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KineDok is a new kind of international community, a unique film club and an alternative 

distribution platform, connecting both the fans and makers of creative documentaries, 

which mostly couldn’t be seen otherwise. 

4th edition of KineDok presents 15 new creative documentary films which are screened 

at more than 200 venues across participating countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 

Hungary, Norway, Romania and Slovakia.

Together with the renowned directors and other wonderful guests KineDok team 

is ready to welcome you at more than 1000 event-based screenings in 2018. Invite your 

friends, have a drink and watch a great film at one of the KineDok venues nearby.

Without you, the interested audience, there would be no point in creating documentaries 

and without the filmmakers, there would be no voice for you, people experiencing 

interesting or tough times – let us support this symbiosis, let us make art easily 

accessible, let us spread the word and the basic message of KineDok: these people, these 

issues, this genre, these places and these countries are not to be overlooked!

KineDok je unikátní mezinárodní filmový klub a zároveň inovativní distribuční platforma, 

která spojuje fanoušky a tvůrce dokumentárních filmů a přináší divákům filmy, 

které v ČR jinak nejsou běžně k vidění.

Ve čtvrtém ročníku představuje KineDok 16 nových autorských dokumentů a promítá je na 

vice než 200 místech v partnerských zemích: v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, 

Maďarsku, Norsku, Rumunsku a na Slovensku.

I v roce 2018 připravuje mezinárodní tým KineDok pro diváky více než 1000 projekcí 

s doprovodným programem a spoustou zajímavých hostů. Přijďte spolu s přáteli 

na drink a skvělý film na některé KineDok místo ve vašem okolí a potkejte se třeba 

i se samotnými tvůrci filmů.

Bez vás, diváků se zájmem o dokumentární film a současné dění, by nemělo smysl točit 

dokumenty a bez dokumentárních tvůrců by se nedostávalo prostoru pro vaše příběhy 

a zajímavé osudy. Pojďme spolu podpořit dokumentární žánr, otázky, témata, místa, země 

a osobnosti s ním spojené a ukázat, že je nelze přehlížet! 
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FILMY / FILMS
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Děkujeme za déšť
Thank You for the Rain

—

Thank You for the Rain

Norway, United Kingdom / 2017 / 87‘

director: Julia Dahr

—

Když před pěti lety vzal poprvé do ruky kameru sympatický keňský farmář Kisilu, aby začal 

dokumentovat život své rodiny a okolních vesnic, těžko by někdo čekal, jak silný příběh z 

jeho vyprávění vzejde. Podmanivý příběh odhodlání, pokory a tvrdé práce. Ale také příběh 

boje proti klimatické změně. Když jednoho dne jeho domov zasáhne zničující bouře, Kisilu 

se rozhodne vyzvat lidi ve své komunitě k akci. Ta ho zavede až na samý vrchol politické 

debaty. Snímek Děkujeme za déšť je výpovědí věčného optimisty, který však v boji o 

zelenější svět otestuje vlastí limity i překážky systému, ve kterém žijeme.

—

Over the last five years, Kisilu, a smallholder farmer in Kenya, has used his camera to 

capture the life of his family, his village and the impacts of climate change. He has 

filmed floods, droughts and storms but also the more human costs - his kids are sent 

home from school, when he can’t pay the fees; men are moving to towns in search for 

jobs; and family tensions rise. Following a storm that destroys his house, Kisilu starts 

building a community movement of farmers fighting the impacts of extreme weather 

and he takes this message of hope all the way to the UN Climate Talks, in Paris, COP21. 

Here, amid the murky cut and thrust of politics at the biggest environmental show on 

earth, Kisilu and Norwegian filmmaker Julia Dahr‘s relationship takes on a remarkable 

twist, shedding a powerful light on the climate justice movement and the vastly 

different worlds they represent.
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Dobrý pošťák
The Good Postman

—

Пощальонът
Bulgaria, Finland / 2016 / 82‘

director: Tonislav Hristov

—

Malá vesnička na pomezí bulharsko-turecké hranice je branou pro uprchlíky převážně 

ze Sýrie. Své o tom ví zejména její nepočetní obyvatelé, které otázka běženců rozděluje. 

Jedni se uprchlíků bojí, zatímco druzí v nich vidí naději na znovuobnovení skomírající 

vesnice. Tento rozkol se také stává ústředním tématem nastávajících voleb na post 

starosty. Nadějným kandidátem je i tichý a obětavý pošťák Ivan, jehož přáním je zaplnit 

vylidněné domy syrskými rodinami. Volebním protivníkům se tento nápad nelíbí a raději 

vedou například kampaň za první internetový klub v obci. Film je tragikomickým obrazem 

svébytného pohledu na svět a jednoho nezlomného dobráka.

