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Mezinárodní soutěž prvních a druhých 
celovečerních filmů představuje především 
autorské výpovědi a inovativní, myšlenkově 
a formálně odvážná filmová díla. Režiséři 
svou kreativitou a nekonvenční dramaturgií 
posouvají a boří zažité představy 
o tradičních filmových žánrech či klasické 
stavbě příběhu. 
International Competition of Debut and 
Second Feature Films introduces mainly 
authorial statements and innovative films 
daring both in formal and in content 
aspects. The directors use their creativity 
and unconventional dramaturgy to shift 
and demolish the established film genres 
and classical story structures. 

Fresh Generation
soutěž competition

Do mezinárodní soutěže hraných 
a dokumentárních studentských filmů bylo 
vybráno 18 hraných a dokumentárních 
snímků, které vznikly v produkci 
evropských, australských, asijských 
a latinskoamerických filmových škol v roce 
2011 a 2012. Vybrány byly z téměř 1500 
přihlášených snímků! 
Eighteen feature films and documentaries 
produced by the European, Australian, 
Asian and Latin American film schools 2011 
and 2012 were selected to the International 
Competition of Feature and Documentary 
Student Films. The selection was made out 
of almost 1500 registered films! 

Confrontations
soutěž competition

Mezinárodní soutěž studentské animované 
a experimentální tvorby tvoří 20 snímků 
používajících rozličné techniky animace 
jako tradiční kreslená animace, 3D 
animace, pixilace, papírková technika, 
kombinace hraného a animovaného filmu. 
International Competition of Animated 
and Experimental Student Films includes 
20 films for which various animation 
techniques were used, like for example 
traditional hand-drawn animation, 3D 
animation, pixilation, cut-out technique, 
combination of live action and animation. 

Theatre Optique
soutěž competition

Představujeme téma manipulace v několika 
úhlech a pohledech. Manipulace formou, 
manipulace s diváky a herci, ideologická 
manipulace. A Peter Watkins je důkaz, že 
lze nepodlehnout a tvořit bez kompromisů. 
We bring you our theme in several points 
of view. Formal manipulation, viewer 
and actor manipulation and ideological 
manipulation. And Peter Watkins is a proof 
that it is possible not to succumb and 
create without compromises. 

Manipulation
Výběr prvních či druhých celovečerních 
filmů, které již získaly ocenění a uznání 
na řadě zahraničních festivalů. Mladí 
režiséři, kteří ve svých filmech prokazují 
nezpochybnitelnou řemeslnou zručnost, 
názorovou vyzrálost a nesporný talent. 
Filmová budoucnost je vzhledem ke kvalitě 
jejich tvorby více než „jasná“. 
A selection of debut and second feature 
films that have won awards at international 
festivals. Films of young directors that 
undoubtedly show their skilfulness, 
maturity and undeniable talent. In 
consideration of the quality of their films, 
the future of the industry is more than 
bright. 

Bright Future
Díla od zkušených a vyzrálých režisérů 
a umělců. Díla, která je těžké kategorizovat, 
kde se příběh pomalu vytrácí či převrací, 
forma dominuje a hudba udává rytmus. 
Hledají a zkoušejí se možnosti stylu 
a vyprávění, možnosti a potenciál filmu 
a videa, samotného umělce a filmaře 
v dnešní době. 
Films by experienced and mature directors 
and artists. Films that cannot be labelled, 
films where the story is slowly twisting or 
vanishing, the form is the dominant force 
and the music beats time. Films that are 
in search for every possibility of style and 
storytelling, in search for capability and 
potential of film, video and the filmmaker 
and the artist himself. 

Break Rules
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Sekce, ve které se skrývají nejenom filmy 
na zahájení a zakončení letošního Fresh 
Film Festu, ale také pozvánky na projekce 
pod širým nebem, na mimořádná uvedení 
přehlížených současných či archivních 
filmů. 
Section with not only opening and 
closing films of this year’s Fresh Film Fest 
but also with open-air screenings and 
special screenings of unjustly overlooked 
contemporary and archive films. 

Special Events 
Už tradičně nabízíme několik kolekcí 
studentských snímků z vybraných 
prestižních filmových škol. Umožní vám 
udělat si bližší a přesnější obrázek o tom, 
co a jak se natáčí mimo českou kotlinu. Na 
pražské FAMU budou letos k vidění bloky 
vybraných děl z filmových škol v Paříži, 
Berlíně, Helsinkách a Londýně. 
As usually, we offer several collections of 
student films selected from the prestigious 
film schools. These films will give you the 
opportunity to have a closer and more 
precise look at what is being filmed and 
how it is being done out of the Czech 
Republic. This year, FAMU will present 
blocs of selected films from the schools in 
Paris, Berlin, Helsinki, and London.

School Display

Nesoutěžní domácí přehlídka 
nejzajímavějších studentských filmů 
a jejich slibných autorů v kombinaci 
s celovečerními filmy, které by jistě neměly 
být opomenuty či schovány pod nánosem 
„distribučních hitů.“ 
A non-competition display of the most 
interesting student films and their 
promising authors together with full 
feature films that should not be ignored 
or buried under the loads of „distribution 
hits.“ 

Fresh Czech 
V porotách Fresh Film Festu každoročně 
zasedají výrazné osobnosti světové i domácí 
kulturní scény. I v letošním roce pozvání 
do porot přijali tvůrci, jejichž práce si 
velice vážíme a jsme potěšeni jejich účastí. 
S některými z nich se můžete seznámit 
prostřednictvím jejich filmové tvorby, kterou 
představuje sekce Porota 2012. 
The juries of Fresh Film Fest are every year 
composed of prominent personalities of both 
world and domestic culture life. We are very 
pleased that also this year several authors 
whose work we highly value agreed to be 
members of our juries. You can get to know 
some of them through their work which will 
be presented in the section Jury 2012. 

Porota 2012 Jury 2012
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Pozornost. Naše pozornost vytváří náš svět, určuje míru našeho soustředění. 
V indiánské tradici má pozornost naprosto zásadní význam. Věnujeme-li jí dostatek 
času, umožní nám běžnou skutečnost nejen precizně vnímat, ale i rozumět jí a užívat dle 
vlastního uvážení. Vnímáme pak dokonce i to, co by pro nás bylo jinak neviditelné, tedy 
neexistující. Když vidíme malé dítě nebo svoji kočku či psa, jak kamsi zírají, a netušíme, 
co vidí, jsme právě svědky toho, čím jsme sami v dětství vládli. Viděli jsme věci 
a skutečnosti, které nám později selektivní výchova zahalila tmou, stínem.  Právě ona 
tak často určuje míru naší pozornosti, oslabuje soustředění a uvrhává nás do chaosu 
nejistoty. Jsme snadno ovlivnitelní, pasivní, s chabou imaginací. Takže se alespoň na 
pár dní nalaďte a soustřeďte. Přivolejte zpět svou pozornost. Buďte vlkem, který stojí 
v temnotě lesa, a přesto mu nic neunikne. Nedá se chytit, ochočit, je sám sebou.

Observation. Our observation creates the world that surrounds us and determines 
our concentration. Observation is an essential feature in the traditions of Native 
Americans. When given enough time, observation enables us not just to perceive reality 
but also to understand and use it at our discretion. Then we can perceive that which 
would normally be invisible or non-existent for that matter. When we see a little child 
or our cat or dog staring at something and we don’t have an idea what they see, we 
witness the ability we once used to have. We perceived things that were later shrouded 
by darkness due to selective aspects of our upbringing. It is the upbringing that often 
determines the extent of our observation and plunges us into the chaos of uncertainty. 
We are impressionable, passive and have no imagination. Be a wolf standing in the 
darkness of the forest yet seeing everything. A wolf that cannot be caught and tamed, 
a wolf that lives. 
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Když se před devíti lety Fresh film fest narodil, měla jsem trochu obavu, že se mu ve 
stínu jeho staršího většího bratra – Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 
Varech – nepovede nejlépe. Konal se ve stejném termínu a na stejném místě, takže 
lesk už zavedených filmových hvězd, přijíždějících na „velký“ festival, přehlídku 
studentské tvorby trochu odsouval do pozadí. Lidé kolem Fresh Film Festu ale 
projevili neobyčejnou životaschopnost a kreativitu, takže časem změnili termín i místo 
konání festivalu a stvořili vlastně festival nový, plnohodnotný, který už si u fanoušků 
kinematografie vydobyl pevnou pozici. Mladá tvorba je nesmírně zajímavá a já osobně 
studenty uměleckých škol velmi podporuji, protože jen na nich záleží, jaké renomé 
a jaký zvuk bude mít česká kultura za pár let ve světě. Proto všem mladým filmařům, 
kteří se letošního Fresh Film Festu zúčastní, přeji, aby jejich filmy našly hodně 
zvídavých a přemýšlivých diváků. Nám, kteří v rámci Fresh Film Festu usedneme 
v přítmí kina, pak přeji nevšední a nečekané filmové zážitky.
When Fresh Film Fest was born nine years ago I was a little worried that it will not 
thrive in the shadow of its older brother, the Karlovy Vary International Film Festival. 
It was taking place at the same time and place so the shine of famous movie stars 
coming to a “big” festival overshadowed the smaller festival of student films. But 
the people involved have shown remarkable vitality and creativity, changed the time 
and place of the festival and in fact created a new, fully-fledged festival that has 
won a strong position among cinema fans. Young authors and their production is 
extremely interesting and I myself am trying to fully support students of art schools 
because they will be the ones taking care of the prestige and the name of the Czech 
culture in few years. That is why I wish all the young promising authors and their 
movies plenty of curious and thoughtful viewers. And to us, who will be sitting in the 
cinemas, I wish lots of extraordinary experiences.

Alena Hanáková
Ministryně kultury ČR Minister of Culture of the Czech Republic 

Vážení milovníci kinematografie,
navzdory své krátké samostatné existenci patří Fresh Film Fest k těm nejvýraznějším 
evropským přehlídkám, zaměřeným na celosvětovou debutovou a studentskou 
tvorbu. Program festivalu každoročně přináší svým příznivcům zajímavé filmy, 
které se vymykají běžné produkci a vždy inspirují k diskusím. V letošním 9. ročníku 
tomu nebude jinak. Soutěže celovečerních debutů a studentských filmů doplní 
retrospektivy, distribuční premiéry, koncerty, workshopy, divadla či výstavy. Pražané, 
máme se tedy opět na co těšit!
Dear lovers of cinema,
Despite its short existence, Fresh Film Fest is one of the most notable festivals in 
Europe focusing on debut and student films. The festival’s programme introduces 
every year a number of interesting films that are everything else but ordinary and 
always initiate discussions. This year’s edition of the festival will be no different. 
Competition of full-feature debuts and student films will be accompanied by 
retrospectives, premieres, concerts, workshops, theatre performances and 
exhibitions. My fellow citizens of Prague, there is much we can look forward to!

Bohuslav Svoboda
primátor hl. m. Prahy Mayor of Prague 
Primátor Hlavního města Prahy, MUDr. Bohuslav Svoboda, převzal záštitu nad 9. Fresh 
Film Festem. The 9th edition of Fresh Film Fest is held under the auspices of Dr. Bohuslav 
Svoboda, the Mayor of Prague.
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Stanley Kubrick kdysi řekl: „Nesmyslnost života tkví v tom, že nutí 
člověka hledat jeho vlastní smysl. O tom se dá psát, přemýšlet nebo  
natáčet film.“ I když historie filmu sotva přesahuje jedno století jeho role média 
uměleckých děl je neoddiskutovatelná. Je pro mne velmi potěšující, že v dnešní době je 
právě tento druh audiovizuálního umění tak populární právě pro dnešní generaci a nutí 
mnoho mladých lidí v něm hledat třeba i „nesmyslnost smyslu života“.
Festival Fresh Film Fest vnímám jako jedinečnou možnost být svědkem zrodu nových 
filmových tvůrců, kteří třeba mohou dosáhnout věhlasu jako výše zmiňovaný autor, nebo 
možnost být u vzniku obdobného fenoménu jako byla v 60. letech Česká nová vlna. Je 
to právě generace tvůrců uváděných na tomto festivalu, která bude udávat směr vývoje 
dnešní kinematografie.
Dobrý vítr Fresh Film Festu přeje 
Stanley Kubrick once said: “The very meaninglessness of life forces man to create his 
own meaning. If it can be written or thought, it can be filmed.”
Even though the history of film is only little over hundred years long, its role as a 
medium of an artwork is indisputable. I find it very heart-warming that this audiovisual 
art is so popular and attractive for today’s generation and urges many young people to 
look for the possible “meaninglessness of the meaning of life.”
I see in Fresh Film Fest a unique opportunity to witness the birth of new filmmakers 
that can one day perhaps reach the fame of the aforementioned director and also a 
possibility to be present at the formation of a phenomenon similar to the Czechoslovak 
New Wave of the sixties. It is the generation presented at this festival that will dictate 
the course of cinema. 
I wish Fresh Film Fest Godspeed!

Václav Novotný 
radní pro kulturu hlavního města Prahy the Councillor for the Culture,  
the Capital City of Prague 

Každým rokem tisíce studentů z celého světa vytvoří tisíce a tisíce filmů. Účel těchto 
cvičení je obvykle vzdělávací, ve škole jde při tvorbě filmů především o proces učení. Ale 
studenti filmařiny jsou zároveň ctižádostivými umělci s vážnými ambicemi a stejně jako 
jejich starší kolegové chtějí i tito mladí tvůrci představit svou práci divákům. Fresh Film 
Fest jim tuto možnost nabízí.
Natočit film není nic snadného a vytvořit film za studentských podmínek může být ještě 
těžší. Často se stává, že studentské filmy neuspějí. Někdy je však výsledek pozoruhodný, 
nebo dokonce zázračný. A i když jsou studentské filmy krátké, jejich nedostatky mohou 
být až neuvěřitelně zajímavé.
Filmy promítané na festivalu jsou takovou hrstkou malých zázraků a fascinujících 
nedostatků, které organizátoři Fresh Film Festu vybrali z více než tisícovky studentských 
filmů, které vznikly v uplynulém roce ve všech koutech světa. Díky jejich snaze máte nyní 
možnost ochutnat to nejčerstvější z čerstvého. Dobrou chuť!
Every year thousands of students from around the world create thousands and 
thousands of films. The purpose of these exercises is usually educational: in school, 
creating movies is primarily a learning process. But film students are also aspiring artists 
with serious ambitions, and like their older colleagues, these young filmmaker want 
their films to be seen. Fresh Film Fest creates this opportunity.
Making a film is never easy, and creating a film under student conditions can be even 
more difficult. Very often student films don’t succeed. But sometimes the results are 
remarkable, even miraculous. And even when student films fall short, their failings can 
be incredibly intriguing. 
The films presented here are a handful of the small miracles and fascinating failures 
that the organizers of Fresh Film Fest have selected from the thousands of student films 
created worldwide during the past year. Now, thanks to their efforts you can have a taste 
of the freshest of the fresh. Enjoy.

Pavel Jech  
Děkan FAMU FAMU Dean 
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Evropa miluje evropské festivaly
Program MEDIA Evropské unie má za cíl podporovat evropské audiovizuální dědictví, 
oceňuje kulturní, vzdělávací, společenskou a ekonomickou roli festivalů, proto ročně 
spolufinancuje téměř 100 festivalů.
Tyto festivaly vynikají bohatým a rozmanitým programem, jsou prostorem pro budování 
kontaktů a příležitostí k setkávání profesionálů i veřejnosti a vyvíjejí iniciativu v oblasti 
vzdělávání. V roce 2011 uvedly festivaly s podporou programu MEDIA více než 40 000 
projekcí evropských děl pro téměř 3 miliony milovníků filmu.
MEDIA s potěšením podporuje 9. ročník festivalu Fresh Film Fest a všem návštěvníkům 
přeje příjemný a podnětný zážitek.
Europe loves European Festivals 
The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual 
heritage, acknowledges the cultural, educational, social and economic role of festivals 
by co-financing every year almost 100 of them.
These festivals stand out with their rich and diverse European programming, networking 
and meeting opportunities for professionals and the public alike, and their educational 
initiatives. In 2011, the festivals supported by the MEDIA Programme have programmed 
more than 40.000 screenings of European works to nearly 3 million cinema-lovers.
MEDIA is pleased to support the 9th edition of the Fresh Film Fest and we extend our 
best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.

Program MEDIA Evropské unie 
European Union MEDIA PROGRAMME
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Sean Ellis Velká Británie / UK 
Režisér, nominovaný na Oscara a na britskou filmovou cenu BAFTA začal fotografovat 
v jedenácti letech. Jako vyučený fotograf zátiší se v roce 1994 přestěhoval z Brightonu 
do Londýna, kde využil své znalosti při osvětlování modelek. Na konci devadesátých let 
byl jedním z nejvyhledávanějších módních fotografů. Jeho první publikace 365 – A Year 
in Fashion zahrnuje komerční i vlastní tvorbu za rok 1999. Kromě několika oceněných 
krátkých filmů napsal a režíroval vizuálně bohatou a osobitou romantickou komedii 
Cashback (2006) a psychologický thriller The Broken (2008). Jeho třetí celovečerní film 
Metro Manila bude mít premiéru koncem letošního roku.
Oscar and BAFTA-nominated director Sean Ellis started taking pictures when he was 
11. Trained as a still life photographer, Sean moved to London from Brighton in 1994. 
Applying his knowledge of the still life and using it to light fashion models, Sean became 
one of the new generation of fashion photographers who were most sought-after in the 
late nineties. His first published book ‘365 – A Year in Fashion’ includes commercial and 
personal work taken during 1999. Apart from several award-winning short films, Sean 
has written and directed a visually rich, quirky romantic comedy Cashback (2006), 
a psychological thriller The Broken (2008) and his third feature film Metro Manila will be 
premiering later this year.

Jody Lee Lipes USA 
Jeho první scénář k celovečernímu filmu Confederacy byl v roce 2012 vybrán do 
Directors Lab na festivalu Sundance 2012. K jeho režisérským počinům patří první série 
seriálu HBO Girls, nominovaná na ocenění Primetime Emmy za Nejlepší komediální seriál 
2012; NY Export: Opus Jazz, filmová adaptace choreografie Jeroma Robbinse, kterou 
vysílala americká veřejnoprávní televize PBS a která získala Cenu diváků na festivalu 
SxSW 2010; a dokument Brock Enright, uvedený na festivalu SxSW 2009. Lipes byl 
nominován na cenu pro nezávislé filmové tvůrce Independent Spirit za filmy Martha 
Marcy May Marlene, Nábyteček a Afterschool.
His first feature length screenplay Confederacy was selected for the 2012 Sundance 
Directors Lab. His directing credits include season one of HBO’s Girls, Primetime Emmy 
nominee for Best Comedy Series 2012; NY Export: Opus Jazz, a scripted adaptation of 
a Jerome Robbins’ ballet that aired on PBS and won an Audience Award at SxSW 2010; 
and verite documentary Brock Enright: Good Times Will Never Be the Same, SxSW 2009. 
Lipes is also an Independent Spirit Award-nominated DOP, credits include Martha Marcy 
May Marlene, Tiny Furniture, and Afterschool.

Josefina Rodriguez Argentina 
Narodila se v Argentině. V roce 1993 se přestěhovala do Paříže, kde vystudovala film. 
Posledních třináct let pracuje jako zvukařka celovečerních hraných a dokumentárních 
filmů. Jako mistryně zvuku spolupracovala zejména s Leosem Caraxem (Holy Motors), 
Claire Denisovou (35 Shots of Rum a White Material), Emmanuelem Finkielem (Nulle 
Part Terre Promise; Je Suis), Michale Boganimovou (Land of Oblivion), Andreïem 
Schtakleffem a Jonathanem Le Fournem (The Exil et le Royaume) a Frédérique 
Devillezovou (La Vie de Château).
Podílela se také na tvorbě zvuku audiovizuálních instalací a spolupracovala na filmovém 
představení De un vastisimo mar.
Born in Argentina, she moved to Paris in 1993 where she studied film. She has been 
working as a sound engineer and sound editor for fiction and documentary features 
for the past thirteen years. As a sound editor, she collaborated in particular with Leos 
Carax (Holy Motors), Claire Denis (35 Shots of Rum and White Material), Emmanuel 
Finkiel (Nulle Part Terre Promise; Je Suis), Michale Boganim (Land of Oblivion), Andreï 
Schtakleff and Jonathan Le Fourn (The Exil et le Royaume) and Frédérique Devillez (La 
Vie de Château).
She also collaborated on the sound creation of audiovisual installations and worked on 
the film performance De un vastisimo mar.
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Vladimír Franz  Česká republika / Czech Republic 
Prof. JUDr. Vladimír Franz je český postmoderní hudební skladatel a malíř, který se 
zaměřuje především na komponování scénické hudby. Obdržel sedm cen Nadace 
Alfreda Radoka v kategorii Nejlepší hudba. Kromě komponované hudby pro divadlo, 
televizi a film, skládá i jiné hudební formy, a to jak komorní (scénická oratoria, zpěvohry, 
kantáty, madrigaly a písně), tak i monumentální. K jeho nejznámějším dílům patří zřejmě 
hudba k filmu Tomáše Vorla Kamenný most, opery Ludus Danielis a Válka s mloky, 
1. symfonie Písně o samotách, hudba pro baletní představení Zlatovláska či hudba 
k muzikálu Jiřího Suchého Pokušení sv. Antonína.
Působil jako pedagog na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. V současnosti přednáší 
na Divadelní fakultě AMU.
Vladimír Franz is a Czech post-modern composer and painter focusing mainly on 
composition of incidental music. He is a seven-time winner of the Alfred Radok award 
for best music. Apart from music for theatre, television and film his compositions 
include other music forms – both chamber (scenic oratorios, singspiels, cantatas, 
madrigals and song) and monumental. Among his most famous works is the music for 
the film by Tomáš Vorel Stone Bridge (Kamenný most), operas Ludus Daniels and War 
with the Newts (Válka s Mloky), 1st symphony No.1 Songs about Loneliness (1. symfonie 
Písně o samotách), music for ballet Goldilocks (Zlatovláska) and music for Jiří 
Suchý’s musical Tempation of St. Anthony (Pokušení sv. Antonína). 
He lectured at the Faculty of Fine Arts of at the Brno University of Technology. Currently 
he is a lecturer at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague.

Gert de Graaff  Nizozemí / the Netherlands 
Filmový teoretik, kameraman a režisér se narodil v roce 1957 v Amsterdamu. V letech 
1976–1981 studoval letecké inženýrství a absolvoval s vyznamenáním. V letech 1982 až 
1987 studoval režii, kameru a střih na Nizozemské filmové a televizní škole (NFTA), kde 
rovněž absolvoval s vyznamenáním.
Pracuje jako střihač pro nizozemskou stanici NOB v Hilversumu. Od roku 1993 vyučuje 
gramatiku filmového jazyka a střih po celém světě. V roli kameramana a střihače se 
podílel na řadě filmů. Nedávno provedl rozsáhlou analýzu internetového hitu Kony 2012. 
Jeho film Myslící moře uvádíme v sekci Manipulation.
Film theoretic, cinematographer and director was born in Amsterdam in 1957. He 
studied aeronautical engineering from 1976 to 1981 and graduated cum laude (with 
distinction). After this study he studied directing, cinematography and editing at the 
Dutch Film and Television School from 1982 to 1987. There he also graduated cum laude.
He has been working as an editor for the Dutch broadcaster NOB in Hilversum. He has 
been giving lectures on the grammar of film and editing at many places around the 
world since 1993. He worked as cameraman and editor on several films. Very recently 
he did an in depth analysis of the internet hit Kony 2012. His film The Sea That Thinks is 
screened in the section Manipulation.
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Marcus Lindeen  Švédsko / Sweden 
Dramatik a režisér. Předtím, než vstoupil do světa filmu a divadla, pracoval jako 
novinář. Uváděl kulturní pořady ve švédském státním rádiu a v televizi. Vystudoval 
režii na Stockholmské akademii dramatických umění. Debutoval divadelní hrou 
a dokumentárním filmem Regretters (Rozčarovaní) o dvou Švédech, kteří dvakrát změnili 
pohlaví. Hra byla přeložena do několika jazyků a film získal řadu ocenění jako nejlepší 
dokument roku 2011 na festivalech v Krakowě, Berlíně nebo Gildbagge. K Lindeenovým 
divadelním hrám patří i Další boj nebo Umírání zvířat a nejnověji text Archiv 
neuskutečněných snů a představ, který vychází z nedokončených a nikdy nespatřených 
filmových scénářů Ingmara Bergmana.
A playwright and director, Marcus worked as a journalist hosting cultural shows both at 
The National Swedish Radio and Television before joining the world of film and theatre. 
He studied directing at the Dramatiska Institutet in Stockholm and made his debut 
with Regretters, a play and a documentary film about two Swedish men who change 
their sex twice. The play was translated into several languages and the film went on to 
win numerous best documentary awards at festivals in Krakow, Berlin and Gildbagge, 
and toured a number of festivals. Lindeen’s theatre work include plays such as Another 
Fight, Animals Dying and his latest project, The Archive of Unrealized Dreams and 
Visions, a play based on unfinished and never seen film scripts by Ingmar Bergman.

Maja Miloš  Srbsko / Serbia 
Narodila se v roce 1983 v Bělehradě. V roce 2008 absolvovala Katedru filmové a televizní 
režie Fakulty dramatických umění v Bělehradě. V roce 2005 se účastnila projektu Talent 
Campus na Berlinale a v roce 2006 navštěvovala dokumentární tvorbu na filmové škole 
La fémis v Paříži. Během studia natočila jedenáct krátkometrážních filmů a dokumentů. 
Její první celovečerní film KLIP z roku 2012 získal řadu ocenění, včetně „Tygra“ na 
festivalu v Rotterdamu. Film uvádíme v sekci Bright Future.
Maja was born in 1983 in Belgrade. She graduated from the Department of Film and 
Television Directing of the Faculty of Drama Arts in Belgrade in 2008. In 2005, she 
took part in the Berlinale Talent Campus and in 2006 she attended the Documentary 
Film School at La Femis, Paris. During her studies she directed 11 short films and 
documentaries. Her first feature film ‘CLIP’ from 2012 has won numerous prizes 
including the Tiger award in Rotterdam. The film is screened in the section Bright Future.

Daniel Vadocký  Slovenská republika / Slovakia 
Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite a neskôr absolvoval odbor filmová veda na 
VŠMU v Bratislave. Prednášal filozofiu a estetiku na VŠMU. Články o filme publikuje vo 
viacerých periodikách. Je spoluzostavovateľom súťaže krátkych filmov a nesúťažnej 
sekcie “Focus” na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach na Slovensku. Zároveň 
pracuje ako programový koordinátor pre IFF Bratislava a v ostatných troch rokoch bol 
členom medzinárodných porôt na IFF Era Nové horizonty vo Wroclawi, Sleepwalkers 
v Talline a ConCan v Tokiu.
He graduated in philosophy from the Trnava University and later completed film studies 
at the Academy of Performing Arts in Bratislava where he also lectured philosophy and 
aesthetics. His articles about film are regularly published in various periodicals. He is 
the co-organiser of the short film competition and the non-competition section “Focus” 
of the Art Film Fest in Trenčianské Teplice, Slovakia. He also works as the programme 
coordinator at the IFF Bratislava and was a member of international juries at the IFF Era 
Now Horizons in Wroclaw, Sleepwalkers in Talin and ConCan in Tokio. 
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Keren Cytter  Izrael / Israel 
Vizuální umělkyně a spisovatelka. Studovala na Institutu výtvarných umění Avni v Tel 
Avivu a institutu De Ateliers v Amsterodamu. Několik let žila v Berlíně a nedávno 
přesídlila do New Yorku. Měla samostatné výstavy v Městském muzeu v Amsterodamu 
(2011), Muzeu moderního umění ve Stockholmu (2010), Hammerově muzeu v Los 
Angeles (2009) a Centru současného umění Witte de With v Rotterdamu (2008). V roce 
2009 byla její práce představena na bienále v Benátkách a na inauguračním trienále New 
Musea v New Yorku s názvem „The Generational: Younger than Jesus“.
A visual artist and writer, Keren Cytter studied at the Avni Institute for Art in Tel Aviv and 
the De Ateliers in Amsterdam. After living in Berlin for several years, she has recently 
relocated to New York City. Recent solo exhibitions include the Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2011), Moderna Museet, Stockholm (2010), Hammer Museum, Los Angeles 
(2009), and Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2008). Her work 
was also featured in the 2009 Venice Biennale and the New Museum’s inaugural triennial 
“The Generational: Younger than Jesus” the same year.

Anca Damian Rumunsko / Romania 
Získala magisterský titul v oboru kinematografie a doktorský titul v oboru umění, 
film a média na UNATC “I.L.Caragiale”. V pozici režisérky, scénáristky a producentky 
se podílela na řadě oceněných dokumentů o umění a jako kameramanka na dvou 
celovečerních filmech. Učí na UNATC “I.L.Caragiale” v Bukurešti.
V roce 2008 natočila svůj první dlouhometrážní film s názvem Intalniri incrucisate. 
Druhý celovečerní film Crulic – Cesta na onen svět (Crulic drumul spre dincolo), na 
kterém se podílela jako režisérka, scenáristka a producentka, vzbudil mezinárodní 
pozornost a byl vybrán na festivaly po celém světě, odkud si odvezl řadu ocenění, včetně 
„Křišťálu“ z Annecy.
She studied at the Caragiale Academy of Theatrical Arts and Cinematography where 
she obtained a diploma in cinematography and a doctor‘s degree in Arts, Cinema and 
Media. Anca worked as a director, screenwriter and producer for several award-winning 
documentaries on art and she also took part in making two feature films as a director of 
photography. She also teaches at the UNATC in Bucharest.
In 2008 she made her first feature film called. Crossing Dates (Intalniri incrucisate, 
2008). Her second feature as director, screenwriter and producer, Crulic – The Path 
to Beyond / Crulic drumul spre dincolo, has recently attracted international attention 
and was selected for festivals around the world where it has won an array of awards 
including the Cristal Award in Annecy.

