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Najlepší študentský film

KAKTUS (angl. Cactus)
4 min, r. Lídia Milette Artigas, Španielsko

Dievča s diagnostikovanou poruchou osobnosti analyzuje jej terapeut, ktorý ju učí o inštinktoch 
párenia a prežitia.

Najlepší videoklip

ASTRONAUT
5 min, r. Pierre Ponchat, Francúzsko

Astronaut je cesta do imaginárneho sveta hrdinu, ktorý každú noc skúma vesmír.

Najlepšia krátka dráma

DUTÝ ZUB (angl. Hollow Tooth)
19 min, r. Samuel Kaperski, Francúzsko

Jason je muž, ktorý práve skončil vojenské nasadenie v Mali a vracia do svojej rodnej dediny. Jeho 
vzťah s otcom a obyvateľmi dediny je bez duše. Jason sa vrhá do stavu tichého utrpenia.

Najlepší krátky animovaný film

ANIMÁTOR (angl. The Animator)
1 min, r. Trent Shy, USA

Život animátora v skratke.

Najlepší experimentálny film

LEN PRIATELIA (angli. Just Friends)
3 min, r. Marc Lesperut, Španielsko

Vzrušenie pri začatí nového vzťahu niekedy vedie k poklesu neodstrániteľných emócií. Naša hlavná
postava zanecháva intímnu hlasovú správu a konfrontuje svoje pochybnosti. 

Najlepší film s tématikou LGBT

ROZCHOD V 9 SCÉNACH (angl. Breakup in 9 Scenes)
14 min, r. Leil Zahra Mortada, Lebanon

Ako môže človek zažiť sklamanie? Hnev je oveľa jednoduchší. Smútok je omnoho ľahší. Nenávisť 
je najjednoduchšia, ale ja vás nenávidím. Je to život.



Najlepší česko-slovenský krátky film

MOJE DOBRODRUŽSTVO (angl. My Adventure)
23 min, r. Roman Gregorička, Slovensko

Jedného dňa otec vzal svojho syna do voľnej prírody a snažil sa ho naučiť lekciu skutočného života.
Krátka dráma o odvahe, sile prírody, rodiny a prežívaní neznámych výziev života.

Najlepší krátky film v kategórií Horror/Sci-fi/Fantasy/Thriller

MATKA OTEC NETVOR (angl. Mother Father Monster)
13 mi, r. Sean Breathnach, Írsko

Pán Wolsey zastáva pozíciu komorníka na starom hrade, ktorý zdedila lady Charleville. Dáma ho 
varuje pred vstupom do jednej konkrétnej miestnosti. 

Najlepšia krátka komédia

RANDE NA SLEPO(angl. Stood Up)
4 min, r. Cjay Boisclair, Kanada

Stood Up je krátky film plný spomienok na lásku na prvý pohľad. Očarujúci, lojálny a neustále 
slobodný Ben je unavený z toho, že je vždy najlepším kamarátom žien. Rozhodne sa pre rande na 
slepo.

Najlepší krátky dokument

NEVIDITEĽNÉ VÄZENIE (angl. Invisible Jails)
10 min, r. Orwa Alahmad, Sýria

Dokument o obavách sýrskych utečencov.


