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 X.  Magyar és nemzetközi animációs ÖSSZEÁLLÍTÁSOK  

 X/05 ANIMÁCIÓS RÖVIDFILMEK A NAGYVILÁGBÓL II. 
  - Anilogue -Nemzetközi válogatás a 2018-as  
  Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál rövidfilmjeiből 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Anilogue 17. évadát tartja Budapesten, 2019. november 27. és 
december 1. között. A hagyományosan gazdag filmes kínálat 
gerincét hazai és európai animációs premierek adják. 2018-ban az 
ötnapos fesztiválon 14 egészestés filmet és 300 új rövid animációt 
láthatott a közönség. A rövidfilmes versenyprogramba a 2048 
nevezett filmből harminc új, európai animáció jutott be. Ezek 
közül ötöt díjazott a nemzetközi zsűri, Frantisek Ambrus 
(Magyarország), Veljko Popović (Horvátország) és Pedro Rivero 
(Spanyolország), valamint a közönség. Az összeállításban ez az öt 
alkotás látható. 

 
• Tojás / Egg / Martina Scarpelli / 12' / Dánia 

o Egy nő be van zárva az otthonába. Egyetlen társa egy tojás: egyszerre vonzódik hozzá és tart tőle. Megeszi, de hamar 
megbánja tettét. Ezután megöli, majd halálra éhezteti a tojást… 

• Take Me Please / Hegyi Olivér / 14' / Magyarország 
o A film egy szakítás és velejáróinak lemodellezése: a fiú bizonytalan, a lány megelégeli ezt, a fiú találkozik a lány új fiújával, ami 

megrázóbb a vártnál, a fiú menekülni próbál, a fájdalom fokozódik, sodródik az árral, annyira sajnáltatja magát, hogy „bele is 
hal”, utána megint egymásra találnak, végül kénytelenek belátni, hogy ez mégsem működik. 

• Ómen / Agouro / David Doutel és Vasco Sá / 15' / Portugália 
o Az üvegből készült olajfestményt itt kétdimenziós számítógépes animáció egészíti ki, az erkölcsi dilemmák és a szigorú 

döntések történetében. 
• Hogy edzették az acélt / How Steel Was Tempered / Igor Grubic / 12' / Horvátország 
• Rozmár nagypapa / Grandpa Walrus / Lucrèce Andreae / 15' /Franciaország 

o A szeles és felhős tengerparton nagyi imádkozik, anya kiabál, a nővéreket nem érdekli, Lucas egyedül van. A nagypapa furcsa 
fickó volt, most már meghalt. 


