


Experimentální dokument poukazující na blízkost člověka zvířeti.  
Oba spojuje zranitelnost, bezmoc a smrtelnost.

Ein experimenteller Dokumentarfilm, der die Nähe zwischen  
Mensch und Tier beleuchtet. Beide sind durch Verletzlichkeit,  

Hilflosigkeit und Sterblichkeit miteinander verbunden.

ANIMOT GLÜCKSPFAD / CESTA KE ŠTĚSTÍ MY IDENTITY / MOJE IDENTITA  
JULIANA MOSKA | CZ | 2021 | 18 MIN | 

EXPERIMENTÁLNÍ / EXPERIMENTELLER DOKUMENTARFILM

Ochlupení na ženských tělech. Téma, které zaměstnává nejednu ženu,  
od chvíle, kdy jí vyrostou první chlupy. Franka vypráví o svých 
zkušenostech a jejím rozhodnutí nechat si narůst ochlupení.

Körperbehaarung an Frauenkörpern. Ein Thema, das Frauen 
zwangsläufig beschäftigt, sobald die ersten Haare sprießen.  

Franka erzählt von ihren Erfahrungen und ihrer Entscheidung,  
ihre Körperhaare wachsen zu lassen. 

J. WERNER, T. SPARMEIER, P. CREMER | D | 2021 |
 5 MIN | ANIMOVANÝ / ANIMADOK

Devatenáctiletý Jakub se během své roční studijní pauzy vydává  
na válkou zmítaný východ Ukrajiny, aby učil děti žonglování.  
Portrét českého cirkusového umělce, který hledá sám sebe  

na frontě jediné evropské války.

Der neunzehnjährige Jakub reist in die vom Krieg zerrüttete Ostukraine, 
um während seiner einjährigen Studienpause Kindern Jonglieren 

beizubringen. Das Porträt eines tschechischen Zirkusartisten auf der 
Suche nach sich selbst an der Front des einzigen Krieges in Europa.

DONBAS DAYS
PHILIPP SCHAEFFER | D | 2021 | 16 MIN |

DOKUMENTÁRNÍ / DOKUMENTARFILM

Filmový dopis složený z obrazů minulosti, kterým se dcera snaží obnovit 
vztah se svým otcem. Animované koláže představují režisérčinu osobní 

zpověď, vlákno jejích vzpomínek na tátu,  
který odešel za jinou rodinou.

Ein Kurzfilm über Bindungen und Brüche zwischen einem Kind und 
einem Elternteil. Die Autorin entdeckt die Briefe wieder, die ihr Vater ihr 

einst aus dem Gefängnis schrieb. Diese Liebe scheint nun verschwunden 
zu sein. Sie beschließt, zurückzuschreiben, in der Hoffnung,  

die Verbindung wiederzufinden.

LOVE, DAD / MILÝ TATI 
DIANA CAM VAN NGUYEN | CZ | 2021 | 13 MIN |

 ANIMOVANÝ / ANIMADOK

Je možné s novou ledvinou přijmout i část duše jiného člověka? 
A pokud ano, je možné transplantovat duši do stroje? Obrazový příběh 

přeměny křemičitého písku na mikročip až po stroje,  
které vyrábějí stroje.

Ist es möglich, mit einer neuen Niere einen Teil der Seele eines anderen 
Menschen zu empfangen? Und wenn ja, ist es auch möglich, die Seele 
in eine Maschine zu transplantieren? Eine Geschichte in Bildern über 
die Verarbeitung von Quarzsand zu einem Mikrochip bis hin zu den 

Maschinen, die die Maschinen herstellen.

VOJTĚCH PETŘINA | CZ | 2021 | 17 MIN | 
DOKUMENTÁRNÍ / DOKUMENTARFILM

Monolitické elektrárny, stoupající oblaka kouře, v pozadí krvavě rudé 
slunce. Film, který je natočen výhradně z vrtulníků, nás zavede  

na cestu pustou průmyslovou krajinou a připomene  
Odysseovu cestu přes ostrov Sirén.

Monolithische Kraftwerke, wogende Rauchschwaden, im Hintergrund 
eine blutrote Sonne. Ausschließlich aus Hubschraubern gedreht, nimmt 
uns der Film mit auf eine Reise durch verödete Industrielandschaften 

und erinnert an Odysseus’ Fahrt durch die Meerenge der Sirenen.

SIRENS / SIRÉNY
ILARIA DI CARLO | D | 2021 | 13 MIN |  

EXPERIMENTÁLNÍ / EXPERIMENTELLER DOKUMENTARFILM