—

A small village on the Bulgarian-Turkish border is a gateway for refugees, mostly from 

Syria. It is a topic of particular importance for its few inhabitants, who are divided by 

the question of the refugees. Some are afraid of them, while others see in them a hope 

of restoring the dying village. This split becomes the central theme of the forthcoming 

mayoral elections. A promising candidate is the quiet and unselfish postman Ivan, who 

wants to fill a deserted house with Syrian families. His opponent does not like this idea 

and leads a campaign to use the house for the first internet club in the village. The film is 

a tragicomic picture of a peculiar view of the world and human goodness. 
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Dum spiro spero
Dum Spiro Spero

Starověký egyptský bůh Anubis se reinkarnoval jako černý pes, alter ego současného 

chorvatského spisovatele Pero Kvesiče, který se potýká se zdravotními problémy. Jakožto 

spisovatel, za pomoci ruční kamery, sepisuje strhující osobní dokumentaristickou esej, za 

kterou po právu získal ocenění na nejprestižnějších filmových festivalech.

„Dokud dýchám, doufám“, je motto všech, kteří vytrvají až do samého konce, doslova a 

metaforicky. Kombinace každodenního života, knih a smrti hovoří o ztrátě životní síly a 

schopnosti se s ní vyrovnat. Všichni umíráme v momentě, kdy se zrodíme, a to by nám mělo 

dát největší důvod chtít pochopit hodnotu života a užívat si radosti, které přináší.

—

Dum spiro spero is a Latin saying meaning ‘while I breathe, I hope’. Until this day, it has 

remained the motto of those who refuse to quit until the very last breath. Intertwining 

daily life, books and death, the author speaks about losing strength and the strength 

to cope with the loss. Everybody die the moment they are born, which is the greatest 

reason why to understand the values of life and enjoy the joys it gives. The acclaimed 

writer after a series of books made his first film and his literati experience spoke 

in a cinematic language that reaches the level of his literature. Details of ordinary 

surrounding and daily life fit in with the story they engender. This film is to a great 

extent a one-man show, because next to the script and directing, the author also filmed 

all the material and played the mouth harp.

—

Dum spiro spero

Croatia / 2016 / 50‘

director: Pero Kvesić

—
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Funne: Dívky, které snily o moři
Funne: Sea Dreaming Girls

—

Funne - Le ragazze che sognavano il mare

Italy, Croatia / 2016 / 80‘

director: Katia Bernardi

—

V malé horské vesnici na severu Itálie plánuje skupina sedmdesátiletých důchodkyň 

pozoruhodnou cestu. Žádná z nich nikdy nebyla u moře a chtějí ho ve stáří poprvé vidět. 

Na svou cestu však potřebují peníze. Po několika neúspěšných pokusech se rozhodnou 

udělat něco bláznivého, zahodit svou stydlivost a v pozici modelek nafotit kalendář. I když 

to nevyjde, alespoň zažijí něco nového a proslaví se. Moře a jejich společný sen na ně přeci 

nepočká…

—

A group of „girls“ in their eighties are attending a meeting at „The Rhododendron“, the 

local women‘s club. Today, they are discussing an important matter. The crisis hit hard 

and this year the club doesn‘t have the money to organise the long-coveted trip to 

celebrate the club’s twentieth anniversary. The trip is special also because many of the 

club members will get to see the sea for the very first time. The women‘s attempts to 

get funding through the usual means - embroideries, cakes and polenta sold at country 

fairs - are not enough this time. Erminia, the energetic seventy-year old president of 

the club, her faithful friend Armida, the village‘s best ballroom dancer and Iolanda, also 

known as miss apple pie, have an idea: what if they, too, make a calendar ang go sell it 

door-to-door at Christmas time, just like the local firefighters club does? The calendar 

will have to be something truly unique and special, full of their energy, their longing for 

freedom and of their desire to get away from the mountain. 
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Hotel Úsvit
Hotel Sunrise