Jakub Matuška  Česká republika / Czech Republic 
Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově. Poté na Akademii výtvarných 
umění v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. Během studií na AVU absolvoval stáž 
v Londýně a v New Yorku. V roce 2010 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého 
a v roce 2011 získal Cenu 333 NG. Věnuje se hlavně malbě a kresbě a okrajově videu 
a objektům. Pod pseudonymem Masker realizuje v ulicích měst čas od času své nástěnné 
malby a graffiti.
He studied at the High School of Applied Arts in Prague-Žižkov and at the Academy 
of Fine Arts Prague in the painting studio of Vladimír Skrepl. During his studies at the 
Academy he went on a scholarship to London and New York. In 2010 he was one of 
the final contestants for the Jindřich Chalupecký Award and in 2011 he won the 333 
NG Award. He focuses mainly on painting and drawing but also on video and objects. 
Under his artistic name Masker he sometimes paints his wall paintings and graffiti in the 
streets of Czech cities. 
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Porota sekce Fresh Generation udělí Cenu za nejlepší film v Mezinárodní soutěži prvních a druhých celovečerních filmů. Cena je 
spojena s odměnou 2000 eur, která připadne režisérovi oceněného snímku. Filmy v sekci Fresh Generation jsou také zařazeny do 
hlasování o Cenu diváků.
The Fresh Generation Jury will award the Best Film Prize of the International Competition of First and Second Feature Films. The Prize 
includes a reward of EUR 2,000 that will be given to the director of the awarded picture. Films in the Fresh Generation Competition 
are also included in the vote for the Audience Award. 

Black Pond / Černá tůň
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Black Pond 
Black Pond / Černá tůň 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 83 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR TOM KINGSLEY, WILL SHARPE / SCéNář SCRIPT WILL 
SHARPE / KAMERA DOP SIMON WALTON / STřIH EDITING TOM KINGSLEY, WILL SHARPE / ZVUK SOUND JOSH WHITLAM, PAUL COWGILL / 
HUDBA MUSIC WILL SHARPE, ARTHUR SHARPE, RALEGH LONG, NICK SUTCLIFFE / HRAJÍ CAST CHRIS LANGHAM, AMANDA HADINGUE, COLIN 
HURLEY, SIMON AMSTELL / KONTAKT CONTACT BLACK POND FILMS LTD.

Členové obyčejné britské rodiny jsou obviněni z vraždy poté, co jim 
na jídelním stole zemře neznámý člověk. Věc se provalí a Thompso-
novi jsou během okamžiku označeni za „rodinu zabijáků“. Znepo-
kojivý, melancholický a přesto podmanivý, úsměvný film, natočený 
s omezeným rozpočtem, sleduje rodinu, která se pokouší zprostit 
obvinění a očistit své jméno.

Members of an ordinary British family are accused of murder when 
a stranger dies at their dinner table. Later, in the nick of time, the 
Thompsons are labelled as the “Family of Killers”. This unsettling, 
melancholic, yet charmingly funny comedy, made on shoestring 
budget, follows the family who strive to justify themselves and 
clear the family name.

Tom Kingsley natáčí ve společnosti Blink Productions reklamní spoty a videoklipy (Fatboy Slim, Darwina Deez), v roce 2010 byl 
nominován na cenu Music Video Awards. Will Sharpe nedávno dokončil scénář pilotních dílů seriálů Hat Trick a Tiger Aspect 
a jako herec se objevil ve druhé sérii televizního seriálu britské BBC1 Sherlock.
Tom Kingsley is a director at Blink Productions, making adverts and music videos (Fatboy Slim, Darwin Deez). He was 
nominated for UK Music Video Awards. Will Sharpe has recently written two pilots for Hat Trick and Tiger Aspect. He also 
spent a year with the RSC as an actor and most recently in the second series of Sherlock (BBC1).

Easton's Article 
Easton's Article / Eastonův článek 
USA USA 2012 / 100 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR TIM CONNERY / SCéNář SCRIPT TIM CONNERY / KAMERA DOP JACKSON 
COOPER GANGO / STřIH EDITING MICHAEL ZAK / ZVUK SOUND GERARD ESTELLA / HUDBA MUSIC BEN WOODS, VORTEx RIKER, STUMBLEINE 
/ HRAJÍ CAST CHAD MEYER, KRISTINA JOHNSON, DAN FLANNERY, CHARLENE HINDERMAN / KONTAKT CONTACT TIM CONNERY

Píše se rok 1997 a Easton Denning je posedlý sledováním fenoménu 
růstu „World Wide Webu“ od jeho založení. Náhodou narazí na své 
vlastní úmrtní oznámení, pohřbené v krajině informací, a je nucen 
čelit této znepokojivé věštbě i životním volbám, aby se zachránil 
před záhadně hrozící smrtí. Eastonův článek kombinuje vědec-
kofantastické prvky s dramatickým napětím. Až do konce filmu 
budete na pochybách!

It’s 1997, and Easton Denning has been obsessively tracking the 
growth of the ‘world wide web’ phenomenon since it’s establish-
ment. It isn’t until Easton stumbles across a disturbing omen in 
the form of his future obituary buried within the information land-
scape that he is forced to confront his life choices in order to try 
and save himself from a mysterious death. Fusing sparse science 
fiction elements with a tension driven drama, Easton’s Article is 
sure to keep you guessing until the end!

Tim Connery, režisér a vypravěč, odstartoval svou profesionální kariéru po přijetí na chicagskou Columbia College ve státě 
Illinois. Po absolvování filmové školy natočil řadu krátkých filmů. V roce 2010 se pustil v roli autora a režiséra do svého doposud 
největšího projektu, nezávislého celovečerního sci-fi thrilleru Easton’s Article, natáčeného na kameru Red Mysterium X.
Tim Connery, filmmaker and storyteller, began his professional career upon admission to the Columbia College in Chicago, 
Illinois. Since finishing film school he has completed a number of short films. In 2010, Tim set out to tackle his biggest project 
to date as the writer and director of the independent sci-fi thriller feature film Easton’s Article shot on the Red Mysterium X 
camera.
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Germania 
Germania / Germánie 
ARGENTINA ARGENTINA 2012 / 75 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MAxIMILIANO SCHONFELD / SCéNář SCRIPT MAxIMILIANO 
SCHONFELD, RAFAEL CARDELLI / KAMERA DOP SOLEDAD RODRIGUEZ / STřIH EDITING ANA REMóN / ZVUK SOUND MANUEL DE ANDRéS 
/ HUDBA MUSIC JACKSON SOUVENIRS / HRAJÍ CAST MARGARITA GREIFENSTEIN, BRENDA KRUTLI, LUCAS SCHELL / KONTAKT CONTACT 
PASTOCINE

Germánie popisuje jeden den v životě dvou dospívajících sourozen-
ců Lucase a Brendy z vesnice německých osadníků v argentinské 
provincii Entre Ríos, kteří se chystají opustit statek, kde žijí společ-
ně se svou matkou. Před odjezdem se chtějí pokusit statek prodat, 
ale zvěsti o kletbě vznášející se nad jejich rodinou po smrti otce, 
které se šíří mezi ostatními obyvateli vesnice, jim jejich plány zhatí.

Germania describes a day in life of two adolescent brothers, Lucas 
and Brenda, in a small German settler village located in Entre Ríos, 
an Argentinian province. They are preparing to abandon the farm 
where they live together with their mother. Before moving, they 
make an attempt to sell the farm but rumours among villagers of 
a curse on the family due to their father’s death, prevent them from 
achieving their final goals.

Maximiliano Schonfeld (1982, Argentina) vystudoval filmovou a televizní tvorbu na Státní univerzitě v Córdobě a později státní 
filmovou školu ENERC. Pracoval jako asistent režie na filmech Santiaga Lozy a Ivána Funda a režíroval krátké filmy Esnorquel 
(2005), Entreluces (2006) a Invernario (2010). Působí na Audiovizuálním institutu v argentinské provincii Entre Ríos.
Maximiliano Schonfeld (b. 1982, Argentina) studied Film and TV in the Córdoba National University and later graduated from 
the ENERC. He worked as an assistant director in films by Santiago Loza and Iván Fund, and directed the short films Esnorquel 
(2005), Entreluces (2006) and Invernario (2010). He works at the Entre Ríos Audiovisual Institute.

Kriegerin 
Combat Girls / Bojovnice 
NěMECKO GERMANY 2011 / 100 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR DAVID WNENDT / SCéNář SCRIPT DAVID WNENDT / KAMERA DOP 
JONAS SCHMAGER / STřIH EDITING ANDREAS WODRASCHKE / ZVUK SOUND PAUL WOLLSTADT / HUDBA MUSIC JOHANNES REPKA / HRAJÍ 
CAST ALINA LEVSHIN, JELLA HAASE, SAYED AHMAD, GERDY ZINT, LUKAS STELTNER / KONTAKT CONTACT FILM EUROPE, S.R.O

Marisa nenávidí cizince, Židy, vojáky a každého, koho shledá vin-
ným za úpadek země. Provokuje, pije, pere se a její další kérka 
bude portrét Adolfa Hitlera. Jediné místo, kde se cítí doma, je 
neonacistický gang, ke kterému patří. Když se ke skupině přidá 
čtrnáctiletá Svenja, jeví se Marisa jako její vzor. Marisina přesvěd-
čení však pomalu nabírají jiný směr. Zjišťuje, že černobílé principy 
jejího gangu nejsou jedinou cestou.

Marisa hates foreigners, Jews, cops, and everyone whom she finds 
guilty for the decline of her country. She provokes, drinks, fights 
and her next tattoo will be a portrait of Adolf Hitler. The only place 
she feels home is the Neo-Nazi gang she belongs to. When 14-year-
old Svenja joins the group, Marisa appears like a role model, but 
Marisa’s convictions slowly evolve when she learns that the black 
and white principles of her gang are not the only way.

David Wnendt (1977, Německo) vystudoval žurnalistiku a ekonomii a řízení v Berlíně, později absolvoval režii na Filmové 
a televizní akademii Konráda Wolfa v Postupimi. Natočil filmy Hannas Hobby (2006), California Dreams (2007), Kleine Lichter 
(2008) a svůj absolventský film Combat Girls (2011).
David Wnendt (b. 1977, Germany) studied journalism and business administration in Berlin, later graduated in directing from 
HFF “Konrad Wolf” in Potsdam. His films include Hannas Hobby (2006), California Dreams (2007), Kleine Lichter (2008), 
and his graduation film Combat Girls (2011).
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Palácios de Pena 
Palaces of Pity / Paláce lítosti 
PORTUGALSKO PORTUGAL 2011 / 59 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR GABRIEL ABRANTES, DANIEL SCHMIDT / SCéNář SCRIPT 
GABRIEL ABRANTES, DANIEL SCHMIDT / KAMERA DOP EBERHARD SCHEDL, NATxO CHECA / STřIH EDITING DANIEL SCHMIDT, GABRIEL 
ABRANTES / ZVUK SOUND BRANKO NESKOV / HRAJÍ CAST ALCINA ABRANTES, ANDREIA MARTINS, CATARINA GASPAR, ANA RITA FRANCO / 
KONTAKT CONTACT ZDB

Dvě sestřenice, dospívající dívky, znepokojené svým bezcílným 
životem, se potkávají při návštěvě své chřadnoucí babičky. Pod 
dojmem jejího vyprávění a představ o středověku, kdy člověka 
popadne strach a touha, se obě dívky mění a vyrovnávají se s od-
kazem útlaku.

Haunted by their own directionless lives, cousins, two pre-ado-
lescent girls reunite while visiting their ailing grandmother. In the 
midst of her fantasies of a medieval past – one consumed by fear 
and desire – the two girls are transformed and confront a legacy 
of oppression.

Gabriel Abrantes (1984, USA) a Daniel Schmidt (1984, USA) studovali v New Yorku (Abrantes 
Cooper Union a Schmidt Tisch NYU a také Yale University). Oba jsou známí krátkými experimentálními 
filmy či videoartovými instalacemi. Za svoji předchozí filmovou spolupráci, film A History of Mutual 
Respect, vyhráli v roce 2010 cenu za Nejlepší krátký film na Filmovém festivalu v Locarnu.
Gabriel Abrantes (1984, USA) and Daniel Schmidt (1984, USA) studied in New York City 
(Abrantes at Cooper Union, Schmidt at Tisch NYU and also Yale University). Their previous 
collaboration, A History of Mutual Respect, won Best Short Film at the 2010 Locarno Film Festival 
and Best Experimental Film at the 2011 Melbourne International Film Festival.

Pavilion 
Pavilion / Pavilon 
USA USA 2012 / 68 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR TIM SUTTON / SCéNář SCRIPT TIM SUTTON / KAMERA DOP CHRIS DAPKINS / 
STřIH EDITING SETH BOMSE / ZVUK SOUND TOM PAUL, GIGANTIC POST / HUDBA MUSIC SAM PREKOP / HRAJÍ CAST MAx SCHAFFNER, ZACH 
CALI, CODY HAMRIC, ADDIE BARTLET / KONTAKT CONTACT TIM SUTTON

Max, tichý a neklidný patnáctiletý chlapec opouští město na břehu 
jezera a stěhuje se za svým otcem na arizonské předměstí. Film se 
line nekonečnými letními dny, zatímco děj se mění prostřednictvím 
řady vzájemně propojených postav. To, co začíná v poklidném, svě-
žím a bezpečném prostředí, končí v drastickém, drásavém chaosu.

Max, a quietly troubled 15-year-old leaves his lakeside town to live 
with his father on the fringe of suburban Arizona. As the film drifts 
through endless summer days, the story is transformed through 
a succession of interrelated characters. What begins in a calm, 
lush, safe, environment ends in a drastic, frayed confusion.

Tim Sutton je filmový tvůrce, pedagog a zakládající režisér workshopu mediálního umění pro newyorskou mládež Video Kid 
Brooklyn. Jeho Pavilon je jedním z deseti filmů debutujících režisérů přijatých v roce na workshop Narrative Lab organizace 
nezávislých filmařů IFP a na konferenci Emerging Visions Filmové společnosti Lincolnova centra. Dříve pracoval jako filmový 
umělecký ředitel ve společnosti Getty Images.
Tim Sutton is a filmmaker, educator and founding director of Video Kid Brooklyn, a media arts workshop for New York City 
Youth. His film Pavilion is one of ten films by first time directors accepted into IFP’s 2001 Narrative Lab and Film Society of 
Lincoln Center’s 2001 Emerging Visions Conference. A former Film Art Director at Getty Images.
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Porota sekce Konfrontace udělí dvě ceny: Cenu za nejlepší hraný film a Cenu za nejlepší dokumentární film. Každá z cen je spojena 
s hmotnou odměnou, kterou poskytnou firmy Kodak a Lomography a které připadnou režisérům oceněného snímku. Zároveň může 
porota udělit Zvláštní cenu poroty.
Filmy v sekci Konfrontace jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků.
The Confrontations Jury will award two Prizes: the Best Film Prize and the Best Documentary Film. Each Prize includes a material 
reward provided by KODAK and Lomography brands that will be given to the directors of the awarded pictures. The Jury may also 
award the Special Jury Prize.
Films in the Confrontations are also included in the vote for the Audience Award.

Alto Sauce
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517 Füwatown 
517 Füwatown / Füwatown 517 
NěMECKO GERMANY 2011 / 12 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR JAKOB SCHMIDT / SCéNář SCRIPT JAKOB SCHMIDT, DAVID SCHITTEK / 
KAMERA DOP DAVID SCHITTEK / STřIH EDITING MOMAS SCHüTZE / ZVUK SOUND CHRISTOPH WALTER, PHILIPP NESPITAL / HUDBA MUSIC 
PHILIPP NESPITAL / KONTAKT CONTACT HOCHSCHULE FüR FILM UND FERNSEHEN POTSDAM – BABELSBERG (HFF)

Jakob Schmidt (1989, Německo) dokončill studia a na volné noze pracuje jako novinář a spolupracuje s několika mediálními 
produkčními společnostmi. V roce 2009 začal studovat režii Filmové a televizní škole Konrada Wolfa (HFF).
Jakob Schmidt (b. 1989, Germany) after finishing school he worked as a freelance journalist and in several media production 
companies. In 2009 he began his studies of directing at the HFF “Konrad Wolf”.

Romano se musí rozhodnout. Láska nebo hudba. Se svou kapelou 
The Mic Soldiers se totiž chce proslavit jako rapper. Jenže jeho 
dívka je těhotná a nehodlá se o Romana s nikým a ničím dělit. „Já 
nebo hudba – vyber si, Romano!“

Romano has to make a decision. Either love or music. He actu-
ally wants to become a famous rapper together with his friends, 
The Mic Soldiers. But his girlfriend is pregnant and she is not in 
the mood for sharing: “Either me or your music – It’s your choice, 
Romano!”

Alto Sauce 
Alto Sauce / Alto Sauce 
ŠPANěLSKO SPAIN 2011 / 16 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR FERNANDO POMARES / SCéNář SCRIPT FERNANDO POMARES / 
KAMERA DOP ANNA ALBIAC / STřIH EDITING IKER INSAUSTI / ZVUK SOUND ENRIqUE G. BERMEJO / HUDBA MUSIC FRANCISCO MARRODáN /  
HRAJÍ CAST MONTSERRAT MORERA, FERNANDO P. MATEU, ROSA PIFARRé / KONTAKT CONTACT ESCAC – ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA 
I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

Fernando Pomares vystudoval střih na Katalánské vysoké škole filmové a audiovizuální tvorby (ESCAC). Pracuje jako 
koordinátor postprodukce v animačním produkčním studiu Citoplasmas a je členem uskupení Non Stop Barcelona Animació, 
které propaguje animovanou tvorbu v Barceloně. Alto Sauce je jeho režijní debut.
Fernando Pomares studied in ESCAC and specialized in editing. He is the post-production coordinator of the animation 
production studio Citoplasmas and a member of the Non Stop Barcelona Animació, a collective which promotes animation in 
the city of Barcelona. Alto Sauce is his first short film as a director.

Před dvaceti lety byl v obci Alto Sauce spáchán zločin. Případ je 
znovu otevřen a členové tamní komunity jsou konfrontováni s vlast-
ními výpověďmi. Alto Sauce rozehrává zrcadlovou hru mezi minu-
lostí a současností a stále přítomnou lží.

A crime happened in the village of Alto Sauce twenty years ago. 
Today the case has been reopened and the members of the com-
munity of Alto Sauce will have to face their own statements. Alto 
Sauce plays a game of mirrors between the past and the present 
and reveals a lie that has never disappeared.

Kniha 9FFF_KATALOG.indb   22 20.08.12   5:35



22/23
soutěž
com

petition
CO

N
FRO

N
TATIO

N
S

Guerrillera 
Guerrillera / Guerrillera 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 20 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR ELLE SILLANPAA / SCéNář SCRIPT ELLE SILLANPAA / 
KAMERA DOP ELLE SILLANPAA / STřIH EDITING CYNTHIA HAMILTON, ELLE SILLANPAA / HUDBA MUSIC EEKA MäKYNEN / KONTAKT CONTACT 
UNIVERSITY OF WEST LONDON

Elle Sillanpaa vyrůstala v městečku v severním Finsku. V devatenácti letech se přestěhovala do Londýna, kde náhodou 
začala kariéru modelky, mohla tak cestovat a žít v různých částech světa a poznávat nové lidi. V roce 2006 zahájila studium na 
Západolondýnské univerzitě, kde obdržela magisterský titul v oboru Video produkce a Filmová věda v roce 2010.
Elle Sillanpaa grew up in a tiny town in northern Finland. At age 19 she has moved to London and by chance started 
a career as a fashion model there, and thus had a chance to travel and live around the world meeting various people. In 
2006, she commenced studies at the University of West London completing Master of Arts degree in Video Production and 
Film Studies in 2010.

V útrobách anonymního mrakodrapu rozkrývá noční uklízečka svoji 
utajovanou minulost kolumbijské revolucionářky. Se svým part-
nerem tajně přednášela venkovanům o lidských právech a za to ji 
a její nejbližší stihla strašná odplata.

From inside an anonymous skyscraper, a night time cleaner reveals 
her secret former life as a Guerrilla fighter in Colombia. She and 
her partner covertly worked to educate peasants about human 
rights, with devastating repercussions not just for themselves but 
their children.

Hannes – über Papas und Power Ranger 
Hannes – About Papas and Power Ranger /  
Hannes – taťkové a vesmírný strážce 
NěMECKO GERMANY 2011 / 27 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR DANIEL ABMA / SCéNář SCRIPT DANIEL ABMA / KAMERA DOP CRISTIAN 
PIRJOL / STřIH EDITING CLAUDIA TROST / ZVUK SOUND DANIEL ABMA / KONTAKT CONTACT HOCHSCHULE FüR FILM UND FERNSEHEN 
POTSDAM – BABELSBERG (HFF)

Daniel Abma (1978, Nizozemí) vystudoval učitelství pro základní školy a později kulturní studia v Amsterodamu, poté pracoval 
jako sociální pracovník s mládeží v Berlíně a Brandenburku. Od roku 2008 studuje filmovou režii se zaměřením na dokumentární 
film na Filmové a televizní škole Konrada Wolfa (HFF) v Postupimi v Německu.
Daniel Abma (b. 1978, the Netherlands) after studies of Primary school education and later also Culture studies in Amsterdam 
he worked as a youth worker in Berlin and Brandenburg. Since 2008, he has been studying film directing at the HFF (University 
of Film and Television "Konrad Wolf" in Potsdam, Germany) with focus on documentaries.

Být pětiletý není žádná legrace. Postřehy a rozhovory ukazují pa-
radoxy života největšího a nejsilnějšího, ale zároveň nejmladšího 
chlapce ve školce. Film vznikl pod vedením Helgy Reidemeiste-
rové.

Being five years old ain’t that easy. Observations and conversa-
tions show the paradoxical life of the biggest and strongest boy in 
the Kindergarten who also happens to be the youngest one. This 
film was realised in a masterclass held by Helga Reidemeister.
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Holky plné eko emocí 
Girls Full of Eco Emotions / Holky plné eko emocí 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2012 / 11 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR MONIKA MIDRIAKOVá / SCéNář SCRIPT MONIKA 
MIDRIAKOVá / KAMERA DOP SAŠA GOJDIČOVá, MARIKA PěCHáČKOVá, VÍT ZAPLETAL / STřIH EDITING MONIKA MIDRIAKOVá / ZVUK 
SOUND ADAM VONEŠ, LUKáŠ UJČÍK / HUDBA MUSIC MONIKA MIDRIAKOVá / HRAJÍ CAST KATKA ZOCHOVá, ANIČKA OUřADOVá, MONIKA 
MIDRIAKOVá, JINDRA PETRLÍK / KONTAKT CONTACT FILMOVá A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKýCH UMěNÍ V PRAZE (FAMU)

Monika Midriaková (1990, Slovensko) začala studovat střihovou skladbu na FAMU v osmnácti letech. Její závěrečný film 
prvního ročníku Posedenie (2010) byl vybrán do soutěže Mezinárodního filmového festivalu Underwater v Bělehradě.
Monika Midriaková (b. 1990, Slovakia) started studying film editing at Academy of Performing Arts in Prague when she was 18 
years old. Her first-year school work Sit down, please (2010) was selected for the competition at the International Underwater 
Film Festival in Belgrade.

Tři kamarádky se snaží přijít na to, jak se připravit na konec světa, 
ekonomickou krizi, život v komunitě a na život jako takový.

Young naive girls are trying to conceive how they can prepare 
themselves for the end of the world, economy crisis, for living in 
community and for life itself.

Injuries 
Injuries / Zranění 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 11 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JEAN-PHILIPPE BLUNT / SCéNář SCRIPT JEAN-
PHILIPPE BLUNT / KAMERA DOP CHARLES MURPHY / STřIH EDITING JEAN-PHILIPPE BLUNT / ZVUK SOUND LOUIS BONIFACE / HRAJÍ CAST 
ROBIN BLUNT, TIM LAWRENCE, CRAIG HENRY, SEB BLUNT / KONTAKT CONTACT MET FILM SCHOOL

Jean-Philippe Blunt (1990, Francie) je producent, režisér, spisovatel a střihač. V roce 2010 vystudoval bakalářský obor 
Filmová a video produkce na Met Film School se sídlem v Ealing Studios v Londýně a v roce 2012 absolvoval obor film na 
londýnské University College. Zranění je jeho režijní debut.
Jean-Philippe Blunt (b. 1990, France) is a producer, director, writer and editor. He got his bachelor degree in Film and Video 
Production at Met Film School, Ealing Studios, London in 2010, and in 2012 he graduated in Film Studies form UCL in London. 
Injuries is his directorial short film debut.

Student v izolovaném světě soukromé chlapecké školy hledá spo-
jení se světem „skutečným“ a projevuje mimořádný zájem o inter-
netové stránky s uživatelskými videi.

In an insular all-boys private school, a student in search for a con-
nection to the “real” world  has developed a particular interest in 
Internet sites with user-generated videos.
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Intet kan røre mig 
Nothing Can Touch Me / Nic se mě nedotkne 
DáNSKO DENMARK 2011 / 30 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MILAD ALAMI / SCéNář SCRIPT MILAD ALAMI / KAMERA DOP ADAM 
WALLENSTEN / STřIH EDITING ANDERS ALBJERG KRISTIANSEN / ZVUK SOUND BO ASDAL / HUDBA MUSIC MARKUS PESONEN / HRAJÍ CAST 
COCO HJARDEMAAL, ASKE BANG, SARAH JUEL WERNER, FREDERIK JOHANSEN, ANDERS LUNDEN / KONTAKT CONTACT DEN DANSKE 
FILMSKOLE

Milad Alami (Írán) vyrůstal ve Švédsku a Dánsku. Díky svému původu je zajímavým „hlasem“ v tamním filmovém průmyslu, 
známý hlavně silnými protagonisty a dramatickými zápletkami. Nic se mě nedotkne je jeho absolventský film na Dánské filmové 
škole v Kodani.
Born in Iran, Milad Alami grew up in Sweden and later in Denmark. His background makes him an interesting “voice” in the 
film industry, known for his raw character-driven movies with dramatic plots. Nothing Can Touch Me is his graduation film 
from the National Film School in Copenhagen.

Samotářka Katrine přežije střelbu ve škole a jako jediná zahlédne 
chlapce, který střílel. Hon na střelce začíná a Katrine si pomalu 
uvědomuje, že s ním má společného daleko víc než s ostatními 
spolužáky.

The outsider Katrine survives a school shooting and is the only one 
to see who the shooter is. The hunt for the boy begins, and slowly 
Katrine realizes that she has more in common with him than any 
of her other classmates.

Lintu toiselta taivaalta 
Migratory Bird / Stěhovavý pták 
FINSKO FINLAND 2012 / 24 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR KATJA LAUTAMATTI / SCéNář SCRIPT KATJA LAUTAMATTI / KAMERA DOP 
JARKKO VIRTANEN / STřIH EDITING HANNA KUIRINLAHTI / ZVUK SOUND KIRSI KORHONEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY, ELO 
FILM SCHOOL HELSINKI

Katja Lautamatti (1976, Velká Británie) vystudovala režii dokumentárních filmů na Fakultě filmové a televizní tvorby 
a produkce Helsinské univerzity umění a designu (UIAH). Kromě filmu vystudovala kulturní antropologii a výtvarné umění. 
Stěhovavý pták je její magisterský absolventský film.
Katja Lautamatti (b. 1976, Great Britain) studies documentary film directing at the University of Art and Design Helsinki UIAH, 
School of Motion Picture, Television and Production Design. Alongside film she has studied cultural anthropology and fine arts. 
Migratory Bird is her diploma film for MA studies.

Esther, původem z Nigérie, žije v Libanonu. Všude, kam se podívá, 
vidí dospělé, kteří do této země přišli za svým snem, ale teď těžce 
dřou v mizerně placených zaměstnáních. Film dává slovo dětem 
přistěhovalců, které sní převážně o tom, že získají práci a pas.

Esther, a young girl of Nigerian origin, lives in Lebanon. Everywhere 
she looks, she sees adults who followed their dreams and came to 
this country, but are now working hard in low-paid jobs. The film 
gives a voice to the immigrant children, who mostly just dream 
about working – and about a passport.
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Mehr 
More / Víc 
NěMECKO GERMANY 2012 / 12 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JULIA LANGHOF / SCéNář SCRIPT JULIA LANGHOF, LARA 
GRUND / KAMERA DOP MICHAL GRABOWSKI / STřIH EDITING JULIA LANGHOF, MICHAL GRABOWSKI / ZVUK SOUND BASTIAN GERNER / 
HRAJÍ CAST JOSEF MATTES, MATTHIAS MATZ, ANNA GRISEBACH, NICOLE MERCEDES MüLLER / KONTAKT CONTACT DEUTSCHE FILM- UND 
FERNSEHAKADEMIE BERLIN (DFFB)

Julia Langhof (1981, Německo) navštěvovala kurzy herectví na divadelní škole Neighborhood Playhouse v New Yorku a později 
pracovala jako pomocná režisérka v několika berlínských divadlech. Od roku 2006 studuje režii na německé Filmové a televizní 
akademii v Berlíně (dffb). V roce 2011 začala pracovat jako dramaturgyně v produkční společnosti Senator Film.
Julia Langhof (b. 1981, Germany) took up acting lessons at the Neighborhood Playhouse School of the Theatre in New York 
and later worked as an assistant director at various theaters in Berlin. Since 2006 she’s studied directing at the German Film 
and Television Academy Berlin (dffb). In 2011 she has joined Senator Film as a script editor.

