
FEINKOŠT
AG KURZFILM & CZECH FILM CENTER PREZENTUJÍ – PRÄSENTIEREN

ČESKO-NĚMECKÉ TURNÉ KRÁTKÝCH FILMŮ
DIE TSCHECHISCH-DEUTSCHE KURZFILMTOURNEE

30.10. 19:30 DRESDEN PROGRAMMKINO OST   –   31.10. 17:00 ÚSTÍ NAD LABEM KINO HRANIČÁŘ 
31.10. 19:00 LEIPZIG UT CONNEWITZ   –   02.11. 20:00 CHEMNITZ WELTECHO

03.11. 20:30 OSTRITZ FRIEDENSFEST KUNSTBAUER KINO   –   05.11. 18:00 PRAHA PONREPO
08.11. 20:00 BRNO KINO ART   –   09.11. 19:00 PIRNA UNIWERK 

13.11. 18:00 UHERSKÉ HRADIŠTĚ KINO HVĚZDA   –   29.11. 20:00 LIBEREC KINO VARŠAVA
04.12. 19:00 BERLIN TSCHECHISCHES ZENTRUM



Megatrick
Anne Isensee
DE 2017 | 2 min
Animationsfilm
Animovaný

Jonatan Schwenk
DE 2017 | 10 min
Animationsfilm
Animovaný

Nora Štrbová
CZ 2017 | 4 min
Animadok
Animovaný dokument

Pola Beck
DE 2018 | 10 min
Kurzspielfilm
Hraný

Michaela Režová
CZ 2017 | 12 min
Animadok
Animovaný dokument

Betina Kuntzsch
DE 2017 | 15 min
Animadok
Animovaný dokument

Jan Koloman Rybanský
CZ 2017 | 18 min
Kurzspielfilm
Hraný

Marie-Magdalena Kochová
CZ 2017 | 17 min
Dokumentarfilm
Dokumentární 

Sog Bude si svět
pamatovat 
tvoje jméno? 

Dodek Kleptomami Štvanice Halmaspiel  Přátelské 
setkání nad 
sportem 

Eine kleine Metapher auf 
das Leben. 

Malé zamyšlení nad 
životem. 

Nach einer Sturmflut ver- 
fängt sich ein Schwarm 
Fische in den Ästen alter 
Bäume. Als das Wasser 
zurückgeht, drohen sie aus- 
zutrocknen. Ihre klagenden 
Hilfeschreie wecken die 
Bewohner einer nahen Höh- 
le, die von den Besuchern 
wenig begeistert sind.

Po povodních zůstaly v 
korunách stromů viset zou- 
falé ryby. Jedinou možností, 
jak zabránit blížící se smrti, 
je křičet o pomoc. Křik 
vzbudí pozornost obyvatel 
nedaleké jeskyně, kteří však 
nejsou z přítomnosti neče- 
kaných vtřelců zrovna nad- 
šeni. 

Ultraschalluntersuchungen. 
Touristen fotografieren sich 
mit ihren Handys. Puppen in 
Schaufenstern. Eine Reihe 
von alltäglichen Szenen zeigt 
verschiedene Formen von 
Bildern und Darstellungen, 
mit denen wir uns umgeben, 
uns selbst verstehen, ge- 
stalten und archivieren.

Ultrazvukový screening ne- 
narozeného plodu. Turisté 
zaměřující na sebe mobilní 
telefony. Figuríny ve výlo- 
hách obchodů. Série všedno- 
denních výjevů nám ukazuje 
různé formy obrazů a zobra- 
zení, kterými se obklo- 
pujeme, rozumíme si a také 
se ztvárňujeme a archi- 
vujeme.

Straßenkünstler und Mit- 
glied der Anwaltskammer in 
einem. Dieser animierte Do- 
kumentarfilm zeigt Dodek, 
den Protagonisten, der einen 
Kampf zwischen Ordnung 
und Chaos in sich und der 
Welt, in der er lebt, führt. 

Pouliční umělec a člen 
advokátní komory v jednom 
člověku; to není zrovna 
symbiotický vztah. Animo- 
vaný dokument opracovává 
boj řádu a chaosu, který 
protagonista snímku Dodek 
svádí v sobě a v prostředí, ve 
kterém žije.

Lucy hat es satt, die perfekte 
Mutter zu geben. In ihr 
brodelt es. Als ein Kauf- 
hausdetektiv ihren Kinder- 
wagen filzt, findet er mehr, 
als er sich jemals hätte 
vorstellen können. Ein Film 
über die Absurditäten des 
heutigen Mamiseins. 

Lucy je otrávená snahou být 
perfektní matkou a její 
frustrace už vychází na 
povrch. Když ji v obchodě 
zastaví sekuriťák, nalezne při 
prohledávání její kabelky 
více, než by si kdy dokázal 
představit. Kleptomami je 
příběhem o absurditách 
dnešního mateřství.

Basierend auf Interviews und 
Archivmaterial bringt dieser 
Film die glorreichen Tage des 
tschechoslowakischen Eis- 
hockeys, aber auch dunkle 
Momente aus dem Jahr 
1950, zurück. Er verfolgt die 
persönlichen Schicksale der 
Spieler, und auch die Ver- 
änderungen in Gesellschaft, 
Politik und Kultur im Hinter- 
grund.

Dokumentární animovaný 
film Štvanice oživuje vzpo- 
mínky na dobu slávy česko- 
slovenského hokeje, na kon- 
krétní hráče, ale i černé oka- 
mžiky roku 1950. Zakládá se 
na archivních materiálech, 
autentických výpovědích žijí- 
cích hokejových pamětníků a 
sleduje nejen jejich osobní 
osudy, ale taky proměny ve 
společnosti, politice i kultuře 
na pozadí vývoje této sport- 
ovní disciplíny.

HALMASPIEL erzählt mit 
animierten Fundstücken aus 
dem Familienfundus die 
Biografie meiner Mutter: 
Aufwachsen in der NS-Zeit, 
Jugend im Nachkriegsdeut- 
schland, Mauerbau und 
Leben in der DDR und im 
vereinten Deutschland. Eine 
Geschichte von Flucht und 
Anpassung, Mitspielen und 
Zweifeln. 

Pomocí reálných předmětů z 
rodinné historie vypráví reži- 
sérka animovanou formou 
příběh své matky, jenž je 
rovněž příběhem 20. století: 
dětství v nacistické éře, 
dospívání v ruinách zničené- 
ho města, stavba Berlínské 
zdi a život ve východním a 
posléze i sjednoceném Ně- 
mecku. Je to příběh o uhý- 
bání, konformismu a pochy- 
bování.

Fußballtennis ist eine typ- 
isch tschechische Sportart. 
In fast jedem Dorf finden 
Amateurturniere statt, bei 
denen es nicht nur um Sport 
geht. Es ist Samstag, schö- 
nes Sommerwetter und in 
einem kleinen Dorf beginnt 
gerade solch ein Turnier.

Nohejbal je typický český 
sport. Téměř na každé 
vesnici se každoročně konají 
amatérské nohejbalové tur- 
naje, které nejsou zdaleka 
jen o sportu. Je sobota, 
krásné letní počasí a na malé 
vesnici právě jeden takový 
turnaj začíná.


