
Košice International Monthly Film Festival 

September 2019

Najlepší študentský krátky film

TICHÝ PRECHOD (angl. Quiet Crossing)
4 min, r. Patrik Krivanek (Česko)

Tichý prechod je silný emocionálny, politický príbeh, ktorý natočili študenti University of 
Westminister v Londýne. Je to príbeh východonemeckých študentov, odporcov komunistického 
režimu, ktorí sa snažia emigrovať do západného Nemecka. Sú ukrytí v zadnej časti nákladného auta
na prepravu potravín. Musia zostať ticho v čase príchodu na hraničný priechod. Spiace dieťa Anny a
Yans na palube je časová bomba, ktorá môže kedykoľvek explodovať a stane sa niečo neočakávané.

Najlepší videoklip

OUT IN THE SUN
3 min, r. Brice Blanloeil (Francúzsko)

Znudení pracovníci sú prepustení zo zamestnania a protestujú špeciálnym spôsobom. 

Najlepšia krátka dráma

VIOLETTA, (angl. Violetta)
15 min, r. Fivos Imellos (Grécko) 

Po náhlej smrti Violetinej maty hľadá jej otec spôsob, ako obnoviť ich vzťah. Bude však čeliť silnej 
povahe Violetty a svojim chybám z minulosti.

Najlepší krátky dokument

KTO JE VINNÍKOM? (angl. Who is the culprit?)
30 min, r. Jason Jia (Južná Kórea)

Čínska komunistická strana od svojho vzniku v roku 1949 neprestáva prenasledovať náboženskú 
vieru. Zúfalo zatkla a zavraždila kresťanov, vylúčila a zneužila misionárov v Číne, zhabala a 
vypálila nespočetné kópie Biblie, zapečatila a zničila cirkevné budovy a pokúsila sa odstrániť 
všetky domáce cirkvi. Veľký počet kresťanov v domácich zboroch bol zatknutý a prenasledovaný. 
Tento dokument popisuje skutočnú skúsenosť čínskeho kresťana Zhou Haijianga, ktorý bol vládou 
ČKS zatknutý, mučený a zomrel zlým zaobchádzaním kvôli jeho viere v Boha a výkonu služby. Po 
smrti Čou Haijanga bola jeho rodina tiež ČKS monitorovaná. Nielenže sa nemohli ospravedlniť za 
zosnulých, ale prenasledovaním ČKS ich uvrhli do nepokojov. Tento vynikajúci dokument sa 
pokúša obnoviť to, čo sa v tom čase skutočne stalo a poskytuje hlbokú reflexiu zjavného 
zasahovania do náboženskej viery a ľudských práv. Je to okno na pochopenie skutočného života 
čínskych kresťanov a kresťanských rodín, ako aj na reflexiu.

Najlepší slovenský krátky film

HRÁČ (angl. The Gamer)
25 min, r. Matúš Men (Slovensko)



Film sleduje profesionálny i súkromný život hráča e-sportu, jeho každodennú rutinu a vnímanie 
jeho matky pred a potom, čo sa stal slávnym. Ľudia, ktorí si neuvedomujú e-sporty, by mali mať 
príležitosť objaviť a pochopiť nepreskúmaný svet a vidieť, čo to znamená byť profesionálnym 
hráčom. 

Najlepší krátky animovaný film

HLAVNÝ SOK (angl. Arch-Rival)
5 min, r. Liu Qiang (Čína)

Vojna sama sebou.

Najlepší trailer

KVETY V ANGLICKU NERASTÚ (angl. Flowers don´t grow in England)
1 min, r. Tanecia Britt (USA)

Chloe, Vera a Autumn stratili svojich rodičov. Starostlivosť o nich prebrala ich teta.

Najlepší český krátky film

ZA JEJ ŠOŠOVKOU (angl. Beyond her lend)
19 min, r. Tereza Hirsch (Česko)

Film je inšpirovaný životom a prácou fotografky, Janou Andert. Vracia sa z Mosulu v Iraku, kde 
fotografovala zábery a snaží sa nájsť zmysel pre normálnosť. V hlavnej úlohe sa predstaví známa 
česká herečka Lucie Vondráčková.

Najlepšia krátka komédia

HASIACI PRÍSTROJ (angl. Fire Extinguisher)
4 min, r.  Rodrigo Sopeña (Španielsko)

Milagros je povinná nainštalovať do svojej kaplnky hasiaci prístroj. Najprv však musí požiadať 
niekoho o povolenie. Film vznikol pod dohľadom iránského režiséra Asghara Fahradiho, držiteľa 2 
oscarov. 