Ve snaze vymezit se vůči svým liberálně smýšlejícím rodičům zve-
řejní sedmnáctiletý Karl okamžiky z jejich soukromého života na 
internetu. Zajde však příliš daleko a narazí na nevoli svého otce.

To draw a line between himself and his liberally minded parents, 
17-year-old Karl exposes their private life on the internet, until one 
day he goes too far and he bumps into his father.

Odottajat 
The Wait / Čekání 
FINSKO FINLAND 2012 / 25 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR INKA ACHTé / SCéNář SCRIPT INKA ACHTé / KAMERA DOP INKA ACHTé / 
STřIH EDITING RODRIGO SAqUEL / ZVUK SOUND STEVE BOND / HUDBA MUSIC GRAHAM HADFIELD / KONTAKT CONTACT NATIONAL FILM 
AND TELEVISION SCHOOL, BEACONSFIELD STUDIOS (NFTS)

Inka Achté vystudovala scénografii v Londýně a posléze filmová studia na finském Institutu designu v Lahti. Po absolutoriu 
pracovala jako nezávislá dokumentární režisérka a reportérka pro nezávislé produkční společnosti. V roce 2010 nastoupila na 
Státní filmovou a televizní školu v Beaconsfieldu (NFTS) se záměrem zkoumat neomezené kreativní možnosti v dokumentárním 
filmu.
Inka Achté studied theatre design in London before she started her film studies at the Lahti Institute of Design (Finland). After 
graduating in 2004, she worked as a freelance documentary director and broadcast journalist for independent production 
companies. She joined the NFTS in 2010 with the aim of exploring the endless creative possibilities in documentary film.

Když někdo zničehonic bez vysvětlení zmizí, jeho blízcí jsou vy-
staveni velkému napětí, nedostali možnost rozloučit se a jít dál. 
Jejich životy se promění v jedno dlouhé čekání a každá minuta je 
poznamenána absencí blízkých.

When a person suddenly disappears without any explanation, their 
loved ones are left in a state of suspense, unable to say goodbye 
and move on. Their lives become constant waiting and each mo-
ment is coloured by absence.
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Pude ver un puma 
Could See a Puma / Mohl jsem vidět pumu 
ARGENTINA ARGENTINA 2012 / 17 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR EDUARDO WILLIAMS / SCéNář SCRIPT EDUARDO WILLIAMS / 
KAMERA DOP MANUEL BASCOY / STřIH EDITING EDUARDO WILLIAMS / ZVUK SOUND ALEx DEL RÍO / HRAJÍ CAST NAHUEL PEREZ BISCAYART, 
FERNANDO CONTIGIANI GARCÍA, JUAN MANUEL SOLER, FELIPA VILLANUEVA, JERóNIMO qUEVEDO, MARIANO RAPETTI, NEHUEN ZAPATA / 
KONTAKT CONTACT TEDDY WILLIAMS

Eduardo Williams (1987, Argentina) vystudoval režii na Universidad del Cine v Buenos Aires a natočil například filmy 
Arrepentirse (2006) nebo Tan Atentos (2011), který ziskal zvláštní cenu BAFICI na Mezinárodním festivalu filmových škol 
v Buenos Aires.
Eduardo Williams (b. 1987, Argentina) studied film directing at Universidad del Cine in Buenos Aires and directed films 
Arrepentirse (2006) or Beware (2011), which won the special BAFICI prize at International Film School Festival at Buenos Aires.

Nehoda zavede partu kluků z výšek střech jejich čtvrti hluboko do 
útrob země.

An accident leads a group of young boys from the high roofs of 
their neighbourhood, passing through its destruction, down to 
the depths of the earth.

Puita ja semmosia 
Trees and Such / Stromy a tak 
FINSKO FINLAND 2011 / 12 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MARKUS LEHMUSRUUSU / SCéNář SCRIPT AINO LAPPALAINEN, 
MARKUS LEHMUSRUUSU / KAMERA DOP PIETARI PELTOLA / STřIH EDITING NINA IJäS / ZVUK SOUND JYRI PIRINEN / HUDBA MUSIC LAURI 
WUOLIO / HRAJÍ CAST YLERMI RAJAMAA / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY, ELO FILM SCHOOL HELSINKI

Markus Lehmusruusu (1983, Finsko) studuje filmovou režii na Katedře filmové a televizní tvorby a produkce, Fakultě umění 
a designu helsinské Univerzity Alvara Aalta.
Markus Lehmusruusu (b. 1983, Finland) studies film directing at the Aalto University, School of Art and Design, Department of 
Film, Television and Production design.

Muž žijící v šedivém městě zjišťuje, že v jeho životě něco chybí. 
Krátký film o nalezení štěstí ve světě, který se vzdálil přírodě.

A man living in a grey city realizes there is something missing in 
his life. A short film about finding happiness in a world estranged 
from nature.
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Roxanne 
Roxanne / Roxanne 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 22 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR VERONIKA MIKALOVá / KAMERA DOP VERONIKA 
MIKALOVá, JAN OTRUBA / STřIH EDITING PETER CAHL / ZVUK SOUND KLáRA JAŠKOVá / HUDBA MUSIC DAVID KOLLáR / KONTAKT CONTACT 
UNIVERZITA TOMáŠE BATI

Krátký dokumentární film o šestnáctileté dívce Roxanne, která 
bojuje s pubertou. Zároveň se však musí vypořádat s tragickou 
událostí ze své minulosti. Rozhovory s jejími nejbližšími odhalují 
skrytá tajemství z dětství.

Short documentary about a 16-year old girl Roxanne who tries to 
cope with her teen age. But she also has to deal with something 
tragic from her past. Interviews with her closest ones reveal the 
hidden secrets from her childhood.

Veronika Mikalová (1984, Česká republika) studovala režii a scénaristiku na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně a poté magisterský program Filmová praxe na Univerzitě Nottingham Trent. Film Roxanne byl vybrán na 
letošní festival v Cannes.
Veronika Mikalová (b. 1984, Czech Republic) studied directing and screenwriting at the Tomas Bata University, Faculty of 
Multimedia Communications, in Zlin, and continued with her Master’s degree film practice at Nottingham Trent University. 
Roxanne was selected for this year’s Cannes film festival.

Salle comble 
A Billion Laughs / Srandy kopec 
FRANCIE FRANCE 2011 / 16 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR SYLVAIN COISNE / KAMERA DOP qUENTIN GUICHARD / SCéNář 
SCRIPT SYLVAIN COISNE, MORGAN SIMON / STřIH EDITING EMMA BENESTAN / ZVUK SOUND PAUL JOUSSELIN / HRAJÍ CAST JUDITH SIBONI, 
CHRISTINE ROSSIGNEUx, KYAN KHOJANDI, ELISE BERTHELIER, CHARLOTTE PETITAT / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Sylvain Coisne (1988, Francie) roznášel těstoviny na natáčení filmu Josiane Balaskové. V roce 2008 nastoupil na katedru 
filmové režie francouzské filmové školy La fémis. Srandy kopec je jeho závěrečný film třetího ročníku.
Sylvain Coisne (b. 1988, France) has entered the film directing department of La fémis in 2008 after serving pasta during the 
shooting of a movie by Josiane Balasko. A Billion Laughs is his third year film.

Patricia je stand-up komička, která každý večer vystupuje s dalšími 
baviči. Její neurvalý a těžkopádný humor však jen zřídkakdy obe-
censtvo rozesměje. Tuto noc musí být na pódiu zábavná za každou 
cenu, i když si sebou nese starost o těžce nemocnou matku.

Patricia is a stand-up comedian who performs every night on an 
open stage with other humorists. Her violent and clumsy humour 
rarely makes the audience laugh. She struggles to take care of her 
sick mother. One night on the stage, she must be funny at all costs.
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Stremt 89 
Stremt 89 / Stremt 89 
RUMUNSKO ROMANIA 2012 / 14 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR ANDA PUșCAș, DRAGOș DULEA / SCéNář SCRIPT ANDA PUșCAș, 
DRAGOș DULEA / KAMERA DOP ANDA PUșCAș / STřIH EDITING DRAGOș DULEA / ZVUK SOUND DRAGOș DULEA / KONTAKT CONTACT 
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA „I.L. CARAGIALE“

Anda Pușcaș (1989, Rumunsko) studuje film na UNATC v Bukurešti. Má zkušenost s malbou 
a analogovou kamerou. Dragoș Dulea (1985, Rumunsko). V roce 2010 vystudoval obor Filmový 
střih a zvuk na Státní filmové škole v Bukurešti (UNATC). Podílí se jako střihač, zvukař a autor 
vizuálních efektů na řadě krátkých filmů.
Anda Pușcaș (b. 1989, Romania) is studying cinematography at UNATC National Film School in 
Bucharest. With a background in painting and analogue photography. Dragoș Dulea (b. 1985, 
Romania) graduated in Film Editing and Sound Design at the UNATC in 2010. He has worked as an 
editor, sound designer and visual effects artist on a number of short films.

Rumunská protikomunistická revoluce roku 1989 probíhala v uli-
cích velkých měst. Ale na venkově lidé čekali se strachem, po-
tlačovaným vzrušením a naučenou nedůvěrou, až se něco změní. 
Silnice, která prochází Stremtem, končí v horách. V roce 1989 tak 
vesničané dychtivě očekávali vojenské tanky, teroristy a slávu. 
Dnes se minulost – byť zčásti zapomenutá a zčásti vymyšlená – 
jeví jako krystalicky čistá.

In 1989, in Romania, the anti-communist revolution was taking 
place on the streets of the big cities. But all around the country, 
people were waiting in fear with contained excitement, in their 
trained paranoia, for something to change. The road through 
Stremt ends in the mountains. In 1989 however, villagers were 
eagerly awaiting army tanks, terrorists and glory. Today, though 
partly forgotten and partly imagined, the past is crystal clear.

Szwedzka Robota 
The Swedish Job / Švédský džob 
POLSKO POLAND 2011 / 17 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR PAWEł ZIEMILSKI / SCéNář SCRIPT PAWEł ZIEMILSKI, WOJTEK 
ZIEMILSKI / KAMERA DOP MALTE ROSENFELD / STřIH EDITING FILIP K. KASPERASZEK / ZVUK SOUND LUCYNA WIELOPOLSKA–LORENC / 
HRAJÍ CAST MICHAł ZYCH, PIOTR ZAWADZKI, PIOTR BUDZOWSKI, SINDRE SANDEMO / KONTAKT CONTACT PAńSTWOWA WYżSZA SZKOłA 
FLMOVA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA (PWSFTVIT)

Pawel Ziemilski (1981, Polsko) studuje čtvrtým rokem filmovou režii na Polské filmové škole v Lodži. Studoval sociologii na 
varšavské univerzitě. Chce točit optimistické filmy a na kontě má několik studentských krátkých filmů. Švédský džob je jeho 
bakalářský film.
Pawel Ziemilski (b. 1981, Poland) is a student of the forth year of film directing at the Polish Film School in Lodz. He has also 
studied sociology at the Warsaw University. He wants to make optimistic films and after a few student short films, Swedish Job 
is his BA diploma film.

Tři zlodějíčci z jednoho malého města vezmou džob, který šokuje 
celý svět. Příběh malých lidí zapletených do velkých věcí.

Three small town thugs take on a job that will shock the world. 
A story of small people entangled in great issues.
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Wir sterben 
We Die / Umíráme 
NěMECKO GERMANY 2011 / 14 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR JOSEPHINE LINKS / SCéNář SCRIPT JOSEPHINE LINKS / KAMERA DOP 
LOTTA KILIAN / STřIH EDITING ANNE JüNEMANN / ZVUK SOUND PAULA SELL, JOSEPHINE LINKS / HUDBA MUSIC LEONARD PETERSEN / 
KONTAKT CONTACT HOCHSCHULE FüR FILM UND FERNSEHEN POTSDAM – BABELSBERG (HFF)

Josephine Links (1983, Německo) vyrostla v Berlíně. Následně strávila rok v Anglii a rok v Japonsku. Po absolvování Evropské 
etnologie a filmových studií v roce 2007 začala studovat režii na Filmové a televizní škole Konrada Wolfa (HFF) v Babelsbergu.
Josephine Links (b. 1983, Germany) grew up in Berlin. Later she spent a year in England and another in Japan. After graduating 
in European Ethnology and Film Studies in 2007, she began studying directing at the HFF “Konrad Wolf” in Potsdam-Babelsberg.

Moje babička je téměř na sklonku svého života, má kůži tenkou jako 
hedvábný papír. Připravuje se na rozloučení a já přicházím na to, 
že její život a smrt jsou se mnou nerozlučně spjaty. Umíráme je es-
tetickým ztvárněním neznámého. Zachycuje stopy, které zanechal 
čas, a naše rozloučení kdesi mezi tímto a světem na druhé straně.

My grandmother has almost come to the end of the journey 
through life; her skin became thin as a tissue paper. She is now 
preparing to say good-bye while I realize that her life and death 
are inseparable from mine. We die is an aesthetic approach to the 
unknown, the traces of time and our upcoming good-bye – some-
where between here and another world.

Les jolies filles ne pleurent plus 
Pretty Girls Don’t Cry No More /  
Hezký holky už nepláčou 
ŠVýCARSKO SWITZERLAND 2011 / 24 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR GABRIEL GONZALEZ / SCéNář SCRIPT GABRIEL GONZALEZ, 
FRANCISCO MOSER / KAMERA DOP GABRIEL LOBOS / STřIH EDITING ANTONIO TRULLEN, GABRIEL GONZALEZ / ZVUK SOUND CARLOS 
IBANEZ / HRAJÍ CAST RIANA COURTOT, RAFAEL NARCISO, TATIANA BAUMGARTNER, ANNEMARIE BRAND, BASTIEN HIPPOCRATE / KONTAKT 
CONTACT HAUTE ECOLE D'ART ET DE DESIGN

Gabriel Gonzalez (1987, Švýcarsko) je filmový režisér. V roce 2011 absolvoval Ženevskou akademii umění a designu. Hezký 
holky už nepláčou je jeho absolventský film. Před ním natočil další tři krátkometrážní filmy. Ve svých snímcích líčí svou generaci 
a pokouší se přijít na to, v čem se liší od ostatních.
Gabriel Gonzalez (b. 1987, Switzerland) is a film director who graduated from the Geneva University of Art and Design in 2011. 
Pretty Girls Don’t Cry No More is his diploma film. Before this movie he has directed three other short movies. His works depict 
his generation and attempt to find out what makes it different from others.

Film líčí generaci ztracenou v obrazech, pro kterou je čím dál obtíž-
nější určit rozdíl mezi skutečným a falešným. K této generaci patří 
i devatenáctiletá dívka Debbie. Nemůže se zbavit obrazu mrtvého 
těla, které viděla, když byla mladší. Film zachycuje, jak si vyrazí 
se dvěma podivnými kamarády.

The movie depicts a generation lost in images. It gets more and 
more difficult for them to tell the difference between the real and 
the fake. Debbie is a nineteen-year-old girl who belongs to this 
generation. She has never been able to forget the image of a dead 
body that she saw when she was younger. During the movie we 
follow her hanging out with her two trashy friends.
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Porota sekce Theatre Optique udělí Cenu za nejlepší film v Mezinárodní soutěži studentské animované a experimentální tvorby. Cena 
je spojena s hmotnou odměnou, kterou poskytnou firmy Kodak a Lomography a která připadne režisérovi oceněného snímku. Zároveň 
může porota udělit Zvláštní cenu poroty.
Filmy v sekci Theatre Optique jsou také zařazeny do hlasování o Cenu diváků.
The Theatre Optique Jury will award the Best Film Prize of the International Competition of Student Film Animation and Free 
Audiovisual Forms. The Prize includes a material reward provided by Kodak and Lomography that will be given to the director of the 
awarded picture. The Jury may also award the Special Jury Prize.
Films in the Theatre Optique are also included in the vote for the Audience Award.

Flamingo Pride
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BirdWorld 
BirdWorld / Ptačí svět 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2012 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ALASTAIR MCCOLL / SCéNář SCRIPT INGEBORG TOPSøE 
/ KAMERA DOP ARTHUR MULHERN / STřIH EDITING ARTTU SALMI / ZVUK SOUND STEVE BOND / HUDBA MUSIC JONATHAN HILL / KONTAKT 
CONTACT NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL (NFTS)

Proč se houfujeme ve městech? Je to naše přirozenost? Čeho se 
musíme vzdát, abychom se adaptovali? Vrabec je obklopen chao-
sem městského života. Vydává se na opojnou cestu sebepoznání. 
Je postaven před volbu: měl by následovat svůj přirozený instinkt 
a prchnout, nebo se přizpůsobit a osvojit si městský život? Film pro 
všechny, kdo ztratili sami sebe.

Why do we flock to the city? Is it our nature? What must we give 
up in order to adapt? With the chaos of urban life all around him, 
Sparrow goes on a heady journey of self-discovery and is faced 
with a choice: should he follow his natural instinct and flee, or 
adapt his nature and embrace city life? A film for anyone who has 
ever lost him or herself.

Alastair McColl absolvoval v roce 2009 bakalářský obor ilustrace na Kingstonské univerzitě. Na Státní filmové a televizní škole 
(NFTS) se seznámil s různými druhy animace od ilustrace po pixilaci. Svůj absolventský film Ptačí svět vytvořil kombinací 3D 
animace a živé akce a rotoskopie.
Alastair McColl graduated with a BA in Illustration and Animation from Kingston University in 2009. At the NFTS he has 
explored a variety of animation styles, from illustration to pixilation. Alastair made his grad animation Bird World using 
a combination of 3D animation and live action performance and rotoscopic animation.

Blue Whale 
Blue Whale / Plejtvák obrovský 
IZRAEL ISRAEL 2011 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR SIVAN KIDRON / SCéNář SCRIPT SIVAN KIDRON / KAMERA DOP SIVAN 
KIDRON / STřIH EDITING SIVAN KIDRON / ZVUK SOUND SIVAN KIDRON / HUDBA MUSIC AMIR BULTZMAN, URI PANCIAS / KONTAKT CONTACT 
BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN

Stoletý dědeček se nastěhoval zpět ke své rodině. K sezení si vybral 
místo, odkud bylo vidět moře. Jediný problém byl v tom, že děde-
ček byl plejtvák. Vysedával tam celý boží den, upíjel čaj a zakrýval 
výhled na moře.

A 100-years-old grandfather returned to live with his family. He 
chose to sit at the place where he could see the sea. The only 
problem was, in fact, that the grandfather was a whale. He sat 
there all day long sipping tea and covered the view on the sea.

Sivan Kidron žije v Jeruzalémě, je animátorka a ilustrátorka. Absolvovala Bezalelskou akademii umění a designu v Jeruzalémě 
i studium na Fakultě umění Univerzity v Edinburghu. Její práce byla představena na izraelských a evropských výstavách 
a festivalech.
Sivan Kidron, Jerusalem based animator and illustrator is a graduate of the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem. 
Sivan studied at the Edinburgh College of Art and her work was presented at various exhibitions and festivals in Israel and 
Europe.
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David 
David / David 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 4 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR STEPHEN CRANER / SCéNář SCRIPT STEPHEN CRANER / 
HUDBA MUSIC DAVID O’BRIEN / KONTAKT CONTACT UNIVERSITY OF WALES

Příběh o chlapci, který se v noci schovává před svým násilnickým 
otcem alkoholikem.

David tells the story of a young boy who hides away at night to 
avoid his violent alcoholic father.

Stephen Craner je oceňovaný animátor, který vystudoval Velšskou univerzitu v Newportu. Specializuje se na 3D animaci, ale 
příležitostně zabrousí i do 2D světa flashové animace. Vášeň pro animovanou tvorbu se u něj projevila už v útlém věku. Tvoří 
filmy, které se bez zábran zabývají temnými stránkami života a dosahuje přitom jedinečných a poutavých výsledků.
Stephen Craner is an award winning animator who graduated from the University of Wales, Newport. He specialises in 3D 
animation, but occasionally dips his toes into the 2D world of Flash animation. Finding a great passion for animation at an early 
age, Stephen makes films that unapologetically delve into the darker side of life, with unique and engaging results.

Flamingo Pride 
Flamingo Pride / Flamingo Pride 
NěMECKO GERMANY 2011 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR TOMER ESHED / SCéNář SCRIPT TOMER ESHED, TRISTIAN TAYLOR 
/ KAMERA DOP OLAF AUE / STřIH EDITING MARTIN REIMERS / HUDBA MUSIC STEFAN MARIA SCHNEIDER / HRAJÍ CAST MICHAEL HERM, 
NADJA KLEWS, ULRIKE SCHULZ, NIKOLAI NEUMETZLER / KONTAKT CONTACT HOCHSCHULE FüR FILM UND FERNSEHEN POTSDAM – 
BABELSBERG (HFF)

Zdeptaný tím, že je jediný heterosexuál v hejnu homosexuálních 
plameňáků, se hlavní hrdina zamiluje do čápice letící kolem. Když 
se mu nepovede přesvědčit ji, že to s ní myslí vážně, stáhne se 
do ústraní a snaží se vyrovnat s krizí identity. Působivé setkání ho 
inspiruje k odvážnému kroku.

Frustrated being the only straight flamingo in a gay flock, the hero 
falls in love with a lady stork that flies by. Unable to convince her of 
his serious intentions, he withdraws from society and tries to come 
to terms with an identity crisis. An intensive encounter inspires 
him to take a bold step.

Tomer Eshed (1977, Tel Aviv) studoval na Institutu výtvarného umění v Tel Avivu. Po ukončení vojenské služby pracoval na 
několika projektech v New Yorku. V roce 2009 absolvoval animovanou tvorbu na Filmové a televizní akademii Konrada Wolfa 
v Postupimi-Babelsbergu. V současné době pracuje jako režisér a animátor v animačním studiu Talking Animals v Berlíně.
Tomer Eshed (b. 1977, Tel Aviv) studied School of Art in Tel Aviv and after finishing his military duty he worked on various 
film projects in New York. In 2009 he graduated in animation from Academy of Film and Television “Konrad Wolf“ Potsdam-
Babelsberg. He is currently working as director and animator at Talking Animals Animation Studio in Berlin.
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For the Remainder 
For the Remainder / Na památku 
IZRAEL ISRAEL 2011 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR OMER BEN-DAVID / SCéNář SCRIPT OMER BEN-DAVID / STřIH EDITING 
OMER BEN-DAVID / ZVUK SOUND OMER BEN-DAVID / HUDBA MUSIC ONILI / KONTAKT CONTACT BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN, 
ANIMATION UNIT

Starý kocour se loučí na smrtelné posteli se svým domovem. Čeká 
na ten pravý okamžik a využívá zbývající čas k tomu, aby si vryl 
do paměti poslední vzpomínku na svět, který nazýval domovem.

An old cat on his deathbed bids farewell to his home before leaving 
to die unseen. Looking for the right moment, he uses his remaining 
time to etch a final memory of the world he called home.

Omer Ben-David je animátor žijící v Tel-Avivu. Většinu času tráví kreslením a vytvářením flipbooků. Na střední škole se věnoval 
vědě a moderním technologiím, ve volném čase tvorbou umění, komiksů a her. Brzy zakotvil ve světě počítačové grafiky a svou 
celoživotní lásku k animaci začal kombinovat s vášní pro technologii.
Omer Ben-David, Tel-Aviv based animation filmmaker has always spent most of his time drawing and creating animated 
flipbooks. During high school he focused on Science and Hi-Tech but in his spare time he was making art, comics, and 
games. Soon he found home in the world of computer graphics combining his love for animation with his keen technological 
background.

From Dad to Son 
From Dad to Son / Synovi od táty 
NěMECKO GERMANY 2012 / 5 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR NILS KNOBLICH / SCéNář SCRIPT NILS KNOBLICH, STEPHAN HANF / 
ZVUK SOUND STEFFEN MARTIN / HUDBA MUSIC GEORG CONRAD, JOSEFINE KNOBLICH / KONTAKT CONTACT KUNSTHOCHSCHULE KASSEL

Vězeň dostane zprávu, že jeho starý otec potřebuje pomoc při ob-
dělávání půdy. Je v zoufalé situaci, ale najednou na to přijde, využi-
je na orbu dozorce. Krátká papírová animace o rodině, komunikaci 
a neshodách, způsobených fyzickým odloučením.

A prisoner receives the message that his old father needs help with 
tilling the field. In his desperate situation the prisoner suddenly 
has the idea to use the guards to till his dad's land.
A paper crafted animation short about family and the conflicts of 
physical separation and their communication.

Nils Knoblich (1984, Německo) je nezávislý tvůrce komiksových knih a krátkých animovaných filmů. V roce 2010 studoval na 
Fakultě umění, designu a médií Univerzity v Portsmouthu (Velká Británie) a vytvořil krátký animovaný film The Burning Haus. 
V současné době připravuje grafický román a dokončuje studia komiksové ilustrace a animace v Kasselu.
Nils Knoblich (b. 1984, Germany) creates comic books and animation short films and works freelance. In 2010 he studied at 
the School of Art, Design and Media of the University of Portsmouth (UK), released the animation short The Burning Haus and 
he is preparing a graphic narrative. Currently he is finishing his studies in Illustration/ Comic and Animation in Kassel.
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Gap 
Gap / Propast 
NěMECKO GERMANY 2011 / 5 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR VIKTOR STICKEL / SCéNář SCRIPT VIKTOR STICKEL / KAMERA DOP 
TOBIAS JALL / STřIH EDITING VIKTOR STICKEL / ZVUK SOUND BERTRAM BäR / HUDBA MUSIC MAxIMILIAN MüLLER / HRAJÍ CAST ANDREAS 
HELD / KONTAKT CONTACT FILMAKADEMIE BADEN-WüRTTEMBERG

Kamenný tvor se snaží vyprostit z propasti. Ale jediný způsob, jak 
toho dosáhnout, je bolestivý pád do hloubky. Jak dlouho to vydrží?

A stone creature tries to free itself from a gap. But the only way is 
by falling painfully into the depth. How long is it able to continue 
its way without proving a failure?

Viktor Stickel (1982) je animátor a režisér animovaných filmů. Studuje na Baden-Württemberské filmové akademii. Jeho první 
krátkometrážní film Fallobst (2009) byl představen na mnoha filmových festivalech.
Viktor Stickel (b. 1982) is an animator and animation director. He studies at the Filmakademie Baden-Württemberg. His first 
short film Fallobst (2009) has been screened at many film festivals.

Howl 
Howl / Výkřik 
IZRAEL ISRAEL 2011 / 7 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR NATALIE BETTELHEIM, SHARON MICHAELI / SCéNář SCRIPT NATALIE 
BETTELHEIM, SHARON MICHAELI / ZVUK SOUND YOAV BRILL / HUDBA MUSIC YOAV BRILL / KONTAKT CONTACT BEZALEL ACADEMY OF ART 
AND DESIGN, ANIMATION UNIT

Matka se snaží vyrovnat s podivnou náturou své dcery. A mother’s struggle to come to terms with her daughter’s strange 
nature.

Natalie Bettelheim studovala Filmovou a televizní tvorbu na Bezalelské akademii umění a designu 
v Jeruzalém a Sharon Michaeli animovanou tvorbu se zaměřením na 2D animaci na stejné škole. 
Krátký film Výkřik je jejich společným absolventským filmem.
Natalie Bettelheim studied screen based arts at the Bezalel Academy of Art and Design in 
Jerusalem. She co-directed Howl, her graduation short film, with her fellow student from Bezalel, 
Sharon Michaeli. Specializing in 2D animation, they have graduated last year after making the 
short film Howl.
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Kuhina 
Swarming / Hemžení 
FINSKO FINLAND 2011 / 8 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR JONI MäNNISTö / SCéNář SCRIPT JONI MäNNISTö / STřIH EDITING 
JONI MäNNISTö / ZVUK SOUND LUCAS PEDERSEN / HUDBA MUSIC THE WORLD MäNKERI ORCHESTRA / HRAJÍ CAST JULIUS LåNGBACKA / 
KONTAKT CONTACT TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Dítě objeví život v útrobách mrtvého ptáka a začne si s ním hrát. A child discovers life inside a dead bird and starts to play with it.

Joni Männistö (1981, Finsko) je režisér, animátor a ilustrátor. V roce 2011 absolvoval Katedru animované tvorby Akademie 
umění Univerzity v Turku.
Joni Männistö (1981, Finland) is a director, animator and illustrator who graduated at the animation department of Turku Arts 
Academy in 2011.

Kärbeste veski 
Fly Mill / Muší mlýn 
ESTONSKO ESTONIA 2012 / 7 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ANU-LAURA TUTTELBERG / SCéNář SCRIPT ANU-LAURA TUTTELBERG / 
KAMERA DOP ANU-LAURA TUTTELBERG / ZVUK SOUND HORRET KUUS / HUDBA MUSIC SANDER PõLDSAAR / KONTAKT CONTACT ESTONIAN 
ACADEMY OF ARTS

Mlynář ze starého vodního mlýna tráví čas chovem kachen, které 
zamýšlí pustit na svobodu. Jednoho dne uvidí lovce, který se jeho 
milované ptáky chystá zastřelit.

A miller living in an old water mill spends his time raising ducks 
that he wishes to set free. One day he sees a hunter who is going 
to shoot his beloved birds.

