
ORK_KOTA_PLATFORM_2014  - One-minute for (dance) film competition - Award winners                                                                                                                    

Jointly organized by the Foundation for Contact Dance & Orkesztika Foundation 

 
 

Jury award: Best One-minute 2014 
 

The jury does not give the award of the Best One-minute 2014 film. 

 
For the future the jury gives some advices about the films, generally: 

One part of the topic of the films are larger, or concerns more than a concept of a one-minute film. 
Other part of the films deals with the criterias of one-minute, only. 

The recommendation of the jury for the future, that the creators try to consider deeply the conceptual trial 

of  "body-dance-picture". 
The jury appreciate the positive tendencies of the visual ideas of the films. 

One hand the jury has missed the originality, on the other hand appriciates the colourfull aspects of the 
films. To point out as a positive example for "time and space" the jury keeps the film "LiveLoveFull". 

 
Audience award  (The audience vote was closed at the time h.13.11, 12.01.2014.) 

 

The winner of the Audience award: 
SHIFT 

Director: Kata Kopeczny  
Choreographer: Ilka Bardóczy  

 

Congratulation! 
 

 
 

 
ORK_KOTA_PLATFORM_2014 - díjazottak 

Kontakt Táncért Alapítvány és az Orkesztika Alapítvány közös szervezésében 

 
Az Ork_Kota Platform 2014 - Egypercesek (tánc)filmre verseny, a Legjobb egypercesnek járó 

díját a zsűri idén nem adta ki. 
 

A zsűri általánosságban a filmekről a következőket fogalmazza meg: 

A filmek egy része nagyobb volumenű, vagy több témát érint, mint amit az egy peres film fogalma elbír. 
A filmek másik része kizárólag az egy perces kritériumot teljesíti. 

A zsűri a jövőre nézve ajánlja, hogy az alkotók gondolják jobban át a "test-tánc-kép" fogalmi hármasát. 
A filmek vizuális megközelítésének pozitív tendenciáit a zsűri komolyan értékelte. 

Annak ellenére, hogy a valódi eredetiséget a zsűri hiányolta, a nézőpontok sokszínűsége megmaradt. Pozitív 

mintaként, idő és tér játék okán a zsűri kiemeli a "LiveLoveFull" című filmet. 
 

A Közönségdíj nyertese: 
SHIFT 

Rendezte: Kopeczny Kata 
Koreográfus: Bardóczy Ilka 

 

(A közönség szavazást 2014.01.12-én, 13 óra 11 perckor lezártuk) 
 

Gratulálunk! 


