
Najlepší česko-slovenský krátky film

TATÍNEK POD STROMEK (angl. He Was Were)
8 min, r. Dominik György, Česko

Keď už prestávate veriť, že sa ešte niekedy objaví a či vôbec existuje, tak práve vtedy sa zjaví v 
plnej paráde. Ježiško? Možno. Eva, matka dvoch detí trávi Štedrý Večer s novým adeptom na 
otecka Erikom a zasväcuje ho spolu s deťmi do vianočných kresťanských tradícií. Na návštevu však
prichádza Evina tajná minulosť, ktorá nie je práve taká, akú ju pozná Erik, ale to sa dozvie už v 
tento večer. Deti sa z nej veľmi tešia, Eva je v rozpakoch a Erik?

Špeciálna cena za krátky animovaný film

ALBERT A JOSEPHINE (angl. Albert & Josephine)
7 min, r. Tomasz Welna, Poľsko

Albert je plyšový medveď. Josephine je biela sova. Bývajú spolu v malom dome hlboko v lese. 
Jedného dňa sa Albert rozhodne odísť a začať novú cestu. Keď Josephine zistí, že Albert zmizol, 
začne ho hľadať.

Špeciálna cena za krátky dramatický film

ČO OSTÁVA (angl. What Remains)
27 min, r. Eliza Godlewska a Alan Ruczyński , Poľsko

Mania, novinárka z mesta, žije v malebnej chate v severovýchodnom Poľsku. Jedného dňa musí 
čeliť nečakanej smrti svojho milovaného manžela. Rozhodla sa uzamknúť sa doma so svojím telom 
a vyrovnať sa s touto stratou intímnym spôsobom proti rozsudkom miestnej komunity.

Najlepší študentský krátky film

NIKTO MI NEPOVEDAL, ŽE ŤA MUSÍM MILOVAŤ (angl. Nobody Told Me I Have To 
Love You)
16 min, r. Matjaz Jamnik, Slovinsko

Aleksander je muž s úspešnou kariérou. Je na ceste, aby vzal svojho jedenásťročného syna Jána na 
hudobnú školu, ale Jan nečaká na svojho otca, kde má. Namiesto toho sa osprchuje, stále je špinavý 
z futbalu. Čoskoro bude zrejmé, že Jan odmietne ísť na hudobnú školu bez ohľadu na to, zatiaľ čo 
Aleksander sa stáva čoraz netrpezlivejším.

Najlepší animovaný krátky film

IDIOT (angl. Idiot)
19 min, r. Dušan Davidov, Slovensko

„Usmievajúci sa muž“, náš hrdina je v skutočnosti „idiot“. Téma altruizmu, keď hrdina pomáha aj 
za cenu nepochopenia a jeho pomoc môže byť považovaná za nepríjemnú, je večná ako samotné 
ľudstvo. Náš príbeh sa nedeje v aristokratických komorách, ale skôr v kancelárii. „Usmievajúci sa 
muž“ je malý dôstojník v malom meste, ktorý žije o 150 rokov neskôr ako knieža (knieža Myshkin).
Zatiaľ čo F. Dostojevskij zobrazoval altruizmus v ľudských vzťahoch, náš hrdina žije. Pre neho je 
práca všetko, je to niečo ako dýchanie. Práca je jeho druhá povaha, neuvedomuje si, že ho 



zneužívajú jeho kolegovia, pomáha, pretože každý chce, aby mu pomohol; pretože je požiadaný o 
pomoc. Zatiaľ čo téma Dostojevskijeho „The Idiot“ bola altruizmom, naša kľúčová téma je 
zneužitie altruizmu a jeho vnímanie ako slabosti. „Usmievajúci sa muž“ je otrokom pre všetkých, 
nielen v práci, ale aj doma; bez nároku na zaplatenie, bez uznania od svojich kolegov alebo rodiny. 
Žije život, ktorý považuje za správny. Keď ho hlúpy šéf nespravodlivo vyhodí, nehnevá sa na neho. 
Ani keď šéf beží dole na ulicu, aby mu dal potravinový box, ktorý v kancelárii zanechal. Vo svojom
šéfovi vidí človeka. Aj keby to mu prišlo na myseľ, nikdy by tomu neveril, pretože je to milý 
človek; on je „idiot“. 

Najlepší film mesiaca JANUÁR

ANNA (angl. Anna)
15 min, r. Dekel Berenson, Ukrajina

Anna je starnúca slobodná matka žijúcou v zničenej vojnovej východnej Ukrajine, ktorá sa snaží o 
zmenu. Zradená rozhlasovou reklamou chodí na párty so skupinou amerických mužov, ktorí cestujú
po krajine a hľadajú lásku.

* Film mal premiéru tohto roku v Cannes
* Bol nominovaný na cenu Palme d'Or