Anu-Laura Tuttelberg (1984, Estonsko) je absolventkou animace na Estonské akademii umění. Loutkový film Muší mlýn je její 
první animace a zároveň absolventský film. V současné době pracuje jako výtvarnice na krátkých animovaných filmech pro děti 
v estonském studiu Nukufilm. Zároveň pracuje na příběhu svého nového loutkového filmu.
Anu-Laura Tuttelberg (1984, Estonia) is an MA student of animation at the Estonian Academy of Arts. A puppet film Fly Mill 
is her first animated as well as graduation film. Currently she is working as a set designer for a short stop motion animation for 
children in Nukufilm studio in Estonia. She is also developing the story for her new puppet film.
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Man and Beast 
Man and Beast / Muž a zvíře 
IZRAEL ISRAEL 2011 / 7 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR YISHAY SHEMESH / SCéNář SCRIPT YISHAY SHEMESH / STřIH EDITING YISHAY 
SHEMESH / ZVUK SOUND REA MEIR / HUDBA MUSIC REA MEIR / KONTAKT CONTACT BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN, ANIMATION UNIT

Osamělý farmář najde na odlehlém poli nahého muže v bezvědomí 
a ujme se ho jako hospodářského zvířete. Žijí ve znepokojivé vzá-
jemné závislosti daleko od všetečných očí světa.

In a secluded field, a lone farmer finds an unconscious, nude man 
whom he adopts as his farm animal. Far from the prying eyes of 
the world, the two men are bound in disturbing codependency.

Yishay Shemesh je izraelský animátor a filmový tvůrce. Muž a zvíře je jeho absolventský film na Bezalelské akademii umění 
a designu.
Yishay Shemesh is an Israeli animator and filmmaker. Man and Beast is his graduation film from the Bezalel Academy of Art 
and Design.

Matka 
Mother / Matka 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 9 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR KATEřINA BARTOŠOVá / SCéNář SCRIPT KATEřINA 
BARTOŠOVá / ZVUK SOUND VERONIKA BARTOŠOVá / HUDBA MUSIC JAN FAIx, JAN KYNCL, TEMBRYO / KONTAKT CONTACT FAMU

Temný a ponurý film o podivné matce a jejím synovi, kteří spolu žijí 
v jedné domácnosti. Líčí jejich vzájemný vztah a soužití v atmosféře 
smutku a osamění. Film o posedlosti a prázdnotě a také o tajem-
ství, které na konci vyjde najevo.

A dark and gloomy film about a strange mother and her son sharing 
a household. The film depicts their relationship and coexistence 
in sadness and solitude. It deals with obsession, emptiness and 
a secret that is eventually unfold.

Kateřina Bartošová (1986, Česká republika) se od malička věnovala různým výtvarným technikám. Rozhodla se pro obor 
Animovaná a multimediální tvorba na filmové fakultě AMU. Nyní se zaměřuje na loutku ve filmu, tentokrát při studiu na divadelní 
fakultě AMU na oboru Scénografie alternativního a loutkového divadla. Kromě výtvarných činností se věnuje také hudbě a svou 
budoucí práci chce zacílit hlavně na hudební klip.
Kateřina Bartošová (1986, Czech Republic) has since her childhood been interested in various art techniques. She decided to study 
Animation and multimedia at the Film and TV Faculty of The Academy of Performing Arts in Prague. Currently she focuses on puppets 
in films, this time while studying stage design of alternative and puppet theatre at the Theatre Faculty of The Academy of Performing 
Arts in Prague. She is also very much interested in music and tries to aim her future work at music videos.
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Objekti 
Objects / Objekty 
CHORVATSKO CROATIA 2011 / 7 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR DEA JAGIC / SCéNář SCRIPT DEA JAGIC / STřIH EDITING DEA JAGIC / 
ZVUK SOUND DEA JAGIC / HUDBA MUSIC DEA JAGIC/ KONTAKT CONTACT ACADEMY OF FINE ARTS IN ZAGREB

Objekty je experimentální krátkometrážní animovaný film, vizuali-
zující duševní stavy lidí, jako je úzkost a strach a hledání způsobu, 
jak se s nimi vyrovnat.

Objects is short animated experimental film which visualises emo-
tional states of mind like anxiety and fear and finding the way to 
deal with them.

Dea Jagić (1985, Chorvatsko) absolvovala v roce 2002 Akademii výtvarných umění v Záhřebu. Studium animované tvorby 
a nových médií zakončila absolventským experimentálním filmem Objekty. V současné době pracuje na svém novém projektu.
Dea Jagić (b. 1985, Croatia) graduated from School of Fine Arts in Zagreb in 2002. She finished her studies of animation and 
new media at the Academy of Fine Arts in Zagreb with her diploma experimental film Objects. Currently is working on her new 
animation project.

Rabenjunge 
Ravenboy / Havraní chlapec 
NěMECKO GERMANY 2011 / 10 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ANDREA DEPPERT / ZVUK SOUND ANDREAS MüHLSCHLEGEL / HUDBA 
MUSIC öZGüR AKGüL / KONTAKT CONTACT FILMAKADEMIE BADEN-WüRTTEMBERG

Děti z vesnice se řídí zákonem džungle. V čele s nejničemnějším 
z nich se vysmívají outsiderovi skupiny, Havranímu chlapci. Jed-
noho dne se objeví okouzlující dívka a učaruje všem, včetně Ha-
vraního chlapce.

The children of the village live by the law of the jungle. Led by the 
meanest, they scorn the Ravenboy, the groups’ outsider. One day 
a fascinating girl appears, putting her spell on everybody includ-
ing the Ravenboy.

Andrea Deppert (1977, Německo) do roku 2001 studovala architekturu na Akademii výtvarných umění v Hamburku, kde 
se zapsala do přípravného výtvarného kurzu, stejně jako na Univerzitě umění v Berlíně, kterou navštěvovala do roku 2004. 
Absolvovala animovanou tvorbu na Baden-Württemberské filmové akademii. Havraní chlapec je její absolventský film.
Andrea Deppert (b. 1977, Germany) she studied architecture at the Academy of Fine Arts, Hamburg until 2001. She enrolled in 
a foundation course in arts at the same institute and also at the Berlin University of Arts until 2004. She graduated in animation 
at the Film Academy Baden-Württemberg. Ravenboy is her diploma film.
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Revolution 
Revolution / Revoluce 
NORSKO NORWAY 2012 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR CéCILIA PEPPER / SCéNář SCRIPT CéCILIA PEPPER / STřIH EDITING 
CéCILIA PEPPER / ZVUK SOUND TRYGVE NIELSEN / HUDBA MUSIC TRYGVE NIELSEN / KONTAKT CONTACT VOLDA UNIVERSITY COLLEGE / 
HøGSKULEN I VOLDA

Revoluce je existenciální příběh o muži, který hledá sám sebe na 
symbolické výpravě za nedosažitelnou hvězdou...

Revolution is an existential fable about a man in search of himself 
on a symbolic quest to reach the unreachable star...

Cécilia Pepper (1987, Francie) studovala výtvarné umění a sochařství v Paříži. V roce 2009 odjela studovat animovanou 
tvorbu do Británie a poté na výměnný pobyt do Norska, kde pracovala na svém absolventském filmu Revoluce. Je členkou 
a spoluzakladatelkou produkční společnosti The Octupus Collective se sídlem ve Francii.
Cécilia Pepper (1987, France) studied arts and sculpture in Paris. In 2009, she left to study animation in the UK and then went 
on a study exchange to Norway where she worked on her graduation film Revolution. She is a member and co-founder of The 
Octupus Collective,  an associative production company based in France.

Roots of the Hidden 
Roots of the Hidden / Kořeny skrytého 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 5 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ELIZABETH SEVENOAKS / SCéNář SCRIPT ELIZABETH 
SEVENOAKS / KAMERA DOP ELIZABETH SEVENOAKS / STřIH EDITING JULIE ZAHNER / ZVUK SOUND MICHAELA HOFFOVA / KONTAKT 
CONTACT THE ARTS UNIVERSITY COLLEGE AT BOURNEMOUTH

Surreální a poetické zamyšlení nad objevováním sama sebe a při-
jetím vlastní identity.

A surreal and poetic meditation on personal discovery and the 
acceptance of one’s identity.

Elizabeth Sevenoaks je nadšená autorka a výtvarnice animovaných filmů. Ráda pracuje s různými formáty a má zkušenosti jak 
s klasickou tak s počítačovou animací.
Elizabeth Sevenoaks is a keen animator and designer of animated films. She enjoys working in various formats and has 
experience in both 2D drawn productions as a layout artist as well as in stop motion.
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Slepie 
The Blind / Slepí 
RUSKO RUSSIA 2011 / 3 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR TATIANA PIROGOVA / SCéNář SCRIPT TATIANA PIROGOVA, ELENA OSTAPETS 
/ STřIH EDITING BORIS SEREGIN / HUDBA MUSIC SOFIA GUBAIDULINA, JOHANN SEBASTIAN BACH / KONTAKT CONTACT ALL-RUSSIAN STATE 
UNIVERSITY OF CINEMATOGRAPHY (VGIK)

Svět je prázdný a temný. Slepí chodí a jejich ruce cítí prázdnotu 
světa. Procházejí kolem sebe, ale nikdy se neotočí. Jednoho dne 
se však dvě osoby náhodou setkají v davu…

The world is empty and dark. The blind go and their hands feel 
emptiness in the world. They pass by each other, but never face. 
But once in crowd two persons casually face…

Tatiana Pirogova (1986, Rusko) prožila dětství s pastelkou v ruce, tvořila a toužila po uměleckém studiu. Později se zapsala 
na uměleckou školu, kde se naučila základní animační techniky. Rozhodla se stát režisérkou a nastoupila na Všesvazový státní 
institut kinematografie (VGIK). Slepí je její debut.
Tatiana Pirogova (1986, Russia) spent her childhood with the crayon in her hand, modelling and craving in art studio. Later 
Tatiana enrolled in Art College where she has learned animation bases, decided to become a director and entered the All-
Russian State University of Cinematography. The Blind is her debut work.

Still Water 
Still Water / Tichá voda 
IZRAEL ISRAEL 2011 / 6 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR NATALIE DAVID ESPHANI / SCéNář SCRIPT NATALIE DAVID-ESPHANI / STřIH 
EDITING NATALIE DAVID-ESPHANI / ZVUK SOUND NATALIE DAVID-ESPHANI / HUDBA MUSIC DAN KARGER / KONTAKT CONTACT BEZALEL 
ACADEMY OF ART AND DESIGN, ANIMATION UNIT

Každou noc se Leon vrací ke své ženě s prázdnou rybářskou sítí. 
Každou noc jedí ve své chatě na okraji přístavní hráze beze slov sar-
dinky z konzervy. Leon ze strachu z neznámého otevřeného moře 
nedokáže přeříznout lano, které spojuje jeho loď s pevninou. Ale 
bouře, která řádí vně i uvnitř něj, ho postaví před rozhodnutí, které 
může změnit jeho život.

Every night Leon returns to his wife with an empty fishing net. 
Every night at their cabin on the edge of a wharf they eat canned 
sardines in silence. Leon can’t cut the rope connecting his boat 
to the wharf for fear of the unknown, open sea. But a storm that 
rages both outside and inside confronts him with a life changing 
dilemma.

Natalie David-Esphani absolvovala v roce 2011 Bezalelskou akademii umění a designu. Tichá voda je její absolventský film.
Natalie David-Esphani graduated from the Bezalel Academy of Arts and Design in 2011. Still Water is her graduation film.
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TINAMV 1 
TINAMV 1 / TINAMV 1 
RAKOUSKO AUSTRIA 2011 / 4 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ADNAN POPOVIC/ SCéNář SCRIPT ADNAN POPOVIC / KAMERA DOP 
ADNAN POPOVIC / STřIH EDITING ADNAN POPOVIC / HUDBA MUSIC FLORIAN BOGNER, MARKUS URBAN / KONTAKT CONTACT ACADEMY OF 
FINE ART VIENNA

Struktura elektronické skladby „Melody“ vídeňského dua KILO 
(Florian Bogner a Markus Urban) je převedena do rozpohybova-
ných obrazů. Jednotlivé samply jsou ztvárněny předměty, obrazy 
a kresbami, a pohybují se v různých hudebních rytmech, dokud 
nezmizí a neuvolní prostor pro další „animovanou“ skladbu.

The structure of the song “Melody" by the Viennese electronic 
duo KILO (Florian Bogner and Markus Urban) is transformed into 
moving images. The individual samples of the music are embodied 
by objects, paintings and drawings and move according to the 
different rhythms of music until they disappear to make room for 
the next animation track.

Adnan Popović (1979, Bosna a Hercegovina) žije od roku 2001 ve Vídni, kde studuje konceptuální umění na Akademii 
výtvarných umění. Od roku 2003 se zabývá hlavně animovanou tvorbou. V minulosti vytvořil řadu výpravných animovaných 
filmů. Jeho současná díla jsou ve znamení umělecké synestezie v animovaném filmu.
Adnan Popović (b. 1979, Bosnia and Herzegovina) has since 2001 been living in Vienna where he studies at the Academy 
of Fine Art in the class of Conceptual Art. His main artistic work is animation art since 2003. After making several narrative 
animation films in the past, his current works deal mostly with artificial synesthesia in animation film.

im 3. Stock links 
on the third floor left / Ve třetím doleva 
ŠVýCARSKO SWITZERLAND 2011 / 5 MIN / OSTATNÍ OTHER / REžIE DIRECTOR SARA STäUBLE / SCéNář SCRIPT SARA STäUBLE / KAMERA 
DOP CORINA SCHWINGRUBER / STřIH EDITING SARA STäUBLE / ZVUK SOUND SARA STäUBLE / KONTAKT CONTACT HOCHSCHULE LUZERN, 
DESIGN & KUNST (HSLU)

Sara Stäuble (1988, Německo) ukončila v roce 2009 studia umění na Vysoké škole umění a designu v Lucernu a v roce 2012 
absolvovala obor video tvorby na téže instituci.
Sara Stäuble (b.1988, Germany) in 2009 finished her art studies at the Hochschule Luzern Desing und Kunst (Lucerne 
University of Applied Sciences and Art), and in 2012 graduated in video from the same institution.

Filmem budete listovat jako obrázkovou knížkou. Potkáte dívku 
v červených punčochách a žlutých šatech a každá nová stránka 
vás překvapí.

Like in a picture book you thumb through this film, you gonna meet 
this girl wearing red stockings and a yellow dress and gonna be 
surprised on every new page.
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Letošní téma má divákovi připomenout, že jakkoli žijeme ve svobodném světě, neustále je zde možnost, že jsme oklamáváni. 
Slovy sociologa Zygmunta Baumana „to, co pociťujeme jako svobodu, ve skutečnosti vůbec žádnou svobodou není ... lidé se cítí 
svobodni, a nic je nepudí k osvobození, přestože vlastně žijí v otroctví“. Zásluhou nových moderních technologií máme svět přeplněný 
nekonečnými možnostmi a prostředky, ovšem naprosto zmatený, pokud jde o cíle. Stáváme se závislí na tom, co je nám řečeno, 
ukázáno, doporučeno, necháváme si vnucovat příklady, názory a vzory a více či méně rezignujeme na vlastní kritické myšlení, vlastní 
imaginaci, zdravý rozum. Právě mladí lidé by měli být v tomto ohledu ve střehu, nepodléhat konvencím a nepřijímat bezmyšlenkovitě 
vše, co jim veřejná sféra, trh, producent podstrkává. V případě filmových tvůrců je to jeden ze základních předpokladů vzniku 
osobitého, původního a umělecky hodnotného díla. 
This year’s theme should remind the audience that no matter how free the world we live in is, there still exists a possibility that 
we are deceived. Quoting sociologist Zygmunt Bauman: “what we perceive as freedom is in reality no freedom at all... people feel 
free and nothing forces them to liberate themselves even though they are, in fact, slaves.” The world is filled with new modern 
technologies that provide endless possibilities and means, yet it is utterly confused as far as the goals are concerned. We become 
dependent on what we are told, shown, recommended, we are being foisted examples, opinions and ideals and more or less resign 
on our own critical minds, imagination and reason. It is the young generation that should be vigilant and not succumbing under 
conventions and mindlessly accepting whatever the public sphere, market and producers gives them. For filmmakers this is one of 
the assumptions for creating a distinctive, original and valuable work of art. 

Punishment Park
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Black Mirror 
Black Mirror / Černé zrcadlo 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 155 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR OTTO BATHURST, EUROS LYN, BRIAN WELSH / 
SCéNář SCRIPT CHARLIE BROOKER, JESSE ARMSTRONG / HRAJÍ CAST RORY KINNEAR, LINDSAY DUNCAN, DONALD SUMPTER, DANIEL 
KALUUYA, JESSICA BROWN FINDLAY, PAUL POPPLEWELL, TOBY KEBBELL, TOM CULLEN, JODIE WHITTAKER / KONTAKT CONTACT ZEPPOTRON 
/ ENDEMOL UK

Projekt BBC-Channel4 Černé zrcadlo sestavený ze tří samostat-
ných epizod, charakterizoval jeho autor Charlie Brooker pro list 
The Guardian slovy: „Pokud je technologie drogou – a to nesporně 
je – ptám se, jaké jsou přesně její vedlejší účinky? A právě do této 
oblasti – mezi rozkoší a potížemi – je umístěno mé drama. A co se 
týká samotného titulu – černým zrcadlem je to, co najdete na ka-
ždé zdi, na každém stole, na dlani každé ruky: chladná, lesknoucí 
se obrazovka televize, monitor, smartphone.“

Charlie Brooker, the creator of the BBC-Channel4 project Black 
Mirror, has himself defined the series saying: "If technology is 
a drug – and it does feel like it – then what, precisely, are the 
side-effects? This area – between delight and discomfort – is 
where Black Mirror is set. The "black mirror" of the title is the 
cold, shiny screen of a TV, a monitor, a smartphone.” The three 
stand-alone dramas are sharp, suspenseful, satirical tales with 
a techno-paranoia bent.

Charlton Brooker (1971) je považován za současnou ikonu britské televizní scény a jeho žurnalistická poetika (vyhlášen fejetonistou 
roku 2009) jen těžko najde konkurenci v břitkosti, politické nekorektnosti a temnotě humoru. Jako scenárista zaujal pětidílným 
hororovým dramatem Dead Set, moderací cyklu How TV Ruined Your Life a především pak krutou satirou Černé zrcadlo.
Charlton Brooker (1971) is considered an icon of the British television and the sharpness, political incorrectness and the dark 
humour of his journalist poetics are simply unmatchable. As a screenwriter he gained attention with a five-episode horror drama Dead 
Set where the Big Brother house is attacked by zombies (2008, BAFTA-nominee), presenting the BBC Two television series How TV 
Ruined Your Life (2011) and a three-part television satire on the world of new technologies, Black Mirror (2011).

Funny Games 
Funny Games US / Funny Games USA 
USA USA 2007 / 111 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MICHAEL HANEKE / SCéNář SCRIPT MICHAEL HANEKE / KAMERA DOP DARIUS 
KHONDJI, A.F.C. A.S.C. / STřIH EDITING MONIKA WILLI, A.E.A. /  HRAJÍ CAST NAOMI WATTS, TIM ROTH, MICHAEL PITT, BRADY CORBET / 
KONTAKT CONTACT TAMASA DISTRIBUTION

Michael Haneke (1942, Německo) vystudoval filozofii, psychologii a dramatické umění. Od divadla se přes práci v televizi 
dostal až k filmové režii. Ve své tvorbě znepokojivě rozebírá úpadek dnešní společnosti, ztrátu hodnot, pokleslost a nebezpečí 
amerického filmu a filmu coby iluze. Již několikrát zvítězil se svými snímky na festivalu v Cannes.
Michael Haneke (b. 1942, Germany) studied philosophy, psychology and dramatic art. From theatre and work in television he 
got to film direction. He analyses decline of modern society, loss of values, lowness and danger of the American cinema and 
delusiveness of the films in such in his work. His films have won at the Cannes Film Festival several times.

Rodina na dovolené. Po příjezdu na letní sídlo se Georg se synem 
vydají plachtit na jezero, zatímco Anna v kuchyni připravuje večeři. 
Klid naruší nezvaní hosté. Film vznikl záběr od záběru jako remake 
svého předchůdce, s tím rozdílem, že je v angličtině, odehrává se 
v USA a hrají v něm jiní herci. Hanekeho neúnosně napjatý thriller 
a úvahy nad násilím na plátně jsou aktualizovány prostřednictvím 
americké rodiny Hamptonů.

A family on vacation. Upon arrival to their summer house, Georg 
and his son head off to the lake for sailing while Anna prepares 
dinner in the kitchen. The serenity is shattered by an unwanted 
visitors. The film is a shot-for-shot remake of its predecessor, albeit 
in English and set in the US with different actors. Haneke’s unbear-
ably tense thriller and meditation on screen violence is updated 
to the Hamptons USA.
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Funny Games 
Funny Games / Funny Games 
RAKOUSKO AUSTRIA 1997 / 104 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MICHAEL HANEKE / SCéNář SCRIPT MICHAEL HANEKE / KAMERA 
DOP JüRGEN JüRGES / STřIH EDITING ANDREAS PROCHASKA / ZVUK SOUND WALTER AMANN / HRAJÍ CAST SUSANNE LOTHAR, ULRICH 
MüHE, ARNO FRISCH, FRANK GIERING / KONTAKT CONTACT LES FILMS DU LOSANGE

K rodině trávící dovolenou u jezera přicházejí dva zdánlivě vzdělaní 
mladí muži, kteří se vzájemně oslovují „Paul“ a „Peter“. Zdá se, že 
jsou přáteli sousedů, a zpočátku nejsou jejich skutečné úmysly 
zřejmé. Brzy je však rodina ve vlastním domě uvězněna a mučena. 
Diváci jsou nuceni zapojit do velké míry svou představivost a sdílet 
jistou míru viny s pachateli. Film vyzdvihuje akt pozorování a sma-
zává hranici mezi fikcí a skutečností.

Two seemingly well-educated young men, calling each other Paul 
and Peter, approach a family on vacation. They are, apparently, 
friends of the neighbours, and, at the beginning, their true in-
tentions are not known. But soon, the family is imprisoned and 
tortured in its own house violently, which the viewers are forced 
mostly to imagine and to share a certain complicity with the crimi-
nals. The film frequently blurs the line between fiction and reality, 
especially highlighting the act of observation.

Michael Haneke (1942, Německo) vystudoval filozofii, psychologii a dramatické umění. Od divadla se přes práci v televizi 
dostal až k filmové režii. Ve své tvorbě znepokojivě rozebírá úpadek dnešní společnosti, ztrátu hodnot, pokleslost a nebezpečí 
amerického filmu a filmu coby iluze. Již několikrát zvítězil se svými snímky na festivalu v Cannes.
Michael Haneke (b. 1942, Germany) studied philosophy, psychology and dramatic art. From theatre and work in television he 
got to film direction. He analyses decline of modern society, loss of values, lowness and danger of the American cinema and 
delusiveness of the films in such in his work. His films have won at the Cannes Film Festival several times.

I am <fishead( 
I am fishhead / I am fishead (Ryba smrdí od hlavy) 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 80 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR MISHA VOTRUBA, VáCLAV DEJČMAR / KONTAKT CONTACT 
VáCLAV DEJČMAR

Je obecně známo, že naše společnost má strukturu pyramidy. 
Hrstka lidí na vrcholku vytváří podmínky pro ty dole. Co jsou tito 
lidé zač? Můžeme je vinit za problémy, jimž naše společnost dnes 
čelí? Podle rčení „ryba smrdí vždycky od hlavy“ se za tímto zápa-
chem vydáváme. Zjistíme, že lidé na vrcholku mají blíže k psycho-
patům než kdokoliv z nás.

It is a well-known fact that our society is structured like a pyramid. 
The very few people at the top create conditions for the majority 
below. Who are these people? Can we blame them for the prob-
lems our society faces today? Guided by the saying “A fish rots 
from the head down” we set out to follow that fishy odour. What 
we found out is that people at the top are more likely to be psy-
chopaths than the rest of us.

Misha Votruba je bývalý psychiatr s velkými zkušenostmi s tvorbou celovečerních filmů, 
dokumentů a experimentálním divadlem. Václav Dejčmar je ekonom a jeden z hlavních podílníků 
zprostředkovatelské firmy RSJ, která se řadí mezi největší hráče na světovém finančním trhu.
Misha Votruba is former psychiatrist with extensive creative experience in feature film, 
documentaries and experimental theatre. Vaclav Dejcmar is an economist and one of the major 
shareholders in the brokerage firm RSJ which ranks among the largest players on world financial 
markets.
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Jouer Ponette 
Playing Ponette / Hrát Ponette 
KANADA CANADA 2006 / 94 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR JEANNE CRéPEAU / SCéNář SCRIPT JEANNE CRéPEAU / HUDBA MUSIC 
PHILIPPE SARDE / KONTAKT CONTACT JEANNE CRéPEAU

Minimalistický dokument se zaměřuje na záběry z natáčení nadané 
čtyřleté herečky Victoire Thivisolové při práci na francouzské fil-
mové klasice Ponette (1995, režie Jacques Doillon). Unikátní vhled 
do režisérova chování a trpělivosti, nutné při práci s dětskými her-
ci. Snímek je založený na originálních nesestříhaných záběrech, 
pořízených během natáčení filmu v roce 1995. V roce 1996 vyhrála 
Victoire k všeobecnému překvapení ocenění pro Nejlepší herečku 
na filmovém festivalu v Benátkách.

This minimalist documentary focuses on behind the scenes foot-
age of the talented four-year-old actress Victoire Thivisol, working 
on the classic French film Ponette (1995, dir. Jacques Doillon). It is 
a rare insight into a director’s behaviour and the patience required 
to work with children on set. The footage is based on the original 
video rushes created during the shooting of the film in 1995. In 
1996, Victoire was, for many, the surprise winner of the Best Ac-
tress award at the Venice Film Festival.

Jeanne Crépeau (1961, Kanada) vystudovala komunikační studia v Montrealu a film na Univerzitě Paříž III Sorbonne Nouvelle. 
Filmu se věnuje přes dvacet let a po celou dobu se snaží nejít komerční cestou. Její práce zahrnuje videoinstalace, animovanou 
tvorbu, dokumentární i celovečerní hrané filmy.
Jeanne Crépeau (b. 1961, Canada) studied Communication Sciences in Montréal and Film at the Sorbonne Nouvelle in Paris. 
She has now been filming for more than twenty years and always tries to stay far from commercial paths. Her work ranges from 
video installations, animation productions, documentaries to features.

Margin Call 
Margin Call / Margin Call 
USA USA 2011 / 107 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR J.C.CHANDOR / SCéNář SCRIPT J.C. CHANDOR / KAMERA DOP FRANK 
G. DEMARCO / STřIH EDITING PETE BEAUDREAU / HUDBA MUSIC NATHAN LARSON / HRAJÍ CAST KEVIN SPACEY, ZACHARY qUINTO, 
PAUL BETTANY, STANLEY TUCCI, SIMON BAKER, JEREMY IRONS, PENN BADGLEY, MARY MCDONNELL, DEMI MOORE / KONTAKT CONTACT 
BONTONFILM, A. S.

Thriller ze světa velkých peněz vypráví příběh investiční firmy 
v průběhu jednoho z prvních dnů finanční krize, jež se rozpoutala 
roku 2008. Nezkušený finanční analytik Peter Sullivan odhalí in-
formace, které mohou jeho firmu poslat ke dnu, vyvolá tím řetě-
zec reakcí a katapultuje životy všech zainteresovaných na pokraj 
katastrofy. Film nabízí neúprosný a odvážně autentický pohled na 
aktéry finančního průmyslu ve chvíli, kdy stojí před rozhodnutími, 
která utvářejí budoucnost celého světa.

Thriller from the world of big money tells the story of an invest-
ment company during the first days of the financial crisis in 2008. 
Peter Sullivan, a young inexperienced financial analyst, finds in-
formation that can destroy his company and sets off a chain of 
decisions which catapult the lives of all the concerned parties on 
the brink of a catastrophe. The film offers a merciless, authentic 
view on the players of the financial world during moments when 
they face decisions which form the future of the world.

Jeffrey C. Chandor je americký scénárista a režisér. Patnáct let své kariéry, které předcházely filmu Margin Call, točil reklamy. 
Margin Call, Chandorův celovečerní debut, měl premiéru v roce 2011 na festivalu Sundance a byl nominován na cenu Akademie 
v kategorii Nejlepší původní scénář.
Jeffrey C. Chandor is and American writer and director. For the fifteen years of his career leading up to Margin Call, Chandor 
directed commercials. Margin Call, his first feature-length film, was premiered at the 2011 Sundance Film Festival and 
nominated for an Academy Award in the Best Original Screenplay Category.

Kniha 9FFF_KATALOG.indb   48 20.08.12   5:35



48/49
soutěž
com

petition
M

A
N

IPU
LATIO

N

Transport z ráje 
Transport from Paradise / Transport z ráje 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 1962 / 93 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ZBYNěK BRYNYCH / SCéNář SCRIPT ZBYNěK 
BRYNYCH, ARNOŠT LUSTIG / KAMERA DOP JAN ČUřÍK / STřIH EDITING MIROSLAV HáJEK / ZVUK SOUND MILOS ALSTER / HUDBA MUSIC JIřÍ 
STERNWALD / HRAJÍ CAST ZDENěK ŠTěPáNEK, ILJA PRACHAř, ČESTMÍR řANDA / KONTAKT CONTACT NáRODNÍ FILMOVý ARCHIV PRAHA

Snímek z prostředí terezínského ghetta vznikl podle povídkové 
knihy Arnošta Lustiga Noc a naděje. Prostřednictvím mozaiky lid-
ských osudů autoři zachytili dusivou atmosféru ghetta a ukázali, 
že ani v nesmírném ponížení neztrácejí lidé důstojnost, a dovedou 
se i vzepřít. Úvod filmu představuje Terezín jako klidné a šťastné 
město, jehož dobře oblečení obyvatelé mají radost ze života.