—

Hotel Úsvit

Slovakia / 2016 / 49‘

director: Mária Rumanová

—

Poeticky laděný příběh čtyř postav, které se snaží vykročit z bludného kruhu stagnace 

a marnosti, vyzbrojeni jen vlastní touhou po štěstí. Sledujeme Batmanovy úniky před 

zákonem, které mu ničí rodinné vztahy, Petrovu snahu o naplnění platonické lásky k 

plavovlasé železničářce, Jančiho pátrání po unesené ženě. Jejich touhy a úsilí však 

nezaručují ani úspěch ani správnost jejich rozhodnutí. Postavy filmu si vytváří vlastní 

cestičky, jak v nepříznivém systému fungovat, často na hranici zákona nebo logiky 

běžného člověka. Ale o to jsou jejich příběhy expresivnější, nahodilejší a lidštější. Jejich 

společnou realitou je město Černá nad Tisou - kdysi „Zlatá brána socialismu“, dnes brána 

do temných vod zemí východní Evropy.

—

The small Slovakian town of Cierna nad Tisou is situated in the most easterly corner 

of the European Union, right next to the border with Ukraine. At one time it was known 

as the Golden Gate of Socialism, but this once important transhipment center for 

Soviet freight trains is now a backwater rife with unemployment. Viktor’s gambling and 

alcohol addictions have landed him back in jail. Peter is overweight and tries to break 

the monotony by getting into shape. Jan’s wife Gizela is apparently taken to Hungary 

for a reason that remains unclear. Despite the sad circumstances in which they find 

themselves, they all try in their own way to keep their spirits up, in the hope of new 

opportunities. The camera calmly observes them as they go about their lives, offering 

us a close look at the existences of people doing their best to deal with a new reality.
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Mrtvý národ
The Dead Nation

—

Tara moartă

Romania / 2017 / 83‘

director: Radu Jude

—

V prosinci 1937 vyvolalo u židovského lékaře z Bukurešti zvolení antisemitského 

prezidenta Rumunska zděšení a začal si vést deník. Spolu s fotografiemi z ateliéru na 

jihovýchodě země ze stejného období se stal základním podkladem pro film Mrtvý národ. 

Každodenní snímky náhodných lidí představují portréty šťastných rodin, dětí, 

společenských klubů, farmářů, skupin přátel, vojáků či rodin, a dramaticky kontrastují s 

deníkovými pasážemi a dobovými záznamy rozhlasu. Dohromady tak vytvářejí fascinující a 

až traumatizující portrét jednoho národa, který je ekvilibristicky vybroušeným diamantem 

ukazujícím možnosti filmové řeči.

—

The Dead Nation is a documentary-essay, which shows a stunning collection of 

photographs from a Romanian small town in the 1930‘s and 1940‘s. The soundtrack, 

composed mostly from excerpts taken from the diary of a Jewish doctor from the 

same era, shows us what the photographs do not: the rising of the anti-Semitism and 

eventually a harrowing depiction of the Romanian Holocaust, a topic which is not very 

talked about in the contemporary Romanian society. 
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Můj soukromý měsíc
Moon inside You

—

Mesiac v nás

Slovakia, Spain, France / 2009 / 75‘

director: Diana Fabiánová

—

Diana roky trpí problematickou menstruací. Bolesti hlavy, nevolnost, deprese – proč 

se považuje za normální, že se ženy cítí pravidelně tak mizerně? A proč se o tom dávno 

otevřeně nemluví? Diana se vydává hledat odpovědi s humorem a střízlivou sebereflexí. 

Rozmanité teorie antropologů, psychologů, gynekologů a břišních tanečnic se prolínají 

se staromódními edukačními videy a animovanými pasážemi. Filmem nás provází také 

jedenáctiletá Dominika, která nás informuje o svém čekání na první menstruaci, což přináší 

mnohé upřímné otázky. Dianino hledání se mění ve vtipnou a emotivní cestu ke kořenům 

ženskosti a života.

—

Diana is not the only one for whom the monthly period is no fun at all. Headaches, nausea, 

depression - why is it so widely accepted that women all over the world should feel so 

lousy on a regular basis? And why is the subject still not openly discussed? With a keen 

sense of perspective, humor, and self-mockery, Diana goes in search of answers. The 

most wide-ranging theories put forward by anthropologists, psychologists, journalists, 

gynecologists, and belly-dance teachers are intercut with old-fashioned information 

films and animated clips. The connecting factor throughout the film is 11-year-old 

Dominika, who keeps the audience updated about her impending menstruation, 

bringing up all kinds of questions. Diana‘s quest brings her a deeper understanding and 

appreciation of her body and eventually her moods.
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Není úniku
Nowhere to Hide

