
 

 
Kortfilmfestivalen 60Seconds tager film ud af biografens mørke hen til mennesker, 
der hvor de er – på vej til arbejde, hen til en ven, hjem til familien – i byen. 
Festivalen modtog 140 film fra hele verden og festivalens jury - filminstruktør 
Annette K. Olesen, instruktør Vladimir Tomic og billedkunstner Eva Koch - har 
udvalgt 10 film, der alle forholder sig til årets tema ”Embrace your fear”.  

Den 20. – 26. februar 2017 kan man se filmene ude i byen på metroperron ved 
Forum, Amagerbro og Christianshavns Metro, Kvarterhuset Amagerbros Gavl (2300 
Kbh S.), Husgavl på Christianshavn ved Trangravsbroen (1400 Kbh), facaden på KØS 
– museum for kunst i det offentlige rum (4600 Køge), facaden ved Kulturværftet i 
Allégade (3000 Helsingør). 

  

Screenshot fra en af de udvalgte kortfilm.  

Foto: 60Seconds. Download foto i høj opløsning her.  

Frygten fylder rigtigt meget i vores liv 

De 10 kortfilm