Film set in the Terezín ghetto is based on the book by Arnošt Lustig 
Night and Hope (Noc a naděje). On a mosaic of human fates the 
authors picture the grievous atmosphere of the ghetto and try to 
show that even despite enormous humiliation people do not lose 
their dignity and strength to resist. The opening sequences of the 
film show Terezín as a peaceful and happy town with well-dressed 
citizens enjoying life.

Zbyněk Brynych (1927, ČSR – 1995, ČR) si získal první uznání scénářem k filmu o Antonínu Dvořákovi. Mezi jeho filmy a scénáři, 
oceňovanými kritikou i diváky, jsou Žižkovská romance (1958), Smyk (1960) nebo ...a pátý jezdec je strach (1964). Transport 
z ráje získal v Locarnu hlavní cenu Zlatou plachtu.
Zbyněk Brynych (1927 Czechoslovakia – 1995 Czech Republic) first earned acclaim with the script of a film about Antonín 
Dvořák. Among his well-received films and scripts are films such as Romance from Žižkov (1958), Skid (1960) and And the 
Fifth Rider is Fear (1964). Transport from Paradise won the Golden Sail at the Locarno International Film Festival.

True Stories: Wikileaks – Secrets and Lies 
True Stories: Wikileaks – Secrets and Lies / Pravdy a lži 
o Wikileaks 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2011 / 75 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR PATRICK FORBES / SCéNář SCRIPT PATRICK FORBES 
/ KAMERA DOP SIMON FRENCH, JON SAYERS, LAWRENCE GARDNER, TIM CRAGG / STřIH EDITING KATE SPANKIE / ZVUK SOUND DAVE 
SCARINGE / HUDBA MUSIC JUSTIN NICHOLLS / HRAJÍ CAST SAMUEL WEST / KONTAKT CONTACT BBC ACTIVE

Patrick Forbes je jedním z předních britských dokumentaristů, který klade mimořádný důraz na kvalitu obrazu a hloubkové 
analýzy. Režíroval The Real Cracker nebo Russian Godfathers, vítěze britské ceny Grierson za nejlepší dokument. V roce 2011 
natočil dokument o obnově hlavního města Haiti po zemětřesení From Haiti’s Ashes.
Patrick Forbes is one of Britain’s leading documentary film makers, with a particular commitment to quality of image and 
depth of analysis. He has directed the The Real Cracker or Grierson-winner Russian Godfathers. In 2011 he documented the 
post-quake rebuild of Haiti’s capital in From Haiti’s Ashes.

Příběh o nejznámějším úniku dat v historii, obsahující exkluzivní 
rozhovor s Julianem Assangem. Příběh o tom, jak britský deník The 
Guardian, americký The New York Times a německý Der Spiegel 
proměnily původní změť nečitelného materiálu Wikileaks v drama-
tickou sérii exkluzivních zpráv. A konečně příběh o tom, jak mož-
ná – ať už se nám to líbí nebo ne – skončil věk tajemství, protože 
technologie se změnily, ale lidská přirozenost nikoliv.

The definitive story of the most notorious data spillage in history, 
featuring an exclusive in-depth interview with Julian Assange. 
It’s the story of how the UK’s Guardian newspaper worked with The 
New York Times and Der Spiegel to turn the original Wiki material 
from a morass of unreadable documents into the dramatic succes-
sion of calibrated and researched scoops it became. And it’s the 
story of how, whether we like it or not, the age of the secret may be 
over, because technology has changed, and human nature hasn’t.
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De zee die denkt 
The Sea That Thinks / Myslící moře 
NIZOZEMSKO NETHERLANDS 2000 / 100 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR GERT DE GRAAFF / SCéNář SCRIPT GERT DE GRAAFF 
/ KAMERA DOP GERT DE GRAAFF / STřIH EDITING GERT DE GRAAFF / HUDBA MUSIC ALEx BOOY / HRAJÍ CAST BART KLEVER, DEVIKA 
STROOKER, RICK DE LEEUW

Myslící moře je překvapující film sám o sobě. Film překypující zvra-
ty a změnami a novými úhly pohledu. Zaměřuje se na Barta, který 
píše k tomuto filmu scénář a sám v něm zároveň hraje scenáristu, 
píšícího scénář k filmu Myslící moře. Píše, co dělá a dělá, co píše. 
Je chycen mezi skutečností a fikcí a stojí před velkou otázkou nás 
všech, jak se stát v životě šťastným.

The Sea That Thinks is a surprising film about itself. A film brim-
ming with twists and turns and new angles, it focuses on Bart, 
a scriptwriter who is writing the script for this film. In the film, Bart 
himself plays the scriptwriter writing the script of The Sea That 
Thinks. He types what he does and does what he types. Caught 
between reality and fiction, is confronted with our big question of 
how to become happy in life.

Gert de Graaff (1957, Nizozemsko) je filmový teoretik a kameraman. Studoval režii, kameru a střih na Nizozemské filmové 
a televizní škole. Od roku 1993 vyučuje gramatiku filmového jazyka a střih po celém světě. V roli kameramana a střihače se 
podílel na řadě filmů. Nedávno provedl rozsáhlou analýzu internetového hitu Kony 2012.
Gert de Graaff (1957, the Netherlands) is a film theoretic and cinematographer. He studied directing, cinematography and 
editing at the Dutch Film and Television School. He has been giving lectures on the grammar of film and editing at many places 
around the world since 1993. He worked as cameraman and editor on several films. Very recently he did an in depth analysis of 
the internet hit Kony 2012.
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Peter Watkins se řadí mezi průkopníky žánru docudrama. V radikálních a pacifistických snímcích kriticky zkoumá limity 
dokumentárních a fikčních filmů. Svá díla, texty a myšlenky zasvěcuje především masmédiím a našemu vztahu k nim ve filmové 
a televizní produkci. Většina jeho filmů využívá kombinaci dramatických a dokumentárních prvků ke kontroverznímu rozpitvávání 
historických či fiktivních událostí. Příkladem toho je hned první snímek Culloden (1964), jenž zachycuje reportéra zpovídajícího 
účastníky historické bitvy. Podobné filmové prostředky včetně práce s neherci používá i ve snímcích Punishment Park (1971) či 
Privilege (1967). V roce 2004 vydal knihu Media Crisis, ve které popisuje nezodpovědné způsoby a funkce audiovizuálních masmédií 
a jejich katastrofálních dopadů na společnost, lidi a životní prostředí. Píše o „objektivitě,“ pop-kultuře, o monoformě, o nedostatečné 
debatě nad mediální výchovou a postupy médií. Svou inteligencí, širokým přehledem, zanícením a svými schopnostmi patří Watkins 
k nejvýznamnějším a zároveň nejvíce opomíjeným britským režisérům své generace. 
Peter Watkins is one of the pioneers of docudrama. In his radical and pacifistic films he critically examines the limitations of 
documentary and fictional films. His works, texts and thoughts reflect mainly on mass media and our relation to them in film and 
television production. Most of his films use combination of dramatic and documentary elements to defiantly dissect historical or 
fictitious events. His first movie Culloden (1964) is a perfect example of this; it depicts a reporter interviewing people who took part 
in a historical battle. Similar film techniques including work with non-actors are used also in his films Punishment Park (1971) and 
Privilege (1967). In 2004 he published the book Media Crisis describing irresponsible ways and functions of mass audiovisual media 
and their effects on society, people and environment. He writes about “objectivity”, popular culture, monoform and insufficient 
discussion about media education and methods of the media. His intelligence, knowledge, passion and his skills make Watkins one 
of the most significant and at the same time ignored British authors of his generation. 
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Privilege 
Privilege / Privilegium 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 1967 / 103 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR PETER WATKINS / SCéNář SCRIPT NORMAN 
BOGNER / KAMERA DOP PETER SUSCHITZKY / STřIH EDITING JOHN TRUMPER / HUDBA MUSIC MIKE LEANDER / HRAJÍ CAST PAUL JONES, 
JEAN SHRIMPTON, MARK LONDON / KONTAKT CONTACT UNIVERSAL CITY STUDIOS

Příběh je zasazen do tehdy blízké budoucnosti sedmdesátých let 
dvacátého století a sleduje zklamaného popového zpěváka v podá-
ní Paula Jonese, jenž je manipulován církví i státem, kteří se z něj 
pokoušejí stvořit mesiášského vůdce.

The story is set in the then near-future of the 1970s and concerns 
a disillusioned pop singer, played by Paul Jones, who is manipu-
lated by the church and state which seek to turn him into a mes-
sianic leader.

Punishment Park 
Punishment Park / Punishment Park 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 1971 / 88 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR PETER WATKINS / SCéNář SCRIPT PETER WATKINS 
/ KAMERA DOP JOAN CHURCHILL / STřIH EDITING PETER WATKINS, TERRY HODEL / ZVUK SOUND MICHAEL MOORE / HUDBA MUSIC PAUL 
MOTIAN / HRAJÍ CAST PATRICK BOLAND, KENT FOREMAN,CARMEN ARGENZIANO / KONTAKT CONTACT PROJECT x DISTRIBUTION LIMITED

Punishment park se odehrává zítra, včera nebo za pět let. Ode-
hrává se i dnes. Film je alegorií upozorňující na to, co Watkins 
vnímá jako narůstající pokusy veřejných médií odvádět pozornost 
od nejzávažnějších společenských problémů. Je také důležité 
poznamenat, že film nebyl napsán tradiční formou, překračuje 
hranici původního rámce „stalo se“, představitelé reagují napros-
to spontánně na danou situaci a hovoří o vlastních zkušenostech 
a přesvědčení.

Punishment Park takes place tomorrow, yesterday or five years 
from now. It is also happening today. This film is an allegory high-
lighting what Watkins sees as the increasing attempts by public 
media to divert attention from the most serious issues of our so-
ciety. The film was not written in the traditional sense, beyond 
the original framework – it “happened”, with the cast reacting 
totally spontaneously to a given situation and stating their own 
experiences and beliefs.

Rësan 
The Journey / Cesta 
FRANCIE FRANCE 1987 / 135 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR PETER WATKINS / SCéNář SCRIPT PETER WATKINS / HRAJÍ CAST 
FRANCINE BASTIEN, BRIAN MULRONEY, MILA MULRONEY / KONTAKT CONTACT PROJECT x DISTRIBUTION LIMITED

Mezi léty 1983 a 1985 během vrcholícího jaderného napětí mezi 
USA a Sovětským Svazem procestoval Peter Watkins nejméně tucet 
zemí a vytvořil tento čtrnácti a půl hodinový dokument s názvem 
Cesta. V 18 dílech hovoří s obyčejnými lidmi o jaderných zbraních, 
výdajích na zbrojení a chudobě. Jeho cílem bylo ukázat, že široká 
veřejnost nezná ani základní koncepty spojené s možnými následky 
a rostoucím nebezpečím a také, že média selhávají ve vzdělávání 
občanů. Festival uvede z této dlouhé cesty 3 díly.

From 1983 to 1985 at the height of U.S.–Soviet nuclear tensions, 
Watkins travelled through at least dozen countries and made 
a 14-and-half-hour documentary, entitled The Journey. In 18 in-
stalments he interviews ordinary people about nuclear weapons, 
military spending and poverty. Watkins' goal was to demonstrate 
that the general public still remains largely ignorant about even 
the most basic concepts associated with potential consequences 
and its growing danger, and that the news media failed to properly 
educate citizens. Festival screens three instalments.
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The War Game 
The War Game / The War Game 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 1965 / 48 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR PETER WATKINS / SCéNář SCRIPT PETER WATKINS 
/ KAMERA DOP PETER BARTLETT, PETER SUSCHITZKY / STřIH EDITING MICHAEL BRADSELL / HRAJÍ CAST MICHAEL ASPEL, PETER GRAHAM / 
KONTAKT CONTACT BBC ACTIVE

Reálnými fakty podložené drama Petera Watkinse z roku 1965 na-
hnalo vedení BBC takovou hrůzu, že se jej dlouhých dvacet let 
neodvážilo zařadit do programu. Zabývá se hrůznými následky 
jaderného výbuchu v osídlené části Velké Británie – zpustošením 
a destrukcí, bezprávím a chorobami.

This fact-based drama by Peter Watkins, made in 1965, was con-
sidered so horrific that it was banned from BBC screens for many 
years. It deals with the nightmare consequences of a nuclear ex-
plosion in a residential part of Britain: devastation and destruc-
tion, lawlessness and disease.

The Universal Clock: The Resistance of Peter Watkins 
The Universal Clock: The Resistance of Peter Watkins / 
Odpor Petera Watkinse 
KANADA CANADA 2001 / 77 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR GEOFF BOWIE / KONTAKT CONTACT NATIONAL FILM BOARD OF CANADA

Celovečerní portrét Petera Watkinse, britského oscarového fil-
maře, který v posledních čtyřiceti letech dokázal, že filmy se dají 
točit bez kompromisů. Narůstající počet TV kanálů způsobil, že 
dokumentární filmy zažívají bezprecedentní boom. Diváci hledají 
alternativu k populárně-naučným pořadům, přesto je však doku-
mentární žánr svazován imperativy televize. Peter Watkins stojí 
v čele novinářů, kteří se otupující standardizací a uniformitou du-
cha zabývají. Nikdy se neodchýlil od svých zásad ani cílů.

A portrait of Peter Watkins who has for the past four decades 
proved that films can be made without compromise. With the pro-
liferation of TV channels, documentaries are enjoying an unprec-
edented boom fuelled by audiences seeking an alternative to info-
tainment. But also, documentary-making finds itself constrained 
by the imperatives of TV. Pre-eminent among today's doc-makers 
concerned about this mind-numbing standardization, Peter Wat-
kins has never strayed from either his principles or the cause.

Geoff Bowie (Kanada) se po studiu výtvarných umění, filmu a televize postupně dostal k psaní, režírování a produkování 
dokumentárních snímků. Založil společnost Elan Productions, je členem kanadského spolku režisérů a zakládajícím 
šéfredaktorem filmového časopisu POV. Poslední z jeho režisérských počinů je středně dlouhý film Courage z roku 2011.
Geoff Bowie (Canada) after studying fine arts, film and television gradually moved into writing, directing and producing 
documentaries. He’s a founder of the company Elan Productions, a member of the Directors Guild of Canada and founding 
editor of the film magazine POV. His most recent film as a director is the medium-length Courage from 2011.
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Avalon 
Avalon / Avalon 
ŠVéDSKO SWEDEN 2011 / 79 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR AxEL PETERSéN / SCéNář SCRIPT AxEL PETERSéN / KAMERA DOP 
MåNS MåNSSON / STřIH EDITING THEIS SCHMIDT / ZVUK SOUND MATIAS LA COUR / HUDBA MUSIC JULIAN HRUZA / HRAJÍ CAST JOHANNES 
BROST, PETER CARLBERG, LéONORE EKSTRAND, CHARLOTTE WANDT / KONTAKT CONTACT FILM EUROPE, S.R.O

Janne, šedesátiletý pořadatel party akcí, připravuje noční klub 
na výroční tenisový týden v malém přímořském městě Båstad. Za 
společnici má svoji starší sestru Jackie. Pár dní před klubovou 
premiérou způsobí Janne katastrofickou nehodu a jeho vzrůstající 
zoufalství ho čím dál tím více vtahuje do temné spirály, ze které 
není úniku. Film získal Cenu mezinárodních kritiků (FIPRESCI) pro 
nejlepší celovečerní debut na MFF Toronto 2011.

Janne, a sixty-year-old party organiser is preparing a nightclub 
for an annual tennis week in Båstad, a small city by the sea. His 
older sister Jackie is his associate. Several days before the club 
premiere Janne causes a catastrophic accident and his growing 
desperation draws him into a dark vicious circle with no escape. 
The film has won the FIPRESCI award for the best full-feature debut 
at the IFF Toronto 2011.

Axel Petersén (1979, Švédsko) je režisér několika uznávaných krátkometrážních snímků. Jeho poslední film The Tracks of My 
Tears 2 měl premiéru v roce 2011 v sekci Horizonty na festivalu v Benátkách. Loni byl nominován na cenu Guldbagge za svůj 
krátkometrážní film A good friend of Mr. World. Axel studoval na FAMU a Královské švédské akademii umění.
Axel Petersén (b. 1979, Sweden) is the director of several acclaimed short films and his latest film The Tracks of My Tears 2 
premiered in Venice Orizzonti 2011. Last year Axel was Guldbagge-nominated for his short film A good friend of Mr. World. Axel 
is trained at the Czech film school FAMU and the Royal Swedish Academy of Arts.

The Cabin in the Woods 
The Cabin in the Woods / Chata v lesích 
USA USA 2011 / 105 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR DREW GODDARD / SCéNář SCRIPT JOSS WHEDON, DREW GODDARD / 
KAMERA DOP PETER DEMING / STřIH EDITING LISA LASSEK / ZVUK SOUND DANE A. DAVIS / HUDBA MUSIC DAVID JULYAN / HRAJÍ CAST 
KRISTEN CONNOLLY, CHRIS HEMSWORTH, ANNA HUTCHISON, FRAN KRANZ / KONTAKT CONTACT BONTONFILM, A.S.

Pět přátel jede na dovolenou na odlehlou chatu v lesích netušíc, co 
na ně čeká. Společně musí o chatě v lesích odhalit pravdu. Chata 
v lesích je ohromující horor, jenž obrací tento žánr na ruby, proniká 
do příběhu ukrytého pod příběhem a odhaluje pravou podstatu 
omílaných klišé.

Five friends go for a break at a remote cabin in the woods, where 
they get more than they bargained for. Together, they must dis-
cover the truth behind the cabin in the woods. The Cabin in the 
Woods is a mind blowing horror film that turns the genre inside 
out, gets at the story underneath the story, and the reason behind 
the clichés.

Drew Goddard zahájil profesní dráhu jako scenárista televizního seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Psal a produkoval televizní 
show jako Angel, Alias nebo Lost. Napsal celovečerní film Cloverfield (Monstrum). Chata v lesích je jeho režijní debut.
Drew Goddard began his career as a writer on the television show Buffy the Vampire Slayer. He went on to write and produce 
television shows such as Angel, Alias and Lost and he penned the feature film Cloverfield. The Cabin In The Woods is his 
directorial debut.
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Electrick Children 
Electrick Children / Elektrické děti 
USA USA 2012 / 96 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR REBECCA THOMAS / SCéNář SCRIPT REBECCA THOMAS / KAMERA DOP 
MATTIAS TROELSTRUP / STřIH EDITING JENNIFER LILLY / HUDBA MUSIC ERIC COLVIN / HRAJÍ CAST JULIA GARNER, RORY CULKIN, LIAM 
AIKEN, BILL SAGE, CYNTHIA WATROS / KONTAKT CONTACT M-APPEAL

Rachel je nespoutaná teenagerka z mormonské rodiny z Utahu. 
V den svých 15. narozenin objeví zakázanou kazetu s rockovou hud-
bou. Rachel nikdy předtím nic takového neslyšela a prožívá přímo 
zázračné chvíle. O tři měsíce později Rachel zjistí, že je těhotná 
a tvrdí, že díky poslechu hudby došlo k neposkvrněnému početí. 
Její rodiče jí domluví sňatek, ale Rachel uteče a snaží se najít muže, 
který na oné kazetě zpívá...

Rachel is a rambunctious teenager from a fundamentalist Mormon 
family in Utah. On her 15th birthday she discovers a forbidden cas-
sette tape with rock music on it. Having never heard anything 
like it, Rachel has a miraculous experience. Three months later, 
Rachel turns up pregnant and claims to have had an immaculate 
conception from listening to the music. Rachel’s parents arrange 
a marriage for her, but Rachel runs away to search for the man 
who sings on the cassette tape...

Rebecca Thomas (1984, USA) vyrůstala v Las Vegas v Nevadě jako nejmladší z pěti dětí. Přerušila studium na Brigham Young 
University a na 18 měsíců odjela na mormonskou misi do Japonska. Svůj titul ve v oboru filmové režie nyní dokončuje na 
Columbia University v New Yorku. Elektrické děti jsou jejím celovečerním debutem.
Rebecca Thomas (b. 1984, USA) was raised in Las Vegas, NV, the youngest of five children. She took a break from studying film 
at Brigham Young University to serve an 18-month Mormon mission In Japan. She went on to pursue her MFA in film directing at 
Columbia University in New York City. Electrick Children is Rebecca’s debut feature film.

KLIP 
CLIP / KLIP 
SRBSKO A ČERNá HORA SERBIA AND MONTENEGRO 2012 / 100 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MAJA MILOŠ / SCéNář SCRIPT 
MAJA MILOŠ / KAMERA DOP VLADIMIR SIMIć / STřIH EDITING STEVAN FILIPOVIć / HRAJÍ CAST ISIDORA SIMIJONOVIć, VUKAŠIN JASNIć, 
SANJA MIKITIŠIN / KONTAKT CONTACT FILM DISTRIBUTION ARTCAM

Radikální film, který zachycuje život dospívající dívky v současném 
Srbsku. Jasna je bezhlavě zamilovaná do Djoleho, ale jejich vztah je 
spíš než na romantice založen na divokých mejdanech plných drog, 
alkoholu, rozvášněného balkánského popu, násilí a sexu, který si 
natáčejí na mobilní telefony, jako ostatně celý svůj život. Snímek 
provokuje, ale především klade otázku, jak moc ovlivňují nastu-
pující generaci digitální revoluce a proměny tradičních hodnot.

A radical movie depicting the life of an adolescent girl in present-
day Serbia. Jasna is head over heels in love with Djole but the 
foundations of their relationship do not lie in love but rather in 
wild parties full of drugs, alcohol, flaming Balcan pop music and 
violence and sex which they record on their mobile phones as well 
as their entire lives. The film provokes but also raises the ques-
tion to what extent is the new generation influenced by the digital 
revolution and the transformation of traditional values.

Maja Miloš (1983, Srbsko a Černá hora) absolvovala v roce 2008 katedru filmové a televizní režie na Fakultě dramatických 
umění v Bělehradě. Během studií natočila jedenáct krátkometrážních filmů a dokumentů. Navštěvovala přednášky na La Fémis 
v Paříži (2006). Účastnila se Talent Campusu na 56. Berlinale. Od roku 2005 pracuje jako asistentka režie a castingová režisérka 
celovečerních filmů.
Maja Miloš (b. 1983, Serbia and Montenegro) graduated in film and television direction from the Faculty of Dramatic Arts in 
Belgrade in 2008. While at school she shot 11 short films and documentaries. In 2006 she attended La Fémis in Paris and took part 
in the Talent Campus at the 56th Berlinale. Since 2005 she has worked as an assistant director and casting director on features.
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Příliš mladá noc 
A Night Too Young / Příliš mladá noc 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2012 / 65 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR OLMO OMERZU / SCéNář SCRIPT BRUNO HáJEK, 
JAKUB FELCMAN, OLMO OMERZU / KAMERA DOP LUKáŠ MILOTA / STřIH EDITING JANKA VLČKOVá / HRAJÍ CAST MARTIN PECHLáT, JIřÍ 
ČERNý, NATáLIE řEHOřOVá, VOJTěCH MACHUTA, JAN VAŠI, MILAN MIKULČÍK / KONTAKT CONTACT CINEMART, A.S.

Dva dvanáctiletí kluci se nachomýtnou u večírku, kde se děje vše, 
co by jim mělo být zapovězeno. Dětskou nevinnost je ale třeba čas 
od času škádlit. Ať už jsou příliš mladí, nebo ne, z této noci všichni 
odejdou poučeni a poznamenáni. Film byl letos jediným českým 
zástupcem na Berlinale.

Two 12-year-old boys stumble upon a party where the kind of 
things going on would appal their parents. But childhood inno-
cence should be frustrated from time to time. Whether they are 
underaged or not, everyone present is enlightened and marked by 
what they experience on this night. The film was the only Czech 
representative at this year’s Berlinale.

Olmo Omerzu (1984, Slovinsko) studoval režii na pražské FAMU, kam vstupoval ovlivněn tvorbou Jana Švankmajera či Věry 
Chytilové. Festivalové úspěchy zaznamenal nejen se svým bakalářským snímkem Druhé dějství, ale především s absolventským 
celovečerním debutem Příliš mladá noc, který byl vybrán do sekce Fórum na letošním Berlinale.
Olmo Omerzu (b. 1984, Slovenia) studied the directing at Prague's FAMU influenced by the work of Jan Švankmajer and Věra 
Chytilová. He has achieved festival success not only with his bachelor film The Second Act, but specially with his graduation 
feature A Night Too Young which was selected for the Forum section at this year's Berlinale.

Serbuan maut 
The Raid: Redemption / Zátah 
INDONéSIE INDONESIA 2011 / 101 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR GARETH HUW EVANS / SCéNář SCRIPT GARETH HUW EVANS / 
KAMERA DOP MATT FLANNERY / STřIH EDITING GARETH HUW EVANS / HUDBA MUSIC MIKE SHINODA, JOSEPH TRAPANESE / HRAJÍ CAST IKO 
UWAIS, YAYAN RUHIAN, JOE TASLIM, DONI ALAMSYAH / KONTAKT CONTACT ELODIE DUPONT

Zátah na mafiánského bosse se nezdaří a policejní komando zů-
stává odříznuto v přízemí jeho neproniknutelného sídla. Přeživší 
se budou muset probojovat přes desítky pater plných po zuby 
ozbrojených zločinců. Není čas na strategie, ke slovu přijdou zbra-
ně, mačety a bojová umění.

An unsuccessful raid on a mafia boss leaves a police commando 
cut off on the ground floor of his impenetrable residence. The sur-
vivors are going to have to fight their way through ten floors packed 
to the gills with armed thugs. It’s no time for strategy: guns, ma-
chetes, and martial arts speak eloquently enough.

Gareth Huw Evans (1985, Velká Británie) začínal v roce 2003 krátkým filmem Samurai Monogatari. Ve stejném roce 
absolvoval obor Televizní a filmové scenáristiky na University of Glamorgan, o tři roky později debutoval celovečerním filmem 
Footsteps. Pro svůj film Merantau (Cesta bojovníka, 2009) objevil herce Ika Uwaise, mistra tradičního indonéského bojového 
umění silat, které využil i při spolupráci na snímku Zátah (2011).
Gareth Huw Evans (b. 1985, UK) started out in 2003 with the short film Samurai Monogatari. In that same year he graduated 
in film and TV scriptwriting from the University of Glamorgan, and in 2006 he debuted with feature Footsteps. For his 2009 
movie Merantau, he discovered actor Iko Uwais, a master of the traditional Indonesian martial art Silat, which Uwais once again 
put to good use in The Raid: Redemption.
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Snowtown 
The Snowtown Murders / Snowtown 
AUSTRáLIE AUSTRALIA 2011 / 120 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JUSTIN KURZEL / SCéNář SCRIPT SHAUN GRANT / KAMERA DOP 
ADAM ARKAPAW / STřIH EDITING VERONIKA JENET ASE / ZVUK SOUND FRANK LIPSON / HUDBA MUSIC JED KURZEL / HRAJÍ CAST LUCAS 
PITTAWAY, DANIEL HENSHALL, LOUISE HARRIS / KONTAKT CONTACT PROTAGONIST PICTURES PTY LTD

Když se šestnáctiletý Jamie seznámí s charismatickým mužem, 
je to začátek velkého přátelství. S prohlubujícím se přátelstvím 
vzrůstá i Jamieho podezření, až nakonec zjišťuje, že je ohrožen 
nejen svou oddaností k nové otcovské postavě, ale i strachem před 
ní. Je jí totiž John Bunting, nejznámější sériový vrah Austrálie.

When sixteen-year-old Jamie is introduced to a charismatic man, 
a friendship begins. As the relationship grows so do Jamie’s sus-
picions, until he finds his world threatened by both his loyalty 
for, and fear of, his newfound father-figure John Bunting, Austra-
lia’s most notorious serial killer.

Justin Kurzel je filmový a divadelní režisér a výtvarník. Absolvoval výtvarný kurz na divadelní škole NIDA a filmovou režii 
na umělecké škole Victorian College of Arts. Jeho závěrečný film Blue Tongue (2005) získal řadu ocenění za nejlepší 
krátkometrážní film 2005 včetně Ceny za nejlepší australský krátkometrážní film. Ve stejném roce začal pracovat v produkční 
společnosti Cherub Pictures.
Justin Kurzel is a film and theatre director and designer. He is a grad of the NIDA Design course and of Film Directing at the 
Victorian College of Arts. His graduate film Blue Tongue was selected for the Cannes festival 2005 and won several best short 
film awards including the Best Australian Short Film. In the same year, Justin joined prestigious Cherub Pictures.
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Finisterrae 
Finisterrae / Finisterrae 
ŠPANěLSKO SPAIN 2010 / 80 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR SERGIO CABALLERO / SCéNář SCRIPT SERGIO CABALLERO / KAMERA 
DOP EDUARD GRAU / STřIH EDITING MARTÍ ROCA / ZVUK SOUND JONATHAN DARCH, JORDI JUNCADELLA / HUDBA MUSIC JIMI TENOR, 
SERGIO CABALLERO / HRAJÍ CAST PAU NUBIOLA, PAVEL LUKIYANOV, SANTÍ SERRA, YURI MYKHAYLYCHENKO / KONTAKT CONTACT EDDIE 
SAETA SA

Finisterrae vypráví příběh dvou duchů, které už nebaví potulovat 
se v prázdnotě a rozhodnou se podniknout Svatojakubskou pouť 
na konec světa, kde by mohli začít pozemskou etapu života v zemi 
živých. Introspektivní výprava nehostinnou krajinou, během níž 
potkávají zvláštní tvory, divoká zvířata a fantaskní postavy. Jsou 
nuceni řešit neočekávané situace, čelit vlastnímu napětí a zvažovat 
pochybnosti pramenící ze skutečnosti, že jsou duchové.

