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Magyar és nemzetközi animációs ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
ANIMÁCIÓS RÖVIDFILMEK A NAGYVILÁGBÓL III.

- Primanima -Nemzetközi válogatás a 2018-as Primanima Nemzetközi
Elsőfilmes Animációs Fesztivál rövidfilmjeiből
• Veronica SOLOMON / Love Me, Fear Me / Szeress engem, félj tőlem / 6'06"
o Táncba foglalt metafora az általunk eljátszott szerepekről, az általunk felvett
alakzatokról, a színpadról, amit választunk, a közönségről, amit igyekszünk
lenyűgözni és az elfogadás áráról.

• CSONT Zsombor / ApApArA / ApApArA / 1'19"

o Rövid animáció a féltő szülői gondoskodás kezdeti nehézségeiről.

• MOLNÁR Eszter / Kegyelem / Kegyelem / 2'58"

o Két testvér egy élettelen környezetbe zárva tengeti napjait. Egy nap megjelenik két
természetfeletti lény, akik ezt a kihalt helyet ismét élővé tennék.

• Martina SCARPELLI / Egg / Tojás / 12'07"

o Egy nő az otthonában rekedt egy tojással, amelyhez egyszerre vonzódik és fél
tőle. Megeszi a tojást, bűntudata lesz. Megöli. Hagyja a tojást éhen halni.

• Lucia BULGHERONI / Inanimate / Élettelen / 8'40"

o Katrine átlagos életet él: van egy átlagos állása, egy átlagos barátja és egy
átlagos lakása egy átlagos városban. Legalábbis ezt hiszi, mígnem egy nap
minden darabjaira hullik körülötte – szó szerint!

• Maryna MILIUSHCHANKA / Säen / Vetés / 7'24"

o Egy lány egy rozoga házikóban visszavonultan él a nagymamájával, mígnem egy
sor drámai esemény arra nem készteti, hogy megkérdőjelezze az addig
békésnek hitt világát.

• Äggie Pak Yee LEE / Muteum / Muteum / 4'10"

o A múzeumban illik mindent – ízig-vérig, tetőtől talpig – komolyan venni.

• VARGA Tímea / Még nem / Még nem / 10'36"

o A játszóházból egyszer mindenkit hazavisznek. Egy gyerek azonban hiába vár az
anyjára, ezért elindul, hogy megkeresse. Egymás mellett, változatos
helyszíneken bontakozik ki két sors, két életút, melyek talán sosem keresztezik
egymást.

• HEGYI Olivér / Take me Please / Take me Please / 13'50"

o A film egy szakítás és velejáróinak a lemodellezése: a fiú megpróbál
megbarátkozni az új életével és az azzal járó új élményekkel.

