
OZVĚNY V BIO OKO 
 1. ČERVNA

Oslavte Mezinárodní den dětí s animací v letenském kině Bio Oko!

Přijďte 1. června do Bio Oko na jediné pražské ozvěny mezinárodního festivalu animovaných 
filmů ANIFILM, největší tuzemské přehlídky animace. Jednadvacátý ročník festivalu se ko-
nal v květnu a uvedl bezmála 500 nových i časem prověřených filmů. V rámci ozvěn budete 
moci zhlédnut mimo jiné všechny vítězné krátkometrážní snímky z  mezinárodních soutěží 
a celovečerní japonský fantasy film Dívka ze země Venku, který získal Cenu diváků – Cenu 
Libereckého kraje. 

Mezi jednotlivými projekcemi se na baru potkejte s oceněnými filmaři, členy festivalového štábu 
i dalšími příznivci festivalu. Těšíme se na viděnou v Bio Oko!

PROGRAM
 08:30     
Jak ho našli
Šestero krátkých filmů od současných českých animátorů, které spojuje motiv hledání.
Vhodné pro diváky od 6 let

 10:00     
Fimfárum Jana Wericha
Celovečerní loutkový snímek oceněný Českým lvem v restaurované a digitalizované verzi.
Vhodné pro diváky od 8 let

 18:00     
Vítězové Anifilmu 2022
Devět vítězných snímků mezinárodních soutěží jednadvacátého ročníku ANIFILMu.

 20:00    
Dívka ze země Venku
Celovečerní adaptace populární japonské manga série. Příběh holčičky Šivy žijící ve Vnitřním
světě, která se spřátelí s démonickým Učitelem z Vnějšího světa je mystickou pohádkou pro 
diváky ze všech světů od 10 let.

English friendly

English friendly



JAK HO NAŠLI
Kdo hledá, najde! Pátrání začíná...
Šestero krátkých filmů od současných českých animátorů, které spojuje motiv hledání. 
Vhodné pro diváky od 6 let

Děti ze Všehovíc: Jak ho našli / Přes palubu! / Zvuky zpoza lúky 
Schovka / Hrůza v tónu gramofónu / Plody mraků

FIMFÁRUM JANA WERICHA
Česko 2002 / 100 min.
Režie: Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt
Česky bez anglických titulků
Vhodné pro diváky od 8 let



Nemůžete přijít do Bio Oko 1. června?
Zapište si do diářů termín ANIFILMu 2023: 

2. – 7. května 2023 v Liberci.

DÍVKA ZE ZEMĚ VENKU

Originální název: Tocukuni no šódžo
Japonsko 2022 / 70 min.
Režie: Jútaró Kubo, Satomi Maiya
Japonsky s českými a anglickými titulky
Vhodné pro diváky od 10 let

VÍTĚZOVÉ ANIFILMU 2022
68 min. Česky / francouzsky / rusky s českými a anglickými titulky
 
Mathieu Boogaerts: How Many
Zvláštní uznání v Mezinárodní soutěži videoklipů
Režie: Bianca Scali

Milý tati – Nejlepší studentský film
Režie: Diana Cam Van Nguyen

Konvice
Zvláštní uznání v Mezinárodní soutěži krátkých filmů
Režie: Tobias Rud

Kůže na kůži
Zvláštní uznání v Mezinárodní soutěži abstraktních a nenarativních animací
Režie: Mel Arranz

Hadohlavci
Zvláštní uznání v Mezinárodní soutěži studentských filmů
Režie: Pauline Morel

Gosheven: Until Exhaustion
Nejlepší videoklip
Režie: Magdalena Hejzlarová

Imaginární krajiny
Nejlepší abstraktní a nenarativní animace
Režie: Mykyta Lyskov

Nemorální
Tematická cena za nejlepší použití humoru ve studentském filmu
Režie: Ekin Koca

Bylo jednou jedno moře… 
Nejlepší krátký film Vítěz této kategorie se letos poprvé může ucházet o nominaci na Oscara!
Režie: Joanna Kożuch
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English friendly