Finisterrae tells the story of two ghosts who, tired of wandering 
through limbo, decide to take the Way of Saint James to the end of 
the world so that once there, they may begin a new earthly stage in 
the land of the living. It is an introspective journey through inhos-
pitable landscapes during which they meet strange beings, wild 
animals and surreal characters. They must deal with unexpected 
situations, face their own tensions and consider the doubts arising 
from the fact that they are ghosts.

Sergio Caballero je jedním z ředitelů a autorem podoby Mezinárodního festivalu moderní hudby a nových médií Sónar. Jeho 
kreativita a umělecký neklid se projevují v rozličných oblastech tvorby, počínaje elektronickou hudbou, přes sochařství, až po 
konceptuální umění.
Sergio Caballero is the co-director and the creator of the image of the Sónar Festival of Advanced Music and Multimedia 
Art. His artistic creativity and restlessness is obvious in very various fields, like electronic composition, the plastic arts, or 
conceptual art.

General Orders No. 9 
General Orders No. 9 / Všeobecná nařízení č. 9 
USA USA 2009 / 72 MIN / OSTATNÍ OTHER / REžIE DIRECTOR ROBERT PERSONS / SCéNář SCRIPT ROBERT PERSONS / STřIH EDITING PHIL 
WALKER / ZVUK SOUND GLEN ALGER SCHRICKER / HUDBA MUSIC CHRIS HOKE / HRAJÍ CAST WILLIAM DAVIDSON / KONTAKT CONTACT 
ROBERT PERSONS

Robert Persons je debutující scénárista a režisér. Po krátké dráze redaktora v časopise začal připravovat a psát scénář k filmu 
Všeobecná nařízení č. 9. O pět let později se setkal v Atlantě s filmovým tvůrcem Philem Walkerem a tehdy začala skutečná 
produkce filmu. Po dalších pěti letech, v roce 2009, měl film premiéru na filmovém festivalu v Atlantě.
Robert Persons is a first-time writer-director. After a short career in magazine publishing, he began planning and writing the 
script for what would become General Orders No. 9. Five years later, he met an Atlanta filmmaker named Phil Walker, and 
production began in earnest. After five more years, the film premiered at the 2009 Atlanta film Festival.

Film oceňovaný pro svůj vizionářský pohled se zamýšlí nad znám-
kami ztrát a změn na americkém Jihu a boří přitom hranice doku-
mentární tvorby. Spojuje experimentální přístup s citem pro pří-
rodu a vypráví epický příběh o střetu přírody s pokrokem lidstva. 
Příběh map, snů a proseb, vyprávěný výhradně prostřednictvím 
obrazů, poezie a hudby. Poslední výprava králičí norou předtím, 
než bude vydlážděna.

Awarded for its visionary cinematography, General Orders No. 9 
breaks from the constraints of the documentary form as it con-
templates the signs of loss and change in the American South. 
General Orders No. 9 marries experimental filmmaking with an 
accessible, naturalist sensibility to tell the epic story of the clash 
between nature and man’s progress. A story of maps, dreams, and 
prayers, told entirely with images, poetry, and music, it’s one last 
trip down the rabbit hole before it’s paved over.
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La leggenda di Kaspar Hauser 
The Legend of Kaspar Hauser / Legenda o Kašparu 
Hauserovi 
ITáLIE ITALY 2012 / 91 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR DAVIDE MANULI / SCéNář SCRIPT DAVIDE MANULI / KAMERA DOP TAREK 
BEN ABDALLAH / STřIH EDITING ROSELLA MOCCI / ZVUK SOUND FRANCESCO LIOTARD / HUDBA MUSIC VITALIC / HRAJÍ CAST VINCENT 
GALLO, CLAUDIA GERINI, ELISA SEDNAOUI, FABRIZIO GIFUNI / KONTAKT CONTACT INTRAMOVIES

Kašpar Hauser, člověk z 19. století, který se vynořil odnikud a tvrdil, 
že nikdy nepřišel do styku s lidmi, je ve filmu zobrazen jako andro-
gynní žena, vyvržená na středomořském ostrově. Ta rozpoutá válku 
mezi Šerifem a Dealerem, které oba ztvárnil Vincent Gallo. Příběh 
o víře, nedůvěře a létajících talířích, zasazený do dunivých beatů 
techno monstra Vitalic. Legenda o Kašparu Hauserovi je zážitek, 
který moderní film nabízí zřídkakdy, techno western v osobitém 
světě.

Kaspar Hauser, a nineteenth century man who seemingly appeared 
from nowhere claiming to have had no previous contact with so-
ciety, is re-imagined as an androgynous woman washing up on 
a Mediterranean island and starting a war between the Sheriff and 
the Pusher, both played by Vincent Gallo. A tale of faith, suspicion 
and flying saucers set to the thudding beats of techno behemoth 
Vitalic, Kaspar Hauser is the sort of astonishing experience mod-
ern cinema rarely manages, a Techno Western in a world of its own.

Davide Manuli (1967, Itálie) vystudoval Divadelní a filmový institut Lee Strasberga v New Yorku. Má na kontě celovečerní, 
krátkometrážní i dokumentární filmy a také jednu knihu. Jako režisér získal Cenu mezinárodních kritiků (FIPRESCI) na MFF 
v Locarnu za film Beket (2008).
Davide Manuli (b. 1967, Italy) studied at the Lee Strasberg Theatre & Film Institute in New York. He has directed features, 
shorts, documentaries, and written a book. As a director, he was awarded the International Critics' Prize – FIPRESCI at the 
Locarno Film Festival for his film Beket (2008).

PressPausePlay 
PressPausePlay / PressPausePlay 
ŠVéDSKO SWEDEN 2011 / 80 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR DAVID DWORSKY, VICTOR KöHLER / SCéNář SCRIPT DAVID DWORSKY, 
VICTOR KöHLER / KAMERA DOP HANNES ISAKSSON / STřIH EDITING DAVID DWORSKY, VICTOR KöHLER / ZVUK SOUND ERIK OLSSON / 
HUDBA MUSIC óLAFUR ARNALDS, LUDVIG FRANZéN, CARL åBORG, FELIZ MARTINZ, JOEL HILME / HRAJÍ CAST SETH GODIN, MOBY, SEAN 
PARKER, óLAFUR ARNALDS / KONTAKT CONTACT HOUSE OF RADON

Victor Köhler a David Dworsky vytvořili v roce 2007 režisérské duo. Ani jeden z nich neabsolvoval 
odborná studia, přesto jejich čistě praktický přístup vedl k řadě úspěšných filmových projektů. 
PressPausePlay je jejich první celovečerní dokument.
Victor Köhler and David Dworsky teamed up as a director duo in 2007. With no formal training, 
their hands-on approach has lead to a variety of successful film projects. PressPausePlay is the 
their first feature documentary.

Digitální revoluce posledního desetiletí dala nebývalý průchod 
lidské kreativitě a nadání a přinesla neomezené tvůrčí možnos-
ti. Znamená však demokratizace kultury lepší umění, film, hudbu 
a literaturu, nebo topí skutečný talent v digitálním oceánu masové 
kultury? Jde o kulturní demokracii nebo průměrnost? Tuto otázku 
nastoluje film PressPausePlay, obsahující rozhovory s několika ze 
světově nejvlivnějších tvůrců digitální éry.

The digital revolution of the last decade has unleashed creativity 
and talent of people in an unprecedented way, providing unlimited 
creative opportunities. But does democratized culture mean bet-
ter art, film, music and literature, or is true talent instead flooded 
and drowned in the vast digital ocean of mass culture? Is it cul-
tural democracy or mediocrity? This is the question addressed 
by PressPausePlay, a film containing interviews with some of the 
world’s most influential creators of the digital era.
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The Secret Society of Fine Arts 
The Secret Society of Fine Arts / Tajný spolek krásných 
umění 
DáNSKO DENMARK 2011 / 90 MIN / OSTATNÍ OTHER / REžIE DIRECTOR ANDERS RøNNOW KLARLUND / SCéNář SCRIPT ANDERS RøNNOW 
KLARLUND / KAMERA DOP MIKKEL øSTERGAARD / STřIH EDITING LEIF AxEL KJELDSEN / ZVUK SOUND PETER ALBRECHTSEN / HUDBA MUSIC 
SANNE GRAULUND / HRAJÍ CAST JANA KLINGE, CHRISTIAN BLüMEL, SUSANNE WUEST, DANIEL ZILLMANN, NOAH LAZARUS / KONTAKT 
CONTACT ZENTROPA PRODUCTIONS

Křehká hranice mezi uměním a terorem je doslova rozmetána, když 
ilegální umělecké hnutí vyhodí do povětří berlínské Muzeum zoo-
logie a tento svůj čin prohlásí za „umělecké dílo.“ Tvrdí, že chtějí 
osvobodit krásu, a v honbě za svým cílem neberou ohledy. Možná 
je to právě „bezohlednost“, co udělá dojem na mladou nezaměst-
nanou herečku, Evu Kovacsovou. Brzy se stane členkou hnutí a za-
miluje se do jeho samozvaného vůdce Louise.

The fine line between art and terror is literally blown away when 
an underground art-movement detonates the Berlin Museum of 
Zoology, declaring it “a work of art”. The manifesto is to liberate 
beauty – and they are ruthless in their pursuit. Perhaps it is “the 
ruthlessness” that appeals to the young unemployed actress Eva 
Kovacs. Soon becomes part of the movement – and falls in love 
with the self-proclaimed leader Louis.

Anders Rønnow-Klarlund (1971, Dánsko) natočil první film v pětadvaceti letech. Jeho filmy sklízí úspěch na řadě festivalů. 
Film Den attende (1996) získal ocenění za Nejlepší film na Mezinárodním festivalu nezávislých filmů a na MFF ve Valencii. Je 
známý především díky loutkovému filmu Strings (2004).
Anders Rønnow-Klarlund (b. 1971, Denmark) directed his first film at the age of 25. His productions have proved outstanding 
at a number of festivals.The Eighteenth (1996) was voted the best film for the International Independent Award and the 
Valenzia International Film Festival. He is known mainly for his puppet film Strings (2004).
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Maraton 
Marathon / Maraton 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 10 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ONDřEJ HUDEČEK / SCéNář SCRIPT ONDřEJ 
HUDEČEK / KAMERA DOP ONDřEJ HUDEČEK / STřIH EDITING ONDřEJ HUDEČEK / ZVUK SOUND ONDřEJ HUDEČEK / HUDBA MUSIC FRANZ 
LISZT / HRAJÍ CAST MAREK ADAMCZYK, NORA NAJIMOVá, VUK ČELEBIć, KLáRA KREJSOVá / KONTAKT CONTACT FAMU

V době Velké hospodářské krize se pořádaly dnes již téměř zapo-
menuté taneční maratony, při kterých musely soutěžní páry vydr-
žet co nejdéle na nohou, aby měly šanci vyhrát až 1000 dolarů. 
Přitom dostávaly zdarma najíst. Soutěž často trvala i několik týdnů, 
během nichž soutěžící postupně "odpadávali", dokud nezůstal jen 
jeden poslední pár...

Dance marathon contests are an almost forgotten phenomenon 
of the past. During the Great Depression the contests attracted 
people to compete for prize money. The dancers were given free 
food and drink, however, only the dancing couple that danced the 
longest could win 1000 dollars. The marathon usually last several 
weeks. One by one the contestants were dropping off until there 
was only one couple left...

Ondřej Hudeček (1987, Česká republika) studoval na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, poté byl přijat na FAMU, 
kterou však po týdnu studia přerušil. Přijal pozvání do Kanady, kde dva roky navštěvoval filmové kurzy na Institutu Trebas 
v Montrealu a spolupracoval na řadě filmových projektů. Nyní pokračuje ve studiu na FAMU.
Ondřej Hudeček (1987, Czech Republic) studied at the Miroslav Ondříček Film Academy in Písek and then was admitted to the 
FAMU in Prague but after a week stopped out his studies. He accepted an invitation to Canada where he attended film courses 
in Trebas Institute in Montreal for two years and collaborated on a number of projects. He has recently resumed his studies in 
Prague.

Numbers 
Numbers / Čísla 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2012 / 9 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ROBERT HLOZ / SCéNář SCRIPT ROBERT HLOZ / 
KONTAKT CONTACT UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE ZLÍNě

Nick chodí ulicemi a hledá pomoc. Potká dívku, která má stejný 
problém. Nic o sobě nevědí a zdá se, že vědí všechno o ostatních. 
Někdy, čím méně toho víte, tím lépe. Někdy to může změnit váš 
život jako Nickovi.

Strolling the streets looking for help, Nick meets a girl with the 
same problem. They know nothing about each other and seem 
to know everything about everyone else. Sometimes the less you 
know, the better. Sometimes, it can change your life… it definitely 
did for Nick.

Robert Hloz (1989, Česká republika) studuje filmovou režii na UTB ve Zlíně. V roce 2010 absolvoval rok na jihokorejské univerzitě 
Hanyang pod vedením režiséra Ki-hwana Oha. Krátký film Podtlak (2009) byl oceněn na několika festivalech a film Mlýn získal 
v roce 2011 ocenění Kodak Student Gold Award. Čísla měla premiéru v sekci krátkometrážních filmů na festivalu v Cannes.
Robert Hloz (b. 1989, Czech Republic) studies film directing at Tomas Bata University in Zlín. In 2010 he took up a year 
under the guidance of director Ki-hwan Oh at Hanyang Film School in South Korea. Negative Presure (2009) has won awards 
at several festivals and his film The Mill won the Kodak Student Gold Award 2011. Numbers premiered in the Cannes Court 
Métrage section.
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O-Ring 
O-Ring / O-Ring 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 11 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ONDřEJ HUDEČEK / SCéNář SCRIPT ONDřEJ 
HUDEČEK / KAMERA DOP ONDřEJ HUDEČEK / STřIH EDITING ONDřEJ HUDEČEK / ZVUK SOUND VIKTOR PRáŠIL / HUDBA MUSIC ONDřEJ 
HUDEČEK / HRAJÍ CAST PETR BOROVEC / KONTAKT CONTACT FAMU

Poté, co uprostřed zasněžené krajiny srazí neznámého člověka, 
hledá mladý ambiciózní herec Hugo možnost, jak se vyhnout tres-
tu. Čím víc se však snaží uniknout, tím více se zaplétá do sledu 
událostí, které jej vedou k nevyhnutelnému konci.

After hitting a man with his car in the middle of a snow-covered 
countryside, a young actor has to improvise to escape from pun-
ishment. However, the more he tries to get of, the more he finds 
himself caught in a series of unfortunate events which lead him 
to an inevitable end.

Ondřej Hudeček (1987, Česká republika) studoval na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, poté byl přijat na FAMU, 
kterou však po týdnu studia přerušil. Přijal pozvání do Kanady, kde dva roky navštěvoval filmové kurzy na Institutu Trebas 
v Montrealu a spolupracoval na řadě filmových projektů. Nyní pokračuje ve studiu na FAMU.
Ondřej Hudeček (1987, Czech Republic) studied at the Miroslav Ondříček Film Academy in Písek and then was admitted to the 
FAMU in Prague but after a week stopped out his studies. He accepted an invitation to Canada where he attended film courses 
in Trebas Institute in Montreal for two years and collaborated on a number of projects. He has recently resumed his studies in 
Prague.

Pan Pozdě 
Mr. Late / Pan Pozdě 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 14 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JIřÍ SáDEK / SCéNář SCRIPT JIřÍ SáDEK / KAMERA 
DOP ANTOAN PEPELANOV / STřIH EDITING PAVEL KERN / ZVUK SOUND MATOUŠ UHLÍř / HUDBA MUSIC STUDIO FONTáNA / HRAJÍ CAST 
MICHAL KERN, ADéLA PETřEKOVá, JAN NOVOTNý, JITKA FOLTýNOVá / KONTAKT CONTACT FILMOVá AKADEMIE MIROSLAVA ONDřÍČKA 
V PÍSKU

Anetina životního partnera souží vzácná nemoc, která mu brání 
vycházet z domu. Exekuční úřad však o dům usiluje a plánuje mla-
dý pár vystěhovat. Aneta stojí před rozhodnutím – musí a nesmí 
s partnerem opustit dům. Zvítězí rozum? Soucit?

Aneta’s partner suffers from a rare illness which keeps him going 
out from the house. Their house, however, is to be distrained and 
the young couple has to move out. Aneta now faces a decision – 
she must but cannot leave the house with her partner. What will 
win? Reason? Compassion?

Jiří Sádek studoval filmovou a divadelní scénografii na SUPŠ v Praze. Poté nastoupil na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka 
v Písku, obor režie a scenáristika. Jeho krátkometrážní debut Neříkej hop i autorský film Pan Pozdě získaly řadu ocenění. 
Mezitím Jiří zakončil bakalářské studium na FAMO v Písku absolventským filmem Psí jeskyně.
Jiří Sádek studied film and theatre stage design at the High School of Arts and Crafts in Prague and later enlisted at the 
Miroslav Ondříček Film Academy (FAMO) in Písek to study directing and screenwriting. His short debut Don’t Count your 
Chickens and authorial film Mr. Late have won a number of awards. In the meantime, Jiří has graduated with the film 
A Dog’s Cave.
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Romeo a Julie 
Romeo and Juliet / Romeo a Julie 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 7 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR HANA KOTLářOVá / HRAJÍ CAST OTO DOSTáL, DITA 
KRČOVá, ONDřEJ JAVORA, BARBARA PIOVáROVá / KONTAKT CONTACT UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE ZLÍNě

Nevšední drama ze života dvou zubních kartáčků se odehrává 
v jedné obyčejné koupelně, kde jinak spořádanou a mírumilovnou 
atmosféru narušují hysterická manželka a opuštěný manžel. Pří-
běh graduje ve chvíli, kdy odcházející žena sbalí mimo jiné i jeden 
z kartáčků a nekompromisně opustí byt. Film tak s nadsázkou ko-
mentuje několik pohledů na lidské vztahy. Jedná se o působivou 
kombinaci kreslené animace s rotoscopingem.

This original drama is set in an ordinary bathroom where the peace 
and tranquillity is constantly being spoilt by a hysterical wife and 
her estranged husband. The film follows the love story of two 
toothbrushes which culminates when the wife decides to leave 
the apartment for good taking one of the toothbrushes with her. 
The film lightly comments on different views on human relation-
ships impressively combining animated cartoon with rotoscoping.

Hana Kotlářová (1989, Česká republika), animátorka, ilustrátorka a fotografka, je studentkou oboru Animace na UTB ve Zlíně. 
Ráda kombinuje animační techniky a kromě kreslené animace má zkušenosti i s loutkou, papírkovou animací, pixilací a dalšími 
technikami. V současnosti je na studijním pobytu na norské Volda University College.
Hana Kotlářová (b. 1989, Czech Republic) is an animator, illustrator and photographer. A student of the Tomas Bata University 
in Zlin, she likes to combine animation techniques and apart from animated films, she has experience with puppet films, cutout 
animation, pixilation and other techniques. She is currently at a study programme at the Volda University College in Norway.

Řekni, kde ti Němci jsou 
Tell Me Where the Germans Are /  
Řekni, kde ti Němci jsou 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 35 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR PETRA NESVAČILOVá / SCéNář SCRIPT PETRA 
NESVAČILOVá / KAMERA DOP JAN LáTAL, TOMáŠ JELÍNEK, VÍT KLUSáK / STřIH EDITING JOSEF KRAJBICH / ZVUK SOUND LADISLAV GREINER 
/ HUDBA MUSIC PETR MAREK / HRAJÍ CAST BERND POSSELT, MAx MANNHEIMER, KARL POPULORUM, FRANZ HOFBAUER, KAREL TůMA / 
KONTAKT CONTACT FAMU

Film prostřednictvím několika postav ukazuje poválečné proměny 
vztahů mezi Čechy a Němci. Hlavním hrdinou pak je Bernd Posselt, 
dnes poslanec evropského parlamentu, který na odsunutých Něm-
cích postavil svoji politickou kariéru. V soukromí milý, vstřícný, 
neohrabaný pán. Vše se ale změní, když se ujme slova a začne 
řečnit ke svým krajanům.

The film looks at several figures in order to explore the post-war 
relationship between Germans and Czechs. The main protagonist 
is Bernd Posselt, today a member of the European Parliament, 
who has based his political career on the expulsion. In private, 
he is kind, accommodating, and somewhat awkward. But this all 
changes when he begins to speak to his countrymen.

Petra Nesvačilová (1985, Česká republika), herečka a dokumentaristka, po maturitě na Biskupském gymnáziu v Českých 
Budějovicích začala studovat dokument na FAMU. Účinkuje v pražských divadlech a klubech (Na zábradlí, Rubín). V roce 2004 
natočila klip skupině Satisfucktion. Natočila několik filmů o filmu – Pusinky (2006), František je děvkař (2007) a Lištičky (2009).
Petra Nesvačilová (b. 1985, Czech Republic), actress and documentary filmmaker. After finishing the Episcopal High School 
in České Budějovice, she enrolled at Documentary filmmaking at FAMU. She works at Prague theatres and theatre clubs Na 
zábradlí and Rubín. In 2004 she made a music video for the band Satisfuction. She has made several making-ofs: Pusinky 
(2006), František je děvkař (2007) and Lištičky (2009).
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Gorila 
Gorilla / Gorila 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 64 MIN / OSTATNÍ OTHER / REžIE DIRECTOR PAVEL SLIČNý / SCéNář SCRIPT HELMUT KUHL, 
PAVEL SLIČNý / HUDBA MUSIC ZáVěREČNá PÍSEň PAVEL ZAJÍČEK A DG 307 / HRAJÍ CAST JOHANA ŠVARCOVá, NEJHODNěJŠÍ MEDVÍDCI, 
VRATISLAV BRABENEC, JAN CÍSAř, ANDREJ KROB, ZDENěK SRSTKA, KAMIL ŠVEJDA / KONTAKT CONTACT FUCKTHEGORILLA

V zahrádkářské kolonii v Libni, přesněji v tamější restauraci U Bud-
dyho jsme prostřednictvím vyprávění hostinského Patrika Davida 
vtaženi do napínavého příběhu jedné ženy, tří mužů a jednoho psa, 
jejichž imperativem byla a je svoboda. Už nehledají vlast pro sebe 
a své myšlenky, naopak, v postideovém prozření v svých hrudích 
objevují ta stará, ještě předcivilizačně čistá srdce primátů.

In an allotment garden in Liben, to be more precise in the restau-
rant called Buddy’s, the bartender draws us into a thrilling story of 
one woman, three men and a dog whose imperative is and always 
has been freedom. They no longer seek a homeland for themselves 
and their thoughts; on the contrary, in a post-idealistic awakening 
they discover old hearts of primates unspoilt by civilization beat-
ing in their chests.

Helmut Kuhl, zakládající člen divadelního spolku Nejhodnější medvídci, je mimo jiné i autorem 
divadelní hry Harila, která posloužila jako základ pro tento film v režii Pavla Sličného, režiséra 
nekomerčních audiovizuálních záznamů budoucnosti.
Helmut Kuhl is the founding member of the theatre group Nejhodnější Medvídci and,  
among other things, the author of the play Harila – the inspiration for this movie directed by 
Pavel Sličný, a director of non-commercial audiovisual recordings of the future.

Mrtvá trať 
Into Oblivion / Mrtvá trať 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 52 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR ŠIMON ŠPIDLA / SCéNář SCRIPT ŠIMON ŠPIDLA / 
KAMERA DOP LUKáŠ HYKSA, FILIP ŠTURMANKIN / STřIH EDITING ŠIMON ŠPIDLA / ZVUK SOUND MARTIN žENÍŠEK / HUDBA MUSIC ROMAN 
FOJTÍČEK / KONTAKT CONTACT EVOLUTION FILMS

Jediným tahem tužky vyznačil Stalin trasu, kudy má vést železni-
ce napříč nehostinnou, na kost zmrzlou krajinou. Čtyři roky bylo 
80 000 vězňů gulagu nasazeno na práci za úděsných podmínek. 
Stalinova smrt pro ně byla vysvobozením. Špidla hledá svědky té 
doby.

With a single pencil stroke, Stalin indicated the line where he 
wanted a railway through the inhospitable frozen landscape. For 
four years, 80.000 Gulag prisoners were put to work in horren-
dous conditions. The death of Stalin was their liberation. Špidla 
goes looking for witnesses from that period.

Šimon Špidla (1980, Česká republika) absolvoval kameru na Filmové škole ve Zlíně a střihovou skladbu na pražské FAMU. Jeho 
experimentální filmy vynikají snahou zkoumat rozmanité estetické aspekty obrazu.
Šimon Špidla (b. 1980, Czech Republic) was educated in cinematography at the film school at Zlín and in film editing at FAMU 
in Prague. His experimental films are distinguished by a will to explore different aesthetic aspects of images.
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Trafačka - Chrám svobody 
Trafacka – Temple of Freedom /  
Trafačka - Chrám svobody 
ČESKá REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 2011 / 75 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR SAŠA DLOUHý, ROMAN VáVRA / SCéNář SCRIPT SAŠA 
DLOUHý, ROMAN VáVRA / KAMERA DOP SAŠA DLOUHý, ROMAN VáVRA / STřIH EDITING JAKUB VOVES / ZVUK SOUND VáCLAV FLéGL / 
HUDBA MUSIC ONDřEJ SKALA AKA JEžÍŠ TáHNE NA BERLÍN. / HRAJÍ CAST JAKUB NEPRAŠ, JAN KALáB, MICHAL CIMALA, ROMAN TýC / 
KONTAKT CONTACT MAGDA RAJČANOVá

Příběh o poslední etapě života jedné budovy v pražských Vyso-
čanech a o vzniku významného kulturního místa na mapě České 
republiky. Časosběrně zaznamenaný vývoj alternativního umělec-
kého centra i osobní proměny hlavních protagonistů filmu, kteří se 
ujali industriálního prostoru a dokázali ho v krátké době přetavit ve 
funkční organismus umožňující střet různých kulturních proudů.

The story of the last period in the life cycle of a  building in 
Prague’s District of Vysočany, and the creation of a significant 
centre on the cultural map of the Czech Republic.
The documentary recorded the gradual development of an alter-
native centre for art, including the personal metamorphoses of the 
core actors who took care of an industrial space and succeeded in 
transforming it into an arena for various cultural currents.

Saša Dlouhý (1971) do roku 2010 natáčel především přírodovědné dokumenty z podvodního 
prostredí. Jako novinář informuje o kulturních událostech.
Roman Vávra (1965) je režisér, scenárista a kameraman, točí dokumentární i hrané filmy..
Saša Dlouhý (1971) has until 2010 been making mainly documents focusing on underwater life.  
As a journalist he informs us about various cultural events.
Roman Vávra (1965) is a Czech film director making both documentary and fiction films.
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Jody Lee Lipes 
Brock Enright: Good Times Will Never Be the Same 
Brock Enright: Good Times Will Never Be the Same / 
Brock Enright 
USA USA 2009 / 79 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR JODY LEE LIPES / KAMERA DOP JODY LEE LIPES / STřIH EDITING LANCE EDMANDS / 
HRAJÍ CAST BROCK ENRIGHT, KIRSTEN DEIRUP / KONTAKT CONTACT JODY LEE LIPES

Kontroverzní umělec Brock Enright napakuje minivan a s přítelkyní 
Kirsten Deirupovou jede do chaty jejích rodičů, kde se chce připra-
vit na svoji první velkou samostatnou výstavu v New Yorku. Pustí se 
do práce, neohlíží se ani na rozpočet, ani na program galerie, natož 
na Kirsteniny obavy o jejich finanční situaci. Dokument s vizuálně 
zajímavou kamerou je svědkem Brockovy neschopnosti vypořádat 
se s projektem a zachycuje dlouhý a trýznivý proces tvorby.

Controversial artist Brock Enright packs a minivan and with his 
girlfriend Kirsten Deirup travel to her family´s cabin to create his 
first major New York City solo show. Brock dives into his work, 
disregarding the gallery’s mandated budget, schedule, and Kirst-
en’s financial concerns. The beautifully photographed documen-
tary witnesses Brock’s inability to manage the project and captures 
the long and harrowing process of creation.

The Fort 
The Fort / Pevnost 
USA USA 2011 / 11 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ANDREW F. RENZI / SCéNář SCRIPT ANDREW F. RENZI / KAMERA DOP JODY 
LEE LIPES / STřIH EDITING DEAN MARCIAL / HUDBA MUSIC DANIEL BENSI, SAUNDER JURRIAANS / HRAJÍ CAST JAKE WEBER, KYLE CATLETT, 
MARIA DIZZIA / KONTAKT CONTACT ANDREW F. RENZI

Chlapec si hraje s kapesním nožem, který našel v lese u potoka. 
Hustě prší a on sbírá klacky, aby si postavil pevnost. Najednou se 
objeví neznámý člověk, který opatrně přechází rozvodněný potok 
po padlém stromě. Nabídne chlapci pomoc… Krátkometrážní film 
Pevnost měl premiéru v roce 2012 na filmovém festivalu Sundance.

A young boy plays with a pocketknife that he found by a creek in 
the woods. As the rain pours down around him, he gathers sticks 
to build a fort. Suddenly, a stranger appears, crossing the raging 
creek by balancing carefully on a fallen tree. The man approaches 
the boy and offers to help him… Short film The Fort was premiered 
at the 2012 Sundance Film Festival.

