opatruje zelené lístky
svojho príbytku. Z ničoho nič prichádza húsenica, hladná po chutnej zeleni. Vtáčikovi sa podarí
malého pažravca odlákať a dobrodružstvo sa môže začať.
(53 minút, bez dialógov)

CESTA DO FANTÁZIE

streda 9.8., 21.00 hod.

Animovaný fantasy príbeh pre všetkých, ktorí radi snívajú... Dobrodružná cesta malého dievčatka, ktoré
strávilo niekoľko neuveriteľných dní a noci v tajuplnom svete „božských kúpeľov“... Vrcholné dielo
animátora Hajaa Mijazakiho získalo hlavnú cenu na MFF v Berlíne a je držiteľom Oscara za najlepší
animovaný film.
(Japonsko, 2001, 124´, český dabing)

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

streda 16.8., 21.00 hod.

Bábkový film o jednej májovej noci v lese blízko Atén, kde sa odohrá príbeh dvoch nešťastne zamilovaných
párov, divadlom posadnutých remeselníkov a nadprirodzených bytostí. Výnimočné filmové spracovanie
predlohy Williama Shakespeara o čare i nástrahách lásky v réžii Jiřího Trnku.
(Československo, 1959, 72´, české znenie)

FUTUROLOGICKÝ KONGRES

streda 23.8., 21.00 hod.

Režisér Ari Folman prináša vizuálne omračujúce hrano-animované spracovanie rovnomennej sci-fi
poviedky Stanislawa Lema. Herečka Robin Wright si nechá naskenovať svoje telo, aby tak zostala
večne mladou a obsadzovanou herečkou. Presvedčí ju strach z konca kariéry, prísľub večnej mladosti a

štedrá finančná kompenzácia... Tento originálny film je zvláštnou reflexiou spoločnosti, ktorá vzýva kult
mladosti a opája sa priemyselne vyrábanými ilúziami. Ďalej hrajú aj Harvey Keitel a Paul Giamatti.
(Izrael-Nem.-Poľ.-Lux., 2013, 120´., angličtina / české titulky)

PIESEŇ MORA

streda 30.8., 21.00 hod.

Nádherne animovaný svet keltských mýtov a silné rozprávanie o sile materskej a súrodeneckej lásky
vyniesol mladému režisérovi už druhú nomináciu na Oscara. V bájnej krajine starých Keltov žije na
osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa
ukáže, že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica Macha.
(Írsko-Dán.-Belg.-Lux.-Franc., 2014, 93´, český dabing)

