
Najlepší krátky dokument

SONECHKA
7 min, r. Kirill Vlasenko, Rusko

Sofya Antonovna išla do lesa na huby, ale nikdy sa nevrátila. Príbuzní vyhlásili pátranie. 

Najlepší krátky horror

PSIA KOŽA (angl. Dog Skin)
13 min, r. Tiago Teixeira, United Kingdom

Muža prenasledujú vízie psa, ktorý sa každú noc mení na záhadnú ženu. Keď stráca zovretie medzi 
realitou a fikciou jeho posadnutosť sa temne zmení. )

Najlepší krátky animovaný film

KAŽDÝ ČLOVEK MÁ V ÚSTACH KÚSOK ŽERAVÉHO POPOLA (angl. Everyone has a 
piece of ember in their mouth)
4 min, r. Nadia Terchet, France

Tento film, ktorý trvá približne 3 minúty, ponúka reflexiu o spôsoboch, ako nájsť pokojný izolovaný
kútik ďaleko od modernej spoločnosti, v ktorej dominuje workoholizmus a konzumizmus. 

Najlepšia krátka dráma

V INOM STAVE (angl. Gone)
13 min, r. Joan Bentosela, France

Rodina sa na výlete zastaví na benzínovej stanici. Matka Murielle trvá na tom, že musí umyť auto. 

Najlepšia krátka komédia

VÝŤAH NA NAJVYŠŠIE POSCHODIE (angl. Elevator to the top floor)
10 min, r. Nikita Litvinov, Rusko 

Rockový muzikant Kirril prechádza ťažkými časmi – jeho skupina stráca svoju popularitu a jeho 
nový nový album sa nepredáva dostatočne dobre. Kirill práve prišiel do mesta, aby vystúpil na 
rockovom festivale. Zastane pri hoteli, kde stretne svojho najväčšieho konkurenta, hudobníka 
Sashu. Sasha je headlinerom festivalu. Popredné hudobné časopisy hodnotia jeho prácu ako veľmi 
čestnú a originálnu. Kirill je žiarlivý a ustarostený, pretože prednedávnom napísali o svojej kapele 
to isté.

Najlepší študentský krátky film

YAZIDI 
19 min, r. Hektor Sakaloglou, Grécko

Saman prišiel do Grécka ako vojnový utečenec. Je jedným z posledných členov kmeňa Yazidi v 
severnom Iraku, ktorý utrpel genocídu. V Aténach sa snaží prežiť tým, že robí jedinú vec, ktorú 



dobre pozná – zápasí. Po poslednom boji v nízko hodnotenej zápasovej lige, jeho cesta bude 
pokračovať do strednej Európy. Ale situácia sa vyvinie inak, ako očakával.

Najlepší česko-slovenský krátky film

4 DNI PO VIANOCIACH (angl. 4 Days after Christmas)
12 min, r. Peter Hoferica, Slovensko

Východniar Matúš sa pokúša zaparkovať auto v zaprataných bratislavských uliciach a nepohádať sa
pri tom s excentrickou sestrou. Ti roky za sebou.

Najlepší krátky experimentálny film

NA OBEŽNEJ DRÁHE (angl. In Orbit)
17 min, r. Katie McNeice, Írsko

Príbeh ženy so zlomenou šošovkou, ktorá začína vidieť veci inak.