Martha Marcy May Marlene 
Martha Marcy May Marlene /  
Martha Marcy May Marlene 
USA USA 2011 / 102 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR SEAN DURKIN / SCéNář SCRIPT SEAN DURKIN / KAMERA DOP JODY LEE LIPES 
/ STřIH EDITING ZACHARY STUART-PONTIER / ZVUK SOUND COLL ANDERSON / HUDBA MUSIC DANIEL BENSI, SAUNDER JURRIAANS / HRAJÍ 
CAST ELIZABETH OLSEN, HUGH DANCY, JOHN HAWKES / KONTAKT CONTACT BONTONFILM, A.S.

Martha uprchne po dvou letech ze sektářské komunity a snaží se 
vrátit zpátky do normálního života za pomoci sestry a jejího man-
žela. Pobyt v sektě ji však příliš poznamenal, začíná trpět parano-
idními stavy a přestává rozeznávat sny od reality. Snímek vyniká 
působivými obrazy a scénami, které nás provádí dokonale zmate-
nou myslí dívky, jež si nechce vybavit trpkou pravdu.

After two years in a cult, Martha flees from the community and 
tries to return to the normal life with the help of her sister and 
her sister's husband. However, the life in the cult affected her too 
much as she begins to suffer from paranoia and gradually loses 
the ability to tell dreams from reality. The impressive images and 
scenes take the audience on a trip through the deeply confused 
mind of a girl who doesn't want to remember the bitter truth.
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NY Export: Opus Jazz 
NY Export: Opus Jazz 
USA USA 2010 / 61 MIN / OSTATNÍ OTHER / REžIE DIRECTOR HENRY JOOST, JODY LEE LIPES / KAMERA DOP JODY LEE LIPES / STřIH EDITING 
ZACHARY STUART-PONTIER / HUDBA MUSIC ROBERT PRINCE, AARON SEVERINI / HRAJÍ CAST DANCERS OF NEW YORK CITY BALLET / 
KONTAKT CONTACT ELLEN BAR

V roce 1958 byl film NY Export: Opus Jazz s choreografií Jeroma Ro-
binse „balet v teniskách“ odvysílán v show Eda Sullivana. Okamžitě 
se stal trhákem a obletěl celý svět. Choreografie na jazzovou hudbu 
Roberta Prince vyprávěla prostřednictvím pohybu, mísícího balet, 
jazzový a standardní tanec, příběh roztrpčené městské mládeže. 
Nově a energicky pojatá filmová adaptace navrací choreografii Ro-
binse zpět do města, které ho inspirovalo již při filmové verzi West 
Side Story, za kterou získal cenu Oscar.

In 1958, Jerome Robbins’ “ballet in sneakers,” NY Export: Opus 
Jazz, became a smash hit when it was broadcast on The Ed Sullivan 
Show and toured around the world. Set to an evocative jazz score 
by Robert Prince, the dance told the story of disaffected urban 
youth through movement that blended ballet, jazz and ballroom 
dancing. Now, the work comes full circle in a vibrant new scripted 
film adaptation, conceived by New York City Ballet soloists Ellen 
Bar and Sean Suozzi.

Tiny Furniture 
Tiny Furniture / Nábyteček 
USA USA 2010 / 100 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR LENA DUNHAM / SCéNář SCRIPT LENA DUNHAM / KAMERA DOP JODY LEE 
LIPES / STřIH EDITING LANCE EDMANDS /  HUDBA MUSIC TEDDY BLANKS / HRAJÍ CAST LENA DUNHAM, LAURIE SIMMONS, GRACE DUNHAM, 
ALEx KARPOVSKY / KONTAKT CONTACT IFC FILMS

Čerstvá absolventka Aura se vrací domů do loftu své matky-
-umělkyně na Manhattanu a s ní: zbytečný titul z filmové teorie, 
357 shlédnutí svého účtu na youtube, bez přítele, který ji opustil, 
aby našel sám sebe na festivalu Burning Man, s umírajícím křečkem 
a se staženým ocasem. Nejlepší hraný film na filmovém festivalu 
SXSW. Veselý a milý snímek, který zkoumá hlubiny milostného po-
nížení a výšiny „postudijního“ zmatku.

A  recent college grad Aura returns home to her artist moth-
er’s TriBeCa loft with the following: a useless film theory degree, 
357 hits on her Youtube page, a boyfriend who’s left her to find him-
self at Burning Man, a dying hamster and her tail between her legs. 
Winner of the best narrative feature at the SXSW Film Festival, Tiny 
Furniture is a hilarious and endearing film that explores the depths 
of romantic humiliation and the heights of post-college confusion.

Sean Ellis 
Cashback 
Cashback / Cashback 
VELKá BRITáNIE UNITED KINGDOM 2006 / 102 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR SEAN ELLIS / SCéNář SCRIPT SEAN ELLIS / KAMERA 
DOP ANGUS HUDSON / STřIH EDITING SCOTT THOMAS, CARLOS DOMENqUE / HUDBA MUSIC GUY FARLEY / HRAJÍ CAST SEAN BIGGERSTAFF, 
EMILIA FOx, SHAUN EVANS, MICHELLE RYAN / KONTAKT CONTACT INTERSONIC S.R.O.

Student umění, Ben Willis, dostane kopačky od své přítelkyně Suzy 
a začne trpět nespavostí. Aby si ukrátil dlouhé noci, nastoupí na 
noční směny v místním supermarketu, kde narazí na pestrou se-
stavu lidí, z nichž každý má svůj způsob, jak zvládat nudnou, os-
mihodinovou směnu. Benovo umění spočívá v tom, že v duchu za-
staví čas a tak může obdivovat krásu zamrzlého světa a lidí v něm, 
především pak Sharon.

When art student Ben Willis is dumped by his girlfriend Suzy, he 
develops insomnia. To pass the long hours of the night he starts 
working late night shift at the local supermarket. There he meets 
a colourful cast of characters, all of whom have their own ‘art’ in 
dealing with the boredom of an eight-hour-shift. Ben’s art is that 
he imagines himself stopping time. This way he can appreciate 
the artistic beauty of the frozen world and the people inside it – 
especially Sharon.
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Josefina Rodriguez 
White Material 
White Material / Sama v Africe 
FRANCIE FRANCE 2009 / 102 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR CLAIRE DENIS / SCéNář SCRIPT CLAIRE DENIS, MARIE NDIAYE 
/ KAMERA DOP YVES CAPE / STřIH EDITING GUY LECORNE / HUDBA MUSIC STUART S. STAPLES (TINDERSTICKS) / HRAJÍ CAST ISABELLE 
HUPPERT, CHRISTOPHE LAMBERT, ISAACH DE BANKOLE / ZVUK SOUND JOSEFINA RODRIGUEZ / KONTAKT CONTACT FILM DISTRIBUTION 
ARTCAM

Napínavý thriller ze současné Afriky od režisérky Claire Denisové. 
Příběh se odehrává v nejmenované africké zemi, kde propuká ob-
čanská válka. Maria, hrdá a nezlomná běloška, odmítá opustit svou 
kávovou plantáž, a vyhnout se tak nebezpečí, které bezprostředně 
hrozí jí i celé rodině. Odejít znamená vzdát se, projevit slabost 
a zbabělost a v neposlední řadě ztratit domov, kde její rodina žila 
po generace.

An exciting thriller directed by Claire Denise and taking place in 
contemporary Africa. The story is set in an unnamed African coun-
try where a civil war is raging. Maria, a proud and resilient white 
woman, refuses to leave her coffee plantation in order to avoid 
imminent danger to her and her family. To leave means to give up, 
show weakness and cowardice and last but not least to lose the 
house that has been home to her family for generations.

Marcus Lindeen 
Ångrarna 
Regretters / Rozčarovaní 
ŠVéDSKO SWEDEN 2010 / 58 MIN / DOK. DOC. / REžIE DIRECTOR MARCUS LINDEEN / KAMERA DOP ERIK PERSSON / STřIH EDITING 
MARINELLA ANGUSTI / HUDBA MUSIC MARTIN WILLERT / HRAJÍ CAST ORLANDO FAGIN, MIKAEL JOHANSSON / KONTAKT CONTACT MARCUS 
LINDEEN

Dokumentární film o dvou Švédech, kteří šli pod kudlu a stali se 
ženami. Dnes, v šedesáti letech, se poprvé setkávají, aby si po-
povídali o svých životech a o sdílené lítosti nad změnou pohlaví. 
Dokument Rozčarovaní získal mimo jiné cenu Prix Europa za nej-
lepší dokumentární film v Berlíně (2010) a cenu švédské akademie 
Guldbagge za nejlepší švédský dokument 2011.

A documentary film about two Swedish men who both go under the 
knife and become women. Now well into their 60s, the two meet 
for the first time to talk about their lives and, the one defining re-
gret they both share, their sexual reassignment. Apart from other 
awards, Regretters won the Prix Europa for best documentary in 
Berlin in 2010 and the Swedish Academy Award (Guldbagge) for 
best Swedish documentary 2011.

Accidentes gloriosos 
Glorious Accidents / Nádherné nehody 
ŠVéDSKO SWEDEN 2011 / 58 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MAURO ANDRIZZI, MARCUS LINDEEN / SCéNář SCRIPT MAURO 
ANDRIZZI, MARCUS LINDEEN / KAMERA DOP EMILIANO CATIVA / STřIH EDITING FRANCISCO VáZqUEZ MURILLO / ZVUK SOUND CELESTE 
PALMA / HUDBA MUSIC HANS APPELqVIST / KONTAKT CONTACT MARCUS LINDEEN

Černobílý film se natáčel přes tři týdny v Buenos Aires a skládá se 
z devíti scén, které poetickým způsobem líčí prožitky smrti a pro-
měny, měnící se životy lidí, počínaje příběhem fotografa, trávícího 
noci snahou zachytit perfektní bouračku, až po muže, bloumající-
ho labyrinty a tmavými místnostmi buenosaireských gay klubů ve 
snaze najít legendárního hulibrka.

Shot in black and white over three weeks in the city of Buenos 
Aires, the film is comprised of nine scenes poetically recounting 
life-changing experiences of death and transformation. From the 
story of a photographer who spends his nights trying to capture 
the perfect car crash on camera, to a man wandering the laby-
rinths and dark rooms of the city’s gay clubs, searching to find 
a legendary cock sucker.
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Anca Damian 
Crulic – drumul spre dincolo 
Crulic – the Path to Beyond / Crulic – cesta na onen svět 
RUMUNSKO ROMANIA 2011 / 73 MIN / ANIM. ANIM. / REžIE DIRECTOR ANCA DAMIAN / SCéNář SCRIPT ANCA DAMIAN / STřIH EDITING 
CATALIN CRISTUTIU / HUDBA MUSIC PIOTR DZIUBEK / HRAJÍ CAST VLAD IVANOV, JAMIE SIVES / KONTAKT CONTACT FILM EUROPE, S.R.O

Byl nespravedlivě obviněn z krádeže kreditní karty jednoho pol-
ského soudce. Tvrdí, že v době krádeže vůbec nebyl v zemi. Snaží 
se o to, aby byl vyslyšen. Zahajuje protestní hladovku a před zraky 
společnosti umírá.
Crulic – cesta na onen svět vypráví příběh třiatřicetiletého Rumu-
na, který zemřel v polském vězení během hladovky. Silný vizuální 
styl, skvělá ruční malba, koláže, fázová a cut-cut animační techni-
ka, to vše vytváří překvapivě kompaktní, pozoruhodný film.

He was unjustly accused of stealing a card of a Polish judge when 
he claims he was not in the country. He tries to convince the oth-
ers to listen to him and goes on a hunger strike and dies while the 
society is watching him. 
Crulic – The Path to Beyond shows the story of a 33-year-old Ro-
manian who died in a Polish prison while on a hunger strike. An 
intense visual style, captivating hand drawn images and cut out 
animation technique create a surprisingly compact and remark-
able experience.
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La fémis, école nationale supérieure des métiers de l‘image et du son (La fémis) 

Diagonale du vide Lou On Tracks 
Si j’étais mort Les trous noirs 

Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) Ballet Story 
Jagdgruende Tourist Vor dir Vorsprechen

Aalto-yliopisto – Aalto University, School of Arts, Design and Architecture (ELO)

Äidit Matkapäiväkirja Pizza de Paris So it 
Goes Two Ways National Film and Television School (NFTS)  

Volume Il Conte Head Over Heels The War 
Next Door My Face Is in Space
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La fémis,  
école nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La fémis) 
Diagonale du vide 
Diagonal of emptiness / Úhlopříčka prázdnoty 
FRANCIE FRANCE 2011 / 24 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR HUBERT CHARUEL / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Sedmnáctiletí Laurent a Gavroche mají dva dny na to, aby sehnali 
hašiš na velkou party. Nedávná razie zapříčinila nedostatek drog. 
Tak začnou útrapy chlapců, kteří chodí od jedné levoty pochybné-
ho dealera ke druhé ve snaze dostat vytouženou drogu.

17 year old Laurent and Gavroche have two days left to find some 
hashisch for a big party. A recent bust has led to a shortage of 
drugs. So begin the trials of these two guys as they go from one 
bum deal and shady pusher to another, trying to get the elusive 
substance.

Lou 
Lou / Lou 
FRANCIE FRANCE 2011 / 8 MIN / ANIMACE ANIMATION / REžIE DIRECTOR CHLOë LESUEUR / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Lou je slepá. Žije sama v malém bytě, obklopena postavami ze 
světa fantazie. Vnější svět ji děsí, dokud jí jeden muž nepomůže 
přejít ulici.

Lou is blind. She lives alone in a small apartment surrounded by 
characters from a fantasy world she made up. The outside world 
terrifies her until a man helps her cross the street.

On Tracks 
On Tracks / Na obchůzce 
FRANCIE FRANCE 2011 / 12 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR LAURENT NAVARRI / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Nákladové nádraží uprostřed zimní noci. Noční hlídač sedí v teple 
svého stanoviště a znuděně sleduje monitory. To, co uvidí, mu nedá 
jinou možnost, než jít ven…

A cargo terminal on a winter’s night. In the warmth of his surveil-
lance station, the night keeper is bored as he watches the video 
monitors. What he’s sees that night leaves him no choice but to 
go outside….

Si j’étais mort 
If I Were Dead / Kdybych umřel 
FRANCIE FRANCE 2011 / 20 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR BAPTISTE DEBICKI / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Dva bratři, dva osudy. Two brothers, two destinies.
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Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) 
Ballet Story 
Ballet Story / Baletní příběh 
NěMECKO GERMANY 2011 / 9 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR DARIA BELOVA / KONTAKT CONTACT DFFB

Další den v baletní škole. Vyučování probíhá jako obvykle, když si 
Sophie všimne tajemného chlapce venku na ulici. Viděla ho tam 
už včera, ale netroufá si nic udělat. Pak si ale uvědomí, že jedna z 
dívek se rozhoduje rychleji, a ocitne se ve víru zármutku a agrese.

Another day at the ballet school. Classes routine goes as usual, 
when Sophie notices a mysterious boy outdoors, on the street. 
He was here yesterday already, but does not dare to do anything 
with it. She realizes that another girl is faster making decisions, 
and Sophie finds herself caught in a vortex of grief and aggression.

Les trous noirs 
Collapsar / Černé díry 
FRANCIE FRANCE 2011 / 20 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR LILIAN CORBEILLE / KONTAKT CONTACT LA FéMIS

Dnes v noci ukradne Julien svým rodičům auto. Chce se pobavit 
a zajezdit si na venkovských silnicích nedaleko domova. Cestou 
nabere svou dívku a jen tak zbůhdarma se projíždějí. Noc vypadá 
jako každá jiná, dokud se něco nepokazí.

Tonight, Julien stole his parents’ car to have fun and drive on the 
little countryside roads near his home. On his way, he picks up 
his girlfriend. The two of them drive and hang around with no 
purpose. The night looks pretty much like any other night until 
something goes wrong.

Jagdgruende 
Hunting Grounds / Revír 
NěMECKO GERMANY 2011 / 30 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JONAS ROTHLAENDER / KONTAKT CONTACT DFFB

Podnikatel Hans Rasche se stáhne ze světa. Jeho firma padne za 
oběť ekonomické krizi a stará lovecká chata je pro něj posledním 
útočištěm. Místo ticha a odloučení, které hledá, narazí na syna 
Felixe a jeho přítelkyni. 

Small business man Hans Rasche takes off from the world. As his 
company becomes a victim of the economic crisis, his old hunting-
hut appears as a last refuge. But instead of finding silence and 
isolation, which he is seeking, he runs into his son Felix and his 
girlfriend.

Tourist 
Tourist / Turista 
NěMECKO GERMANY 2011 / 20 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR CHTISTINE FREITAG / KONTAKT CONTACT DFFB

Po několika letech nepřítomnosti se Sabine vrací do svého rodného 
města a do svého starého okruhu přátel. Přestože dělají mnohé z 
toho, co vždy dělávali, Sabine prožívá určitý pocit odcizení. Energie 
skupinky ji ale uchvátí, a tak se snaží najít způsob jak zapadnout.

After several years of absence, Sabine returns to her home town 
and to her old circle of friends. Though they do much of what 
they’ve always done, Sabine feels somehow estranged. Over-
whelmed by the group’s energy, she struggles to find just how 
and where she fits into the picture.
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Vor dir 
You Before / Takový jsme byli 
 
NěMECKO GERMANY 2011 / 15 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR JANIN HALISCH / KONTAKT CONTACT DFFB, FILMARCHE E.V.

Jaschek řídí. Nada sedí vedle něj. Nemluví, dokud Jaschek nevloží 
kazetu do přehrávače, ze kterého se ozve Nadin hlas. Hovoří o noci, 
kdy se potkali. Skrze její hlas a jeho oči se staneme součástí jejich 
nepřístupného příběhu.

Jaschek is driving. Nada is sitting next to him. No talk till he puts 
in a cassette. Nada’s voice comes on. She talks about the night 
they met. Through his eyes and her voice we will become part of 
their inaccessible story.

Vorsprechen 
Audition / Konkurz
 
NěMECKO GERMANY 2012 / 8 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MORITZ KRäMERH / KONTAKT CONTACT DFFB

Na divadelním konkurzu narazí Thomas na svou bývalou dívku Lisu. 
Nikdy se oficiálně nerozešli, zkrátka už jeden druhému nezavolali. 
Zatímco čekají a nacvičují si role, ani jeden z nich nemá odvahu 
položit tomu druhému skutečnou otázku, oba se bojí, že budou 
zraněni. Pak se Thomas odhodlá…

Thomas bumps into his ex-girlfriend Lisa at an audition. They never 
officially ended their relationship, just didn’t call each other any-
more. While waiting they rehearse their parts. Neither has the 
courage to ask the real questions, both are afraid to get hurt. Then 
Thomas gives himself a push…

Matkapäiväkirja 
Diary of a journey / Cestovní deník 
 
FINSKO FINLAND 2011 / 7 MIN / DOKUMENT DOCUMENTARY / REžIE DIRECTOR MOONA PENNANEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY

Výtvarná esej inspirovaná myšlenkami francouzské filozofky Simo-
ne Weilové.

An Art essay inspired by ideas of a French philosopher Simone 
Weil.

Aalto-yliopisto  
Aalto University, School of Arts, Design and Architecture (ELO) 
Äidit 
Mothers / Matky 
 
FINSKO FINLAND 2011 / 10 MIN / DOKUMENT DOCUMENTARY / REžIE DIRECTOR ELINA HYVäRINEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY

Krátký poetický film o porodu. Stát se matkou není ani zdaleka 
bolestivé. Někomu trvá dosáhnout stavu absolutního štěstí déle 
než jiným. Ve filmu jsou využity archivní záběry.

A poetic short film about giving birth. Becoming a mother is any-
thing but painless. For some, reaching the state of utter happiness 
takes longer than for others. The film is based on archive footage.
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Pizza de Paris 
Pizza de Paris / Pizza de Paris 
 
FINSKO FINLAND 2011 / 13 MIN / DOKUMENT DOCUMENTARY / REžIE DIRECTOR SERA MARTIKAINEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY

Noční směna v arabském stánku s levným občerstvením. Ob-
servační dokument finské režisérky Sera Martikainen.

A nightshift of an Arab kiosk with a cheap food. An observational 
documentary of a Finnish director Sera Marikainen.

So it Goes 
So it Goes / A tak to chodí 
 
FINSKO FINLAND 2012 / 29 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ANTTI HEIKKI PESONEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY

Příběh ženy z pracující třídy jménem Elli, která nikdy neopustila 
Finsko. Může mít buď výletní plavbu nebo lásku. Ale ne obojí.

Story about a working class woman called Elli who has never trav-
eled outside of Finland. She will either get a cruise abroad or love. 
But not both.

Two Ways 
Two Ways / Dvě cesty
 
FINSKO FINLAND 2011 / 20 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MIKA KURVINEN / KONTAKT CONTACT AALTO UNIVERSITY

Marco je německý tulák – neúspěšný muzikant, který dostane prá-
ci, a to převézt luxusní auto z Berlína do Finska.

Marco is a German drifter – a failed musician, who gets a job driv-
ing a fancy car from Berlin to Finland.

National Film and Television School (NFTS) 
Volume 
Volume / Volume 
 
VELKá BRITáNIE UK 2012 / 27 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MAHALIA BELO / KONTAKT CONTACT NFTS

Sam žije na místě, kde je všechno dokonalé a kde se tajemství 
odklízejí a udržují. Takže když se Georgina ztratí, všichni se cho-
vají, jakoby se nic nestalo. Ale Sam se nechá se vzpomínkami na 
ni unášet a zjišťuje, že možná ví víc, než by si chtěl pamatovat.

Sam lives in a place where everything is polished and secrets are 
cleaned up and kept. So when Georgina goes missing, everyone 
acts like nothing happened. But Sam drifts back into his memories 
of Georgina, he comes to realise he may know more than he wants 
to remember.
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Il Conte 
Il Conte / Hrabě 
 
ITáLIE ITALY 2012 / 23 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR ADEL OBERTO / KONTAKT CONTACT NFTS

Itálie, léto 1994. Fašistická hlídka pátrá v horách po partyzánech. 
Po několikadenním pochodu potřebuje pořádný odpočinek. 
Seržant, velitel skupiny, se rozhodne navštívit sídlo starého přítele.

Italy, summer 1944. A fascist patrol is looking for Partisans in the 
mountains. After walking for many days, they are in need of a 
good rest. The sergeant, the leader of the group, decides to visit 
the villa of an old friend.

Head Over Heels
Head Over Heels / Až po uši 
 
VELKá BRITáNIE UK 2012 / 10 MIN / ANIMACE ANIMATION / REžIE DIRECTOR TIMOTHY RECKART / KONTAKT CONTACT NFTS

Po mnoha letech manželství se Walter a Madge odcizili. Když se 
Walter pokouší znovu rozdmýchat jejich vášeň, vztah se zhroutí a 
pár musí najít cestu, jak slepit své manželství.

After many years of marriage, Walter and Madge have grown apart. 
When Walter tries to reignite their old romance comes crashing 
down so they must find a way put their marriage back together.

The War Next Door 
The War Next Door / Válka je hned vedle 
 
VELKá BRITáNIE UK 2012 / 24 MIN / DOKUMENT DOCUMENTARY / REžIE DIRECTOR FERDINAND J. HABERL / KONTAKT CONTACT NFTS

Dokument, založený na aktuálním dění, líčí životy libyjských uprch-
líků v Tunisku, osobní příběhy z táborů OSN a pustošivý vývoj v 
regionu od začátku leteckých útoků NATO až po svržení Muammara 
Kaddáfího. Sledujeme režiséra na jeho bizarní a cynické výpravě.

This is a current affairs based documentary covering the lives of 
Libyan refugees in Tunisia, background stories in the UN camps 
and the devastating development in this region from the beginning 
of the NATO air raids until the withdrawal of Muammar Ghaddafi. 
The film follows the director on a bizarre and cynical journey

My Face Is in Space 
My Face Is in Space / Já ve vesmíru
 
VELKá BRITáNIE UK 2012 / 9 MIN / ANIMACE ANIMATION / REžIE DIRECTOR TOM JOBBINS / KONTAKT CONTACT NFTS

1977: NASA poslala do vesmíru Zlatou nahrávku, v níž jsou zazna-
menány některé velké úspěchy lidstva a několik přátelských tváří. 
Larry je jeden z nich a doufá, že ho vystřelí do funkce velvyslance 
Země. Naletěl jako mnozí, ale jeho přítelkyně ne.

1977: NASA sent a Golden Record into space. It encapsulated 
some of the greatest achievements of humankind, as well as a 
few friendly faces. Larry’s face is one of them; something he hopes 
will propel him to the status of Earth Ambassador. He is one of 
many who start to believe the hype. However one person isn’t 
fooled – his girlfriend.
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Beast 
Beast / Bestie 
DáNSKO DENMARK 2011 / 82 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR CHRISTOFFER BOE / SCéNář SCRIPT CHRISTOFFER BOE / KAMERA 
DOP SOPHIA MARIA CATARINA OLSSON / STřIH EDITING MY THORDAL / ZVUK SOUND MORTEN GREEN / HUDBA MUSIC SYLVAIN CHAUVEAU / 
HRAJÍ CAST NICOLAS BRO, MARIJANA JANKOVIC, NIKOLAJ LIE KAAS / KONTAKT CONTACT ALPHAVILLE PRODUCTIONS COPENHAGEN

Bruno miluje svou ženu Maxine, ale jeho láska i tělo pozvolna pro-
cházejí proměnou. Něco se v něm začíná probouzet a neexistuje 
způsob, jak by to mohl zastavit. Jakmile se jednou totiž začnete 
vrtat v temné straně lásky, abyste našli moc, agresi a nenávist, není 
cesty zpátky. Poslední film dánského režiséra Christoffera Boea je 
důkazem jeho citu pro uhrančivost obrazu, slabosti pro milostný 
příběh a lásky k jeho oblíbeným hercům.

Bruno loves his wife Maxine, but his love and body are slowly un-
dergoing a transformation. Something is beginning to stir inside 
him and there is nothing he can do to stop it. Because when you 
first delve into the dark side of love to find power, aggression 
and hatred, there is no turning back. Last film of Danish director 
Christoffer Boe proves his bright eye for images you will love to 
watch, his weakness for love stories and his love to his beloved 
actors.

Christoffer Boe (1974, Dánsko) je spoluzakladatel produkční společnosti Alphaville Pictures Copenhagen. V roce 2003 
získal prestižní „Zlatou kameru“ za svůj celovečerní snímek Rekonstrukce. Ceny a slávu mu přinesly i jeho další filmy Allegro, 
Offscreen a Všechno bude zase dobrý, který byl představen na festivalu Fresh Film Fest 2010, jehož se Christoffer Boe účastnil 
jako člen poroty.
Christoffer Boe (1974, Denmark) co-founder of Alphaville Pictures Copenhagen, has received the prestigious Camera d’Or with 
his feature Reconstruction in 2003. He continued collecting awards and fame with his following features Allegro, Offscreen and 
Everything Will Be Fine, which was also screened at Fresh Film Fest 2010 that Mr. Boe attended as a member of the Jury.

Beginners 
Beginners / Začátky 
USA USA 2010 / 105 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MIKE MILLS / SCéNář SCRIPT MIKE MILLS / KAMERA DOP KASPER TUxEN / 
STřIH EDITING OLIVER BUGGE COUTTé / HUDBA MUSIC ROGER NEILL, DAVE PALMER, BRIAN REITZELL / HRAJÍ CAST EWAN MCGREGOR, 
CHRISTOPHER PLUMMER, MéLANIE LAURENT, GORAN VISNJIC / KONTAKT CONTACT BONTONFILM, A. S.

Když grafik Oliver krátce po smrti svého otce potkává svobodomy-
slnou Annu, dochází mu, že v otázce dlouhodobých romantických 
vztahů je úplný začátečník. Až při vzpomínkách na otce, který po 
smrti své ženy, se kterou byl čtyřicet pět let, přiznal svou homo-
sexualitu a zbytek života si užil jako divoký mejdan, Oliver pocítí 
touhu dát šanci vznikajícímu vážnému vztahu.

When graphic artist Oliver meets free-spirited Anna shortly after 
the death of his father, he realises that he is a complete beginner 
as far as long-term romantic relations are concerned. Only when 
remembering his father, who after the death of his wife with whom 
he spent 45 years confessed that he was a homosexual and turned 
the rest of his life into a one big party, Oliver feels the need to give 
a chance to a serious relationship.

Mike Mills (1966, USA) pracuje jako režisér, scenárista, výtvarník a grafik. Kromě filmů natočil řadu videoklipů, reklam 
a dokumentárních filmů. Nejznámější je patrně díky svým nezávislým snímkům Thumbsucker (2005) nebo Začátky.
Mike Mills (b. 1966, USA) is a director, writer, and graphic designer. Apart from his films he directed several music videos, 
commercial spots and documentaries. He is perhaps best known for his independent movies Thumbsucker (2005) and 
Beginners (2010).
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Die Tödliche Maria 
Deadly Maria / Smrtelná Marie 
NěMECKO GERMANY 1993 / 106 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR TOM TYKWER / SCéNář SCRIPT TOM TYKWER / KAMERA DOP 
FRANK GRIEBE / STřIH EDITING KATJA DRINGENBERG / ZVUK SOUND ARNO WILMS / HUDBA MUSIC TOM TYKWER, KLAUS GARTERNICHT / 
HRAJÍ CAST NINA PETRI, JOSEF BIERBICHLE, PETER FRANKE, JOACHIM KRóL / KONTAKT CONTACT ZDF

Tykwerův debutový film, temný psychologický thriller, nás pomalu 
vtahuje do Mariina podivného světa. Napětí začne houstnout poté, 
co je konfrontována s násilnickým manželem, náročným otcem 
a pokorným milencem. Žena v domácnosti, která se navenek jeví 
jako nenápadná a tuctová osoba, se ukáže jako majitelka vnitřní 
krajiny zvrácené a zjizvené mysli. Techniky německého expresionis-
tického filmu nám postupně umožňují nahlédnout do její psychiky.

Tykwer’s debut, a dark psychological thriller, draws us slowly but 
surely into Maria’s strange world. Tension mounts as she is buffeted 
by interactions with her abusive husband, demanding father and 
a meek paramour. This housewife, who initially appears outwardly 
unassuming and unremarkable, is shown to possess an inner land-
scape of mind which is twisted and scarred. Techniques of German 
Expressionist cinema gradually give us insight into her psyche.

Tom Tykwer (1965, Německo) se proslavil především jako režisér filmů Lola běží o život (1998), Nebe (2002) a Parfém: Příběh 
vraha (2006). Založil filmovou produkční společnost X-Filme Creative Pool a je členem kapely Pale 3, která skládá hudbu 
k většině jeho filmů. Na podzim vstupuje do českých kin jeho poslední film Atlas mraků, na němž spolupracoval se sourozenci 
Wachowskými.
Tom Tykwer (b. 1965, Germany) is best known for directing Run Lola Run (1998), Heaven (2002), Perfume: The Story of 
a Murderer (2006). He founded production company X-Filme Creative Pool and is a member of a band called Pale 3 which 
composes the music for most of his music. His latest movie, Cloud Atlas, which he co-directed with brothers Wachowski, will 
enter the cinemas in autumn.

L’ordre et la morale 
Rebellion / Vzpoura 
FRANCIE FRANCE 2011 / 136 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR MATHIEU KASSOVITZ / SCéNář SCRIPT BENOîT JAUBERT, MATHIEU 
KASSOVITZ / KAMERA DOP MARC KONINCKx / STřIH EDITING THOMAS BEARD, LIONEL DEVUYST, MATHIEU KASSOVITZ / ZVUK SOUND CYRIL 
HOLTZ, GUILLAUME BOUCHATEAU / HUDBA MUSIC KLAUS BADELT / HRAJÍ CAST MATHIEU KASSOVITZ, SYLVIE TESTUD, PHILIPPE TORRETON, 
MALIK ZIDI / KONTAKT CONTACT KINOLOGY

Comeback režiséra s výrazným autorským rukopisem v sobě pojí 
prvky thrilleru a politického dramatu. Příběh je založen na udá-
losti, ke které došlo v roce 1988 na zámořské správní korporaci 
Francie v Tichém oceánu, Nové Kaledonii. Zkušený obchodník 
a francouzský kapitán Legorjus a jeho muži jsou zaváti na ostrov 
Ouvéa, kde je zajme skupina domorodých kanackých separatistů. 
Kapitán se záhy ocitá v neudržitelném postavení...

Kassovitz’s auteur comeback combines the pleasures of a thriller 
with serious political heft. Rebellion is based on an incident that 
occurred in 1988 in the French overseas territory of New Caledonia 
in the Pacific. An experienced negotiator Legorjus, a French cap-
tain, is flown in with his men to Ouvéa where a group of indigenous 
Kanak separatists have taken hostages. He soon finds himself in 
an untenable position...

Mathieu Kassovitz (1967, Francie) je francouzský filmař, herec, scenárista, producent a režisér. Upozornil na sebe především 
kontroverzním filmem Nenávist (1995), zabývajícím se policejní brutalitou, násilím, rasovými předsudky a sociálním 
postavením, který získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes. K podobným tématům se vrací i ve svém zatím posledním snímku.
Mathieu Kassovitz (b. 1967, France) is a French filmmaker, actor, producer and director. He attracted attention with his 
movie La Haine (1995) which won the Golden Palm award at Cannes. The controversial movie explored police brutality, racial 
prejudice and social status. Kassovitz returns to very similar topics in his latest movie.
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Wrong 
Wrong / Wrong 
USA USA 2012 / 94 MIN / HRANý FICTION / REžIE DIRECTOR qUENTIN DUPIEUx / SCéNář SCRIPT qUENTIN DUPIEUx / KAMERA DOP 
qUENTIN DUPIEUx / STřIH EDITING qUENTIN DUPIEUx / HUDBA MUSIC TAHITI BOY, MR. OIZO / HRAJÍ CAST JACK PLOTNICK, ERIC JUDOR, 
ALExIS DZIENA, STEVE LITTLE, WILLIAM FICHTNER / KONTAKT CONTACT KINOLOGY

Dolph Springer se jednoho rána probudí a zjistí, že ztratil lásku 
svého života, psa Paula. Na výpravě s cílem získat Paula (a svůj 
život) zpět, mění od základu životy druhých: nymfomanky rozvá-
žející pizzu, souseda závislého na běhání a hledajícího absolutno, 
prospěchářského francouzsko-mexického zahradníka a nevyrovna-
ného zvířecího detektiva. Při hledání Paula čelí Dolph nebezpečí, 
že přijde o něco ještě důležitějšího, o rozum.

Dolph Springer wakes up one morning to realize he has lost the 
love of his life, his dog Paul. During his quest to get Paul (and 
his life) back, Dolph radically changes the lives of others: a pizza-
delivering nymphomaniac, a jogging-addict neighbour in search 
of completeness, an opportunistic French-Mexican gardener and 
an off-kilter pet detective. In his journey to find Paul, Dolph may 
lose something even more vital: his mind.

quentin Dupieux (známý též jako elektronický hudebník Oizo) píše, režíruje, točí a stříhá své filmy a zároveň k nim skládá 
hudbu. Jeho druhý celovečerní film Rubber byl představen v rámci Týdne kritiky na festivalu v Cannes 2010. Premiéra filmu se 
stala mezinárodní mediální senzací, jak pro jeho řemeslnou kvalitu, tak pro jeho roli absurdního meta uměleckého díla.
quentin Dupieux (also known as electronic musician Mr. Oizo) writes, directs, shoots and edits his movies as well as 
composes the music. His second feature Rubber was presented at the 2010 Cannes Critics’ Week. The premiere became an 
international media sensation, both for its craftsmanship and its role as an absurdist meta-artwork.
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AALTO UNIVERSITY, ELO FILM 
SCHOOL HELSINKI 
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki, Finland
M: saara.toivanen@aalto.fi

ACADEMY OF FINE ART VIENNA
Schillerplatz 3
1010 Vienna, Austria
M: adnan.popovic@gmai.com

ACADEMY OF FINE ARTS IN 
ZAGREB
Ilica 85
10360 Zagreb, Croatia
M: Jagic.dea@gmail.com

ALL-RUSSIAN STATE UNIVERSITY 
OF CINEMATOGRAPHY (VGIK)
Wilhelm Pieck Street, 3
129226 Moscow, Russia
M: foreign_vgik@mail.ru
W: http://www.vgik.info

ALPHAVILLE PRODUCTIONS 
COPENHAGEN
Badstuestræde 17, 1.
DK-1209 København, Denmark
T: +45 3391 9170
M: office@alphavillepictures.com

ANDREW F. RENZI
USA
M: andrew.renzi@gmail.com

ART UNIVERSITY, CINEMA AND 
THEATRE FACULTY
Shahid Mofatteh St.
13000 Tehran, Iran
T: +98 21 888 487 34
M: sepahbod@hotmail.com
W: www.art.ac.ir

BBC ACTIVE
80 Strand
WC2R 0RL London,  
United Kingdom
M: Richard.Donnelly@pearson.com
W: www.bbcactivevideo-
forlearning.com

BEZALEL ACADEMY OF ART AND 
DESIGN, ANIMATION UNIT
Mount Scopus P.O.Box 24046
91240 Jerusalem, Israel
T: +972 2589 3340
F: +972 2589 3341
M: festivals-liaison@bezalel.ac.il
W: www.bezalel.ac.il

BLACK POND FILMS LTD.
5 Thurloe Street
SW7 2SS London, United Kingdom
T: +44 791 615 336 9
M: blackpondfilm@gmail.com

BONTONFILM, A. S.
Nádražní 23/344
15134 Praha 5, Czech Republic
T: +420 257 415 355
F: +420 257 415 113
M: info@bontonfilm.cz
W: www.bontonfilm.cz

CINEMART, A.S.
Národní 28
110 00 Praha 1, Czech Republic
T: +420 221 105 230
F: +420 221 105 220
M: info@cinemart.cz

DEN DANSKE FILMSKOLE
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K, Denmark
M: infoz@filmskolen.dk
W: www.filmskolen.dk

DEUTSCHE FILM- UND 
FERNSEHAKADEMIE BERLIN 
(DFFB)
Potsdamer Strasse 2
10785 Berlin, Germany
T: +49 (0)3025 759 152
F: +49 (0)3025 759 162
M: tinette@dffb.de
W: www.dffb.de

EDDIE SAETA SA
Montse Pedros
Pasaje Permanyer 14
08009 Barcelona, Spain
T: +34 934677040
M: montse@eddiesaeta.com
W: www.eddiesaeta.com

ELLEN BAR
USA
M: ellen@opusjazz.com

ELODIE DUPONT
14 rue des Jeuneurs
75002 Paris, Indonesia
T: +33954904863
M: ed@thefestivalagency.com
W: www.thefestivalagency.com

ESCAC – ESCOLA SUPERIOR DE 
CINEMA I AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA
c/ dels Salvador, 4
08001 Barcelona, Spain
M: gisela.casas@escandalo - 
films.com

ESTONIAN ACADEMY OF ARTS
Teatri väljak 3
10143 Tallinn, Estonia
T: +3725164635
M: anulaura@gmail.com
W: artun.ee

EVOLUTION FILMS
Pavel Bercik
Senovážné náměstí¬ 10
110 00 Praha 1, Czech Republic
T: +420 222 240 770
M: pbercik@evolutionfilms.cz,  
ef@evolutionfilms.cz
W: www.evolutionfilms.cz

FFF
Praha, Czech Republic
M: samot@fuckthegorilla.com
W: http://www.fuckthegorilla.com

FILM DISTRIBUTION ARTCAM
Rašínovo nábřeží 6
128 00 Praha 2, Serbia and 
Montenegro
T: +420 221 411 666
F: +420 221 411 699
M: artcam@artcam.cz
W: www.artcam.cz

FILM EUROPE, S.R.O
Jana Krupičková
Branická 1950/209
140 00 Praha 4, Sweden
T: +420 222 521 255
M: jana.krupickova@filmeurope.cz
W: www.filmeurope.cz

FILMAKADEMIE BADEN-
WüRTTEMBERG
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg, Germany
T: +49 7141 9690
F: +49 71419 69299
M: eva.steegmayer@filmakademie.de
W: www.filmakademie.de

FILMAKADEMIE BADEN-
WüRTTEMBERG
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg, Germany
T: +49-7141-969856
F: +49-7141-969888
M: Vera.Angstenberger@
filmakademie.de
W: www.filmakademie.de, 
www.animationsinstitut.de

FILMARCHE E.V.
Schlesische Strasse 26
10997 Berlin, Germany
T: +49 (0) 30 61626911
M: info@filmarche.de
W: www.filmarche.de

FILMOVá A TELEVIZNÍ FAKULTA 
AKADEMIE MÚZICKýCH UMěNÍ V 
PRAZE (FAMU)
Smetanovo nábřeží 2
11665 Praha 1, Czech Republic
T: +420 234 244 311
F: +420 234 244 363
M: hoge@post.cz
W: www.famu.cz

FILMOVá AKADEMIE MIROSLAVA 
ONDřÍČKA V PÍSKU
Lipová alej 2068
39701 Písek, Czech Republic
M: michal.sup@filmovka.cz
W: www.filmovka.cz

GERT DE GRAAF
G. Borstkade 9
1054 PV Amsterdam, Netherlands
M: gert@gravioli.nl
W: www.theseathatthinks.nl

HAUTE ECOLE D‘ART ET DE 
DESIGN, GENEVA (HEAD) 
DéPART. CINéMA
2, rue Général Doufour
1204 Genève, Switzerland
M: guillaume.favre@hesge.ch

HOCHSCHULE FüR FILM UND 
FERNSCHEM POTSDAM – 
BABELSBERG (HFF)
Marlene-Dietrich-Allee 11
14482 Potsdam, Germany
T: +49(0)3316 202 564
M: distribution@hff-potsdam.de
W: www.hff-potsdam.de

HOCHSCHULE LUZERN,  
DESIGN & KUNST (HSLU)
Baselstrasse 61
CH-6003 Luzern, Switzerland
T: +41 412 285 460
F: +41 412 287 936
M: edith.flueckiger@hslu.ch
W: www.hslu.ch/design-kunst.htm

HOUSE OF RADON
David Dworsky
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm, Sweden
M: david@houseofradon.com
W: www.houseofradon.com

IFC FILMS
Sarah Orazio
11 Penn Plaza
NY 10001 New York, USA
T: 646-273-7256
F: 646-273-7250
M: saorazio@ifcfilms.com

INTERSONIC
Eva Konečná
Burešova 4
182 00 Praha 8, Czech Republic
T: +420 286 587 027
M: konecna@intersonic.cz
W: www.intersonic.cz

INTRAMOVIES
Manuela Mazzone Lopez
Via E. Manfredi 15
00197 Rome, Italy
T: +39 06 807 72 52
M: manuela.mazzone@
intramovies.com
W: www.intramovies.com

JEANNE CRéPEAU
Canada
M: jeanne@boxfilm.ca
W: www.boxfilm.ca

JODY LEE LIPES
USA
M: jody@jodyleelipes.com

KINOLOGY
3, rue de Montyon
75009 Paris, France
T: +33 1.48.24.48.71
M: festivals@kinology.eu
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KUNSTHOCHSCHULE KASSEL
Menzel str. 13-15
34121 Kassel, Germany
T: +49 (0)5618 045 366
F: +49 (0)5618 045 376
M: info@lundelune.de
W: www.lundelune.de

LA FéMIS
6, rue Francoeur
75018 Paris, France
T: +33 (0)1 53 41 21 00
F: +33 (0)1 53 41 02 80
M: festival@femis.fr
W: www.lafemis.fr

LES FILMS DU LOSANGE
22, avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris, France
T: +33 1 44 43 87 24
W: www.filmsdulosange.fr

LIONSGATE
Jamie Blois
2700 Colorado Avenue
90048 Santa Monica, 
California, USA
M: jblois@lionsgate.com

M-APPEAL
Prinzessinnenstr. 16
10969 Berlin, USA
T: +49 30 61 507 505

MAGDA RAJČANOVá
Praha, Czech Republic
T: +420 732 673 196
M: trafacka@freesam.org
W: www.freesam.org

MARCUS LINDEN
Sweden
M: marcus@atmo.se

MET FILM SCHOOL
Ealing Studios, Ealing
W5 5EP London, United Kingdom
M: maureen@metfilm.co.uk
W: www.metfilmschool.co.uk

NáRODNÍ FILMOVý ARCHIV 
PRAHA
Tomáš Hála
Malešická 12, 14
130 00 Praha 3, Czech Republic
T: +420 271 770 509,
F: +420 271 770 501
M: tomas.hala@nfa.cz
W: www.nfa.cz

NATIONAL FILM AND 
TELEVISION SCHOOL, 
BEACONSFIELD STUDIOS (NFTS)
Station Road
HP9 1LG Beaconsfield, United 
Kingdom
T: +44(0)1494 731452
M: hsharda@nfts.com
W: www.nfts.co.uk

STATION ROAD
HP9 1LG Beaconsfield, 
United Kingdom
T: +44(0)1494 731452
M: hsharda@nfts.com
W: www.nfts.co.uk

NATIONAL FILM BOARD OF 
CANADA
Eric Seguin
3155 Côte de Liesse Road
H4N 2N4 Montreal, Quebec, 
Canada
T: +1 514 283 6228
F: +1 514 496 1895
M: e.seguin@nfb.ca
W: www.nfb.ca

PAńSTWOWA WYżSZA SZKOłA 
FLMOVA, TELEWIZYJNA 
I TEATRALNA IM. LEONA 
SCHILLERA (PWSFTVIT)
Targowa 61/63
90-323 Łódż, Poland
T: +48 42 6345 820
F: +48 42 6345 928
M: swzfilm@filmschool.lodz.pl
W: www.filmschool.lodz.pl

PASTOCINE
Pasaje Lucero 289, C1208AAA
Bueno Aires, Argentina
T: 5411 4864 1930,
M: info@pastocine.com.ar
W: pastocine.com.ar

PROJECT x DISTRIBUTION 
LIMITED
Oliver Groom
223 Humberside Avenue
M6P 1K9 Toronto, Canada
M: olivergroom@
projectxdistribution.com
W: www.projectxdistribution.com

PROJECT x DISTRIBUTION 
LIMITED
Oliver Groom
223 Humberside Avenue
M6P 1K9 Toronto, Canada
M: olivergroom@
projectxdistribution.com
W: www.projectxdistribution.com

PROTAGONIST PICTURES PTY LTD
4th Floor, Waverley House, 
7–12 Noel Street
W1F 8GQ London, Australia
T: +44 20 7734 9000
M: info@protagonistpictures.com
W: www.snowtownthemovie.com

ROBERT PERSONS
USA
M: rop3@mindspring.com

TAMASA DISTRIBUTION
63 rue de Ponthieu
75008 Paris, USA
T: +33 (0) 1 43 59 01 01
M: contact@tamasadiffusion.com
W: www.tamasadiffusion.com, 
www.tamasa-international.com

TEDDY WILLIAMS
Argentina
M: teddywill@gmail.com

THE ARTS UNIVERSITZ COLLEGE 
AT BOURNEMOUTH
Wallisdown
BH12 5HH Poole, United Kingdom
M: aterkelsen@aucb.ac.uk
W: www.aucb.ac.uk

TIM CONNERY
USA
T: 312 806 7888
M: conneryt@gmail.com
W: http://eastonsarticle.com

TIM SUTTON
USA
T: 917 544 2174
M: ts@vanriperarchives.com
W: http://pavilionfilm.com/

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Linnankatu 54
20100 Turku, Finland
T: +358 2 263 35 219
F: +358 2 2633 5 200
M: eija.saarinen@turkuamk.fi
W: www.turkuamk.fi

UNAFILM
Alteburger Str. 2
D-50678 Köln Köln, Germany
T: +49 221 3480280
F: +49 221 3480281
M: kreyenberg@unafilm.de

UNIVERSAL CITY STUDIOS
Peter Langs
100 Universal City Plaza
91608 Universal City, 
California, USA
M: plnbcu@gmail.com

UNIVERSITATEA NATIONALA 
DE ARTA TEATRALA SI 
CINEMATOGRAFICA „I.L. 
CARAGIALE“
Matei Voievod street, 75-77
021456 Bucharest, Romania
T: +40 212 525 455
F: +40 212 525 455
M: ri@unatc.ro
W: www.unatc.ro

UNIVERSITY OF WALES, 
NEWPORT
Usk Way
NP202BP Newport, United 
Kingdom
M: stephencraner@yahoo.co.uk
W: http://newport.ac.uk/

UNIVERSITY OF WEST LONDON
6a kew green
tw9 3bh London, United Kingdom
M: elle.sillanpaa@gmail.com
W: www.elleonline.tv

UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE 
ZLÍNě
760 01 Zlín, Czech Republic
M: veronika.mikalova@gmail.com
W: utb.cz

UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE 
ZLÍNě, FMK
Štefánikova 2431
760 01 Zlín, Czech Republic
T: +420731784769
M: szemlova@gmail.com
W: fmk.utb.cz

VáCLAV DEJČMAR
Czech Republic
T: +420 602 328 082
M: production@FHmovie.com

VOLDA UNIVERSITY COLLEGE / 
HøGSKULEN I VOLDA
Joplassvegen 16
6101 Volda, Norway
M: andresma@hivolda.no

ZDB
Rua da Barroca, no 59
1200-049 Lisboa, Portugal
T: + 351 213 430 205
M: mutualrespectproduction@
gmail.com
W: http://
mutualrespectproductions.
blogspot.com/

ZDF
55100 Mainz, Germany 
W: www.zdf.de

ZENTROPA PRODUCTIONS
Senia Dremstrup
Filmbyen 22
DK-2650 Hvidovre, Denmark
T: +45 24 66 21 07
M: senia.dremstrup@filmbyen.dk

ZEPPOTRON / ENDEMOL UK
Shepherds Building Central, 
Shepherds Bush
W14 0EE London, United Kingdom
M: contact@zeppotron.com
W: www.zeppotron.com
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PůVODNÍ NáZEV
ORIGINAL TITLE

517 Füwatown 22
Accidentes gloriosos 80
Äidit 86
Alto Sauce 22
Ångrarna 80
Avalon 58
Ballet Story 85
Beast 92
Beginners 92
BirdWorld 34
Black Mirror 46
Black Pond 16
Blue Whale 34
Brock Enright: Good Times  

Will Never Be the Same 78
The Cabin in the Woods 58
Cashback 79
Il Conte 88
Crulic – drumul spre dincolo 81
David 35
Diagonale du vide 84
Die Tödliche Maria 93
Easton‘s Article 16
Electrick Children 59
Finisterrae 64
Flamingo Pride 35
For the Remainder 36
The Fort 78
From Dad to Son 36
Funny Games 46
Funny Games 47
Gap 37
General Orders No. 9 64
Germania 17
Gorila 73
Guerrillera 23
Hannes – über Papas und  

Power Ranger 23
Head Over Heels 88
Holky plné eko emocí 24
Howl 37
I am fishead 47
im 3. Stock links 43
Injuries 24
Intet kan røre mig 25
Jagdruende 85
Jouer Ponette 48
Kärbeste veski 38
KLIP 59
Korsoteoria 87
Kriegerin 17
Kuhina 38
L’ordre et la morale 93
La leggenda di Kaspar Hauser 65
Les jolies filles ne  

pleurent plus 30
Les Trous noirs 85
Lintu toiselta taivaalta 25
Lou 84
Man and Beast 39
Maraton 70
Margin Call 48
Martha Marcy May Marlene 78
Matka 39
Matkapäiväkirja 86
Mehr 26
Mrtvá trať 73
My Face Is in Space 88
Numbers 70

NY Export: Opus Jazz 79
Objekti 40
Odottajat 26
On tracks 84
O-Ring 71
Palácios de Pena 18
Pan Pozdě 71
Pavilion 18
Pizza de Paris 87
PressPausePlay 65
Příliš mladá noc 60
Privilege 54
Pude ver un puma 27
Puita ja semmosia 27
Punishment Park 54
Původní název / Original Title 
Rabenjunge 40
Řekni, kde ti Němci jsou 72
Rësan 54
Revolution 41
Romeo a Julie 72
Roots of the Hidden 41
Roxanne 28
Salle comble 28
The Secret Society of  

Fine Arts 66
Serbuan maut 60
Si j’étais mort 84
Slepie 42
Snowtown 61
Still Water 42
Stremt 89 29
Szwedzka Robota 29
Tinamv 1 43
Tiny Furniture 79
Tourist 85
Trafačka - Chrám svobody 74
Transport z ráje 49
True Stories: Wikileaks – Secrets 

and Lies 49
Two Ways 87
The Universal Clock: The 

Resistance of Peter Watkins 55
Volume 87
Vor Dir 86
Vorsprechen 86
The War Game 55
The War Next Door 88
White Material 80
Wir sterben 30
Wrong 94
De zee die denkt 50

ANGLICKý NáZEV
ENGLISH TITLE
 
517 Füwatown 22
Alto Sauce 22
Audition 86
Avalon 58
Ballet Story 85
Beast 92
Beginners 92
Billion Laughs, A 28
BirdWorld 34
Black Mirror 46
Black Pond 16
Blind, The 42
Blue Whale 34
Brock Enright: Good Times  

Will Never Be the Same 78
Cabin in the Woods, The 58

Cashback 79
CLIP 59
Collapsar 85
Combat Girls 17
Conte, Il 88
Could See a Puma 27
Crulic – the Path to Beyond 81
David 35
Deadly Maria 93
Diagonal of Emptiness 84
Diary of a journey 86
Easton‘s Article 16
Electrick Children 59
Finisterrae 64
Flamingo Pride 35
Fly Mill 38
For the Remainder 36
Fort, The 78
From Dad to Son 36
Funny Games US 46
Funny Games 47
Gap 37
General Orders No. 9 64
Germania 17
Girls Full of Eco Emotions 24
Glorious Accidents 80
Gorilla 73
Guerrillera 23
Hannes – about papas and  

power ranger 23
Head Over Heels 88
Howl 37
Hunting Grounds 85
I am fishead 47
If I Were Dead 84
Injuries 24
Into Oblivion 73
Journey, The 54
Legend of Kaspar Hauser, The 65
Lou 84
Man and Beast 39
Marathon 70
Margin Call 48
Martha Marcy May Marlene 78
Migratory Bird 25
More 26
Mother 39
Mothers 86
Mr. Late 71
My Face Is in Space 88
Night Too Young, A 60
Nothing Can Touch Me 25
Numbers 70
NY Export: Opus Jazz 79
Objects 40
On the third floor left 43
On Tracks 84
O-Ring 71
Palaces of Pity 18
Pavilion 18
Pizza de Paris 87
Playing Ponette 48
PressPausePlay 65
Pretty Girls Don’t Cry No More 30
Privilege 54
Punishment Park 54
Raid: Redemption, The 60
Ravenboy 40
Rebellion 93
Regretters 80
Revolution 41
Romeo and Juliet 72

Roots of the Hidden 41
Roxanne 28
Sea That Thinks, The 50
Secret Society of Fine  

Arts, The 66
Snowtown Murders, The 61
So it Goes 87
Still Water 42
Stremt 89 29
Swarming 38
Swedish Job, The 29
Tell Me Where the  

Germans Are 72
TINAMV 1 43
Tiny Furniture 79
Tourist 85
Trafacka – Temple of Freedom 74
Transport from Paradise 49
Trees and Such 27
True Stories: Wikileaks –  

Secrets and Lies 49
Two Ways 87
Universal Clock: The Resistance  

of Peter Watkins, The 55
Volume 87
Wait, The 26
War Game, The 55
War Next Door, The 88
We Die 30
White Material 80
Wrong 94
You Before 86

ČESKý NáZEV
CZCH TITLE

A tak to chodí 87
Accidentes gloriosos 80
Alto Sauce 22
Avalon 58
Až po uši 88
Baletní příběh 85
Bestie 92
BirdWorld 34
Bojovnice 17
Brock Enright 78
Cashback 79
Cesta 54
Cestovní deník 86
Čekání 26
Černá tůň 16
Černé díry 85
Černé zrcadlo 46
Čísla 70
Crulic – cesta na onen svět 81
David 35
Eastonův článek 16
Elektrické děti 59
Finisterrae 64
Flamingo Pride 35
Füwatown 517 22
Funny Games USA 46
Funny Games 47
Germánie 17
Gorila 73
Guerrillera 23
Hannes – taťkové a vesmírný 

strážce 23
Havraní chlapec 40
Hemžení 38
Hezký holky už nepláčou 30
Holky plné eko emocí 24
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ExHrabě 88

Hrát Ponette 48
Chata v lesích 58
I am fishead (Ryba smrdí  

od hlavy) 47
Já ve vesmíru 88
Kdybych umřel 84
KLIP 59
Konkurz 86
Kořeny skrytého 41
Legenda o Kašparu Hauserovi 65
Lou 84
Maraton 70
Margin Call 48
Martha Marcy May Marlene 78
Matka 39
Matky 86
Mohl jsem vidět pumu 27
Mrtvá trať 73
Muší mlýn 38
Muž a zvíře 39
Myslící moře 50
Na obchůzce 84
Na památku 36
Na rozcestí 87
Nábyteček 79
Nic se mě nedotkne 25

NY Export: Opus Jazz 79
Objekty 40
Odpor Petera Watkinse 55
O-Ring 71
Paláce lítosti 18
Pan Pozdě 71
Pavilon 18
Pevnost 78
Pizza de Paris 87
Plejtvák obrovský 34
Pravdy a lži o Wikileaks 49
PressPausePlay 65
Příliš mladá noc 60
Privilegium 54
Propast 37
Punishment Park 54
Řekni, kde ti Němci jsou 72
Revír 85
Revoluce 41
Romeo a Julie 72
Roxanne 28
Rozčarovaní 80
Sama v Africe 80
Slepí 42
Smrtelná Marie 93
Smrtelná Marie 93
Snowtown 61

Sousední válka 88
Srandy kopec 28
Stěhovavý pták 25
Stremt 89 29
Stromy a tak 27
Synovi od táty 36
Švédský džob 29
Tajný spolek krásných umění 66
Takoví jsme byli 86
The War Game 55
Tichá voda 42
TINAMV 1 43
Trafačka -- Chrám svobody 74
Transport z ráje 49
Turista 85
Úhlopříčka prázdnoty 84
Umíráme 30
Ve třetím doleva 43
Víc 26
Volume 87
Všeobecná nařízení č. 9 64
Výkřik 37
Vzpoura 93
Wrong 94
Začátky 92
Zátah 60
Zranění 24

Pořadatelé děkují všem partnerům, dodavatelům a přátelům, bez kterých by 9. ročník 
Fresh Film Festu nebylo možné realizovat.
Organisers would like to thank all partners, suppliers and friends who contributed to 
the 9th edition of the Fresh Film Fest. 

POřADATELé / ORGANISERS 
Fresh Films, s.r.o., Magistrů 2/168, 140 00 Praha 4
Young Talents, o.s., Varšavská 516/19, 120 00, Praha 2

KORESPONDENČNÍ ADRESA / CONTACT ADDRESS 
Kubelíkova 27, 130 00, Praha 3, Czech Republic, Tel: +420 296 330 940, Fax: +420 272 048 702, M: info@freshfilmfest.net, www.freshfilmfest.net
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poznámky / notes
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