—

Nowhere to Hide

Norway, Sweden / 2016 / 86‘

director: Zaradasht Ahmed

—

Když se americká armáda v roce 2011 stáhla z Iráku, opouštěla zemi, která se po letech 

bojů a sektářského násilí nacházela v rozkladu. Ošetřovatel Núrí Šaríf žije ve městě 

Džalawla, ležícím v jedné z nejnebezpečnějších oblastí v centrálním Iráku. Od režiséra 

snímku dostává malou kameru. Na tuto kameru, a často i jen mobilem, v následujících pěti 

letech natáčí příběhy lidí, kteří válku přežili. Jako citlivý pozorovatel odkrývá bezmocnost 

rodin poznamenaných smrtí či zmrzačením, ale i jejich vůli žít, zatímco násilí kolem 

neutichá. Když v roce 2014 obsadí město Islámský stát, musí s rodinou uprchnout a i on se 

tak stává součástí války, ve které i soused může být nepřítelem a před kterou není úniku.

—

Nowhere to Hide follows male nurse Nori Sharif through five years of dramatic change, 

providing unique access into one of the world’s most dangerous and inaccessible areas 

– the “triangle of death” in central Iraq. Initially filming stories of survivors and the hope 

of a better future as American and Coalition troops retreat from Iraq in 2011, conflicts 

continue with Iraqi militias, and the population flees accompanied by most of the 

hospital staff. Nori is one of the few who remain. When ISIS advances on Jalawla in 2014 

and takes over the city, he too must flee with his family at a moment’s notice, and turns 

the camera on himself.
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Nic jako dřív
Nothing Like Before

—

Nic jako dřív

Czech Republic / 2017 / 92‘

directors: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská

—

Je jim 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů dospívajících v českém pohraničním 

maloměstě, kde navštěvují stejnou školu. Film zachycuje Tea, Renatu, Aničku a Nikolu v 

situacích, kdy jejich středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se 

vykročení do světa dospělých. Každý sám čelí důležité životní výzvě, na jejímž konci už nic 

nebude jako dřív. A nejde přitom jen o maturitu. Kdo z nich tváří v tvář nové zodpovědnosti 

obstojí, kdo z nich skutečně dospěje? Kamera je s postavami většinu času téměř srostlá a 

zblízka vtahuje diváka do světa jednotlivých hrdinů. Dynamická střihová skladba podtrhuje 

roztěkanost a nesoustředěnost mladé generace. Nic jako dřív nabízí kinematograficky 

podmanivý pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív, než by sami chtěli. 

—

They are 19 years old, lead normal teenage lives, and attend the same school in a small 

Czech border town. The film portrays Teo, Renata, Anicka, and Nikola at a time when 

looming adulthood is beginning to cast an anxious shadow over their carefree high 

school existence. Each of them faces a momentous challenge and its outcome will 

change their life forever. And it‘s not only about final exams. Who will succeed, who will 

fail, and who will truly come of age? The camera is virtually one with the characters for 

the most part, immersing the viewer in the world of each protagonist. Dynamic editing 

underscores the young generation‘s restlessness and lack of focus. Nothing Like Before 

offers a cinematically captivating look into the lives of teenagers forced to grow up 

sooner than they would like. 
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Přijímání
Communion

—

Komunia

Poland / 2016 / 72‘

director: Anna Zamecka

—

Být hlavou domácnosti je zodpovědná a nelehká práce. To platí zejména pro Olu, 14letou 

polskou dívku, která se stará o svého autistického bratra a neschopného otce věčně 

vysedávajícího u televize. Tato zkouška osudu ji stojí dětství a běžné dívčí radosti. Jedno 

přání jí však ještě zbývá – návrat její matky domů a znovuobnovení nefunkční rodiny. 

Veškeré své síly tak Ola upíná ke dni svatého přijímání bratra Nikodema. Oslava po této 

zkoušce dospělosti se má stát v jejích představách pojítkem rozbité rodiny. Nekonečný 

boj je svědectvím o síle zoufalé dívky, která přes mnohá odmítnutí stále věří ve změnu. 

Tento absolventský snímek Anny Zamecke získal Evropskou filmovou cenu 2017 za nejlepší 

dokumentární film. 

