Преглед аустријских кратких филмова под називом „Österreichische Kurzfilmschau“ је сарадња
између Аустријске филмске академије и Министарства за Европу, интеграције и спољне послове започета 2012. године. Прегледом су
обухваћени филмови који су номиновани или
добили Аустријску филмску награду за најбољи
кратки филм". Богати спектар филмова сеже од
кратких играних, преко документарних, анимираних и експерименталних па све до музичких спотова. Током читаве 2019. године, одабрани филмови из овог програма путоваће кроз Србију и
бити приказивани у просторима културних организација са којима Аустријски културни форум има
дугогодишњу успешну сарадњу. Циљ програма је
да скрене пажњу међународне публике на разноликост аустријског филма са посебним освртом на
ауторе млађе генерације. Желим Вам пријатно
филмско путовање!
Јоханес Иршик, директор Аустријског културног
форума Београд

IZVINITE, TRAŽIM SOBU ZA PING-PONG I SVOJU
DEVOJKU // ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN
TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN
AT/DE/SE 2018, 23 min

Режија и сценарио Bernhard Wenger Камера Albin
Wildner Монтажа Rupert Höller Улоге Rasmus Luthander, Anna Åström, u.a.
Шведски пар је на спа одмору у аустријским планинама. Након свађе, Аронова девојка залупи врата за
собом и напусти хотелску собу. Тражећи је, Арон
урања у бизарни свет алпског велнес хотела све док
се не упитамо да ли он тражи своју девојку или себе.
Филм је измећу осталих добио Аустријску филмску
награду 2019 за најбољи кратки филм и награду
фестивала Diagonale за најбољи кратки филм 2018.

100 ЕВРА // 100 EUR
AT 2018, 25 min

Режија и сценарио Aleksey Lapin Камера Serafin
Spitzer Монтажа Nooran Talebi Улоге Iulian Postelnicu, Alfredo Minea
Божићни празници 2017. Након неуспешног боравка у Бечу, два румунска полубрата пакују своје
ствари. Пре одласка, треба се срести са неким
познаницима, неке дугове платити а неке наплатити. Филм је био део званичне селекције бројних
фестивала, а на PÖFF Tallinn Black Nights Film
Festival 2018 добио је награду за најбољи студентски филм.

ПОБЕДА МИЛОСРЂА //
DER SIEG DER BARMHERZIGKEIT

AT 2017,
26 min

Режија и сценарио Albert Meisl Камера Alexander
Dirninger Монтажа Sebastian Schreiner Улоге Erwin Riedenschneider, Rafael Haider, Nora
Czamler, u.a.
Музиколог Шабо живи у гарсоњери претрпаној
тањирима, књигама и нагомиланом старудијом.
Његова девојка Кати упада у стан у док је он одсутан, да би макар бацила стару одећу. Али, међу
њом је и редак, оригинални сценски костим аустријског бит бенда. Да би га вратио, Шабо планира
да провали у магацин хуманитарне организације...

Фотографије у каталогу:
© Frizzle Frizz – KIDS N CATS (P. Senwicki)
©filmakademie.wien

FRAGMENTED

FRIZZLE FRIZZ
музички спот, АТ, 2017, 03:58

AT 2017, 5 min
Режија/анимација/реализација/дизајн звука Anne
Zwiener Музика/дизајн звука Benjamin Good
Након несреће на мотоциклу, стварност протагонисткиње се разбија на комаде. Успомене и стварна искуства замагљују се са нестварним халуцинацијама повезаним са хоспитализацијом и лечењем.

Режија Patryk Senwicki
Фестивал „Vienna Shorts“ 2018. године доделио је
Националну музичку награду за најбољи спот
саставу KIDS N CATS за нумеру "Frizzle Frizz" коју
је режирао Patryk Senwicki, а говори о инсекту по
имену Frizz који окупира тело певачице и њену
околину. Жири је спот описао као „узнемирујући и
провокативан“ хвалећи комбиновање различитих
техника као и „поигравање са очекивањима на
више нивоа“.

