REC – PLAY 2021 - prehliadka videotvorby mladých
Zoznam prihlásených súťažných ﬁlmov
I.autori do 16 rokov
Barbora Brindžáková
Raz nájdem svoj kŕdeľ, animovaný ﬁlm, 4:07
O osamelos3 a inakos3, ale aj túžbe niekam patriť, nádeji a priateľstve,
ktoré niekedy nájdeme tam, kde ho najmenej čakáme.
Bosáci-kolekBv
Jazz, animovaný ﬁlm, 1:49
Krátka animovaná rozprávka o starom jazzmanovi a jeho stratenom saxofóne.
Fran3šek Ján Miliczki
Lúpežná výprava, animovaný ﬁlm, 1:09
Pirá3 sa vyberú na lúpežnú výpravu a vrá3a sa s pokladom.
Fran3šek Ján Miliczki
Murko na ihrisku, animovaný ﬁlm,0:34
Pán si chce kopať loptu, ale Murko sa s ním chce hrať.
Matúš Zajac
O dvoch bratoch, animovaný ﬁlm, 1:52
Príbeh o dvoch zásadne "nekooperaBvnych" bratoch - Jánovi a Jurajovi,
a o ich uzmierení.
Matúš Zajac
Alchymista – Asteroid, animovaný ﬁlm, 2:49
Príbeh stredovekého alchymistu, ktorého pri ceste za objavom sprevádza
obrovská smola.
Žiaci 3.C triedy ZŠ Ľ.Fullu v Košiciach
Až na vrchol kopca, animovaný ﬁlm, 1:52
Knihu Až na vrchol kopca spisovateľky Marianne Dubue si moji tre3aci pri spoločnom čítaní
rýchlo obľúbili. A tak sme si povedali, že školská tabuľa nemusí slúžiť iba na písanie a
počítanie.

II.autori od 16 do 21 rokov
Arthur Maurer
Dante, hraný ﬁlm, 7:48
Dvaja židia sa snažia ujsť z koncentračného tábora.
Simona Štovčíková
Prečo má medveď useknutý chvost, animovaný ﬁlm, 1:50

Krátky príbeh, kde sa dozviete, prečo má medveď useknutý chvost.
Lucia Pandičová
Hej lepšie na doline, jako na rovine, videoklip, 2:28
Výtvarné spracovanie ľudovej piesne do krátkej animácie.
Lucia Pandičová
Berona - prvá časť, animovaný ﬁlm, 4:33
Animované spracovanie rozprávky.

III. autori nad 21 rokov
Ivan Čepek
Ako som sa stal youtuberom, animovaný ﬁlm, 5:05
Ak som ešte nedávno žartom tvrdil, že sa na staré kolená
stanem youtuberom, netušil som že je to tak blízko.
Ivan Čepek
De`, roboty a ja, animovaný ﬁlm, 5:30
Rok 2021 je storočnicou vzniku slova "robot". Je teda namieste
si bratov Čapkovcov pripomenúť.
Parastudio – kolekBv
Zoophycos, dokumentárny ﬁlm, 11:15
Dokumentácia výpravy, ktorej cieľom bolo nájsť Zoophycos
- skamenenú stopu pravekého, doteraz neznámeho podmorského červa.
Soﬁa Čepková
1 +1=2, experiment, 3:06
animovaný ﬁlm o bábike Barbie, ktorá predstavuje ideál
krásy pre väčšinu dievča3ek. Barbie v mojom ﬁlme však naráža na svoje emočné
dno a mení sa na nepoznanie. Animácia je kombináciou plôškovo-reliéfnej a
bábkovej.
Petra Hyblerová
Homonyms, experiment, 2:14
Experimentálne video sa zaoberá socio-poli3ckými témami, ich mierou a spôsobom akými nás dokážu
ovplyvniť. Sme zodpovední za výber a zhodnotenie jednotlivých informácií, neustále prijímaných z
poli3ckej oblas3 dopadajúcej aj na spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Rakúska vlajka symbolizuje
poli3ku a jej dopad na ľudí v kladnom, alebo zápornom slova zmysle. Zvuková časť pozostáva z
prezidentských prejavov, dotýkajúcich sa podľa môjho názoru stále aktuálnych a súčasne alarmujúcich
tém.

Zuzana Dovičáková
Nevinný hriech, hraný ﬁlm, 8:04
O mladom mužovi, ktorý zápasí s neznámou bytosťou, ktorá ho nabáda k
strašným činom. Príbeh o vnútorných démonoch a neres3ach s ktorými zápasíme a boj s nimi nie
vždy vyhrávame. I malé nevinné podľahnu3e a spáchanie malého "nevinného hriechu" môže prerásť
do strašných a hrozivých dôsledkov. Na moBvy poves3 od Pavla Dobšinského: "O človeku, čo
nikdy nehrešil". Súčasné spracovanie ľudovej slovesnos3, ktorej posolstvá a témy sú stále aktuálne.

IV. bez určenia veku – minútový ﬁlm
KolekBv ZUŠ Bernoláková, Košice
Zušičky, minútový ﬁlm, 0:42
Čo robíme keď vypadne elektrina.
Ivan Čepek
Valenfn, minútový ﬁlm, 0:25
Láska je láska ....

Počet prihlásených ﬁlmov spolu - 19
Kategória do 16 rokov – 7
Kategória 16 -21 rokov - 4
Kategória nad 21 - 6
Kategória bez určenia veku – minútový ﬁlm : 2
Počet autorov jednotlivcov - 10
Počet kolekBvov - 4
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