—

Ola is 14 and she takes care of her father, autistic brother and a mother who lives 

apart from them; but most of all she tries to reunite the family. She lives in the hope of 

bringing her mother back home. Her 13-year-old brother Nikodem’s Holy Communion is 

a pretext for the family to meet up. Ola is entirely responsible for preparing the perfect 

family celebration. Communion reveals the beauty of the rejected, the strength of the 

weak and the need for change when change seems impossible. This crash course in 

growing up teaches us that no failure is final. Especially when love is in question. Anna 

Zamecka`s debut film won European Film Award 2017 for Best Documentary.
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Svět podle Daliborka
The White World According to 

Daliborek
—

Svět podle Daliborka

Czech Republic, Slovakia, United Kingdom, Denmark / 2017 / 105‘

director: Vít Klusák

—

Dalibor K. pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje 

a je radikální neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale doposud neprožil plnohodnotný 

vztah se ženou, bydlí totiž stále se svojí matkou Věrou. Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, 

uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Nesnáší svůj život, ale neví, co 

změnit. Natáčení obrazů ze života nácka s uměleckými ambicemi započalo ve chvíli, kdy se 

Daliborova matka seznámila přes Facebook se Slovákem Vladimírem, který s oblibou říká, 

že by „z cikánů udělal asfalt“. Sžíravě absurdní a přitom ledově mrazivý tragikomický vhled 

do světa „obyčejných slušných Čechů“, kterým se stýská po Adolfu Hitlerovi. 

—

Industrial painter Dalibor K. is approaching 40, but he still lives with his mother Věra. 

He makes amateur horror movies and writes angry songs; he likes PlayStation and 

Facebook. And he admires Adolf Hitler. His search for a full-fledged relationship with 

a woman hasn’t panned out yet. Czech documentarist Vít Klusák has come out with a 

stylized portrait of a gentle neo-Nazi from Prostějov, Czechia. And despite the fact that 

he’s yet to attack anyone, he can’t stand many things: his job, Jews, Roma, refugees, 

homosexuals, Angela Merkel, spiders and dentists. His mother’s new boyfriend 

Vladimír also irritates him despite dropping choice nuggets such as “I’d turn gypsies 

into asphalt”. Dalibor hates his life, but he doesn’t know what to change. Corrosively 

absurd and starkly chilling in equal measure, this tragicomedy investigates the radical 

worldview of “decent, ordinary people.”
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ULTRA
ULTRA

—

ULTRA

Hungary / 2017 / 81‘

director: Balázs Simonyi

—

ULTRA pojednává o lidech, kteří zasvětili svůj život běhání. Sleduje, jak čelí extrémnímu 

utrpení a překonávají hranice svých sil, jak tělesných, tak duševních. Ať už běhají 

ve snaze uniknout každodennímu životu, postavit se stárnutí či se dotknout něčeho 

nadpozemského, všichni běžci zakusí pocit nesmrtelnosti a uvědomí si svou vlastní 

smrtelnost. Každý ze čtyř protagonistů má své vlastní odpovědi a konkrétní motivy. 

Pro některé je to terapie, pro jiné kompenzace či cesta. Dokument ULTRA je dojemné 

lidské drama se silnými postavami, vyprávěné z antihrdinského úhlu pohledu. Sleduje 

protagonisty na 246 kilometrů dlouhé cestě rozjímání a sebepoznání a nabízí unikátní 

přístup k myšlenkám a obnaženým emocím přesvědčených sportovců. 

—

ULTRA is a creative documentary about people who dedicate their lives to running. 

The movie follows them as they confront extreme hardship and surpass the limits of 

their strength, both in their body and their mind. Whether running to escape from their 

everyday life, to challenge ageing or to seek the supernatural, every runner gets a taste 

of immortality and experiences his own mortality. The four protagonists have their own 

answers, particular motivations for why. For some of them it’s a therapy, for some of 

them it’s a compensation or a journey. ULTRA is a touching human drama, a character-

driven film told from an antiheroic angle. The movie follows the protagonists on the 246 

km long road of contemplation and self-discovery. ULTRA offers a special access to the 

thoughts and naked emotions of everyday athletes.
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Vlak dospívání
Train to Adulthood

—

Reményvasút

Hungary / 2015 / 79‘

director: Klára Trencsényi

—

Příběh se odehrává na Dětské železnici vybudované v roce 1948 maďarskou komunistickou 

vládou. Šedesát let staré vlaky převážejí stovky tisíc cestujících ročně a jsou obsluhovány 

pěti sty dospívajícími dětmi. Hlavními hrdiny jsou tři mladí zaměstnanci, kteří vyrůstají v 

ekonomickém a sociálním neklidu dnešní doby. Dětská železnice jim nabízí útočiště, místo, 

kde jsou kamarádství a pořádek normou, v ostrém kontrastu se zmatkem a sobectvím 

současné společnosti. Sledujeme Gigi, Karmen a Viktora v zásadních okamžicích 

následujících let jejich života ve vlaku i mimo něj. Naše vyprávění zdaleka přesahuje příběh 

o komunistické relikvii. Zavádí nás do hlubin duše a emočního a intelektuálního rozvoje 

současné mladé generace. I přes vážné téma a několik dramatických okamžiků dodávají 

staromódní rituály a hřejivá atmosféra filmu lehkost, umocněnou řadou vtipných scén. 

—

Train to Adulthood is a coming of age story about three children who work passionately 

at the Children’s Train, a small gauge railway built in 1948 by the communist leaders of 

Hungary. The sixty-six-year-old wagons still run every day carrying hundreds of thousands 

of passengers a year. Both in the communist times and today, the Train has been entirely 

operated by the children themselves for free. We follow 3 young railway workers for whom 

the Children‘s Train is a refuge, a place where comradeship and order are opposed to the 

chaos of the outside society. The Train is a metaphor to talk about current day Hungary, 

offering an insight into the intellectual and emotional development of a generation that 

will soon become responsible for our fate. 
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Zelí, brambory a další démoni
Cabbage, Potatoes and other 

Demons
—

Varza, cartofi si alti demoni

Romania, Germany / 2016 / 60‘

director: Serban Georgescu

—

V rumunské vesnici Lunguletu sedí na místním trhu 1000 zemědělců na traktorech 

naplněných 100 000 tunami zelí a čekají na zákazníky. Na konci dne je rozdají, nebo zničí. 

Jsou rádi, když prodají 1 tunu zelí za pouhých 20 euro. Režisér Serban se rozhodne strávit 

ve vesnici jeden rok a živit se jako farmář, aby zjistil, proč se tito lidé dostali do této 

bezvýchodné situace a jestli přece jen neexistuje řešení. Satiricky laděný snímek se tak 

zamýšlí i nad tím, jak se zbavit strachu z kolektivního zemědělství v postkomunistickém 

prostředí na příkladu vesnice, která se zasekla mezi přítomností a minulostí.

—

In the Romanian village of Lunguletu, 1 000 farmers on their tractors sit on 100 000 tons of 

cabbage in the local market, waiting for customers. At the end of the day they either sell 

for nothing or destroy their crops. Intrigued of getting 1 ton of cabbage for just EUR 20, 

townie Serban decides to spend one year in the village, work the land and find out, if there 

is any way out of this deadlock. The Mayor and some villagers have ideas and possible 

solutions. But can they overcome their fear of a collective farming? A satire of current 

realities in agricultural Europe narrated by the director himself, the film tells from the 

inside and in a self-ironical tone the story of a village that got stuck in between past and 

present. 
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Zvíře stále žije
The Beast is Still Alive

—

Звярът е още жив
Bulgaria / 2016 / 90‘

directors: Mina Mileva, Vesela Kazakova

—

Politický dokument si pokládá otázku, zda existuje ideální komunismus, neboť v praxi 

ještě nalezen nebyl. Mladá žena v Bulharsku nachází spis svého dědečka v archivech 

tajné služby. Sympatizoval s bulharskými socialisty ve 20. letech, ale poté, co byl 

svědkem hrůzných činů komunistické strany za druhé světové války, se připojil k 

protikomunistickému odboji v bulharských horách. Pomocí animace a inscenovaného 

dialogu mezi ženou a jejím dědou film ukazuje, jak se mladé generace neustále vrací 

ke komunistické ideologii ve světle zdiskreditovaných politiků a bývalých agentů tajné 

policie. Přístup mladé ženy k politickým alternativám kapitalismu se stává čím dál tím 

komplikovanějším. 

—

This political documentary is about the search for an ideal communism and how it 

has never been found in practice. The film begins with the secret police file on the 

grandfather of a young Bulgarian woman. He sympathized with the Bulgarian Socialists 

in 1920s, but after seeing the damage the Communist Party caused during World 

War II, he joined the Goryani anti-communist resistance movement in the Bulgarian 

mountains. Using animated sequences and a semi-mystical dialogue in voice-over 

between the young woman and her dead grandfather, The Beast Is Still Alive shows 

how young generations keep rediscovering communist ideology against the backdrop 

of discredited politicians and former agents of the secret police. The young woman’s 

attitude towards the political alternatives to capitalism grows increasingly complex.
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