České filmy na MFF Annecy 2019
Dcera / Daughter
Sekce: Graduation Short Films in Competition
Režie: Daria Kashcheeva
ČR, 2019, 15 min, producent: Zuzana Roháčová (FAMU), koproducent: MAUR film
Podpora SFKMG: 390 000 Kč (podpora cyklu Trojhlas: Dcera, Betonová džungle, Noctuelle)
Příběh o komplikovaném vztahu mladé dívky a jejího otce. Mladá dívka se snaží potlačit vzpomínky na události z
dětství, které si vyložila jako lidskou lhostejnost svého otce a uzavřela se do vnitřního světa, kde ale touží po
otcově lásce. Jako dospělá již není schopna přijmout projevy jeho emocí. Otec trpí pocitem viny, hledá cestu k
vlastní dceři a snaží se získat zpět ztracený vztah.

Pouštět draka / The Kite
Sekce: Young Audiences Short Films in Competition
Režie: Martin Smatana
ČR, SK, PL, 2019, 13 min, producent za ČR: BFilm.cz, koproducent: FAMU
Podpora SFKMG: 750 tis. Kč (výroba animovaného filmu)
V domku na kopci žije chlapec se svým starým dědou. Je podzim a vítr čím dál tím víc znepříjemňuje dědovi život
– zlomí jeho jedinou květinku, ze stromu odfoukne dozrálá jablka, která se chystá sklidit, dokonce i dveře u domu
někdy vanou ve větru jako vlajka a děda je musí držet. Naopak malý chlapec si vítr užívá a touží létat vysoko v
oblacích. Děda mu splní jeho sen a daruje mu papírového draka, který ho vynese až do oblak a který tady zůstane
i když se děda pomine.

Spolu sami / Apart
Sekce: Graduation Short Films in Competition
Režie: Diana Cam Van Nguyen
ČR, 2018, 10 min, producentka Karolína Davidová (FAMU)
Podpora SFKMG: Krátký film o životě po ztrátě milované osoby zpracovává citlivé téma prostřednictvím hraného i animovaného
filmu. Skutečná vyprávění doplněná o animované rekonstrukce bolestných situací nahlíží do myšlenek trojice
mladých lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti.

Filmy na trhu Mifa 2019
Myši patří do nebe / Even Mice Belong In Heaven
Sekce: Works in Progress
Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
ČR, FR, PL, SK, 80 min, producent za ČR Vladimír Lhoták (Fresh Films)
Podpora SFKMG: celkem 9,4 mil. Kč (vývoj a výroba animovaného filmu)
Alokovaná pobídka: 7,99 mil. Kč
Film o dvou úhlavních nepřátelích, malé myši Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události setkají
ve zvířecím nebi. Díky absenci přirozených pudů se postupně stanou nejlepšími kamarády. Touha zvířecích hrdinů
být navždy spolu se vyplní i po znovunavrácení na svět, kam se ale nechtěně narodí ve vyměněných rolích. Díky
síle přátelství však překonají i zdánlivě nemožné.

Moje slunce Maad / My Sunny Maad
Sekce: Gap Financing: Meet the Producers
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Režie: Michaela Pavlátová
ČR, FR, SK, 80 min, producenti za ČR Petr Oukropec, Kateřina Černá (Negativ)
Podpora SFKMG: celkem 20, 98 mil. Kč (vývoj a výroba animovaného filmu, vývoj hraného filmu)
Alokovaná pobídka: 8,56 mil. Kč
Příběh Heleny, nyní Herry, která opustila Prahu a z lásky k Nazirovi se přizpůsobila životu v Kábulu v početné
afgánské rodině. Ve chvíli, kdy Herra začne pracovat pro mezinárodní humanitární organizaci a pomůže své
týrané švagrové emancipovat se, ocitne se sama uprostřed konfliktu západní a afgánské tradice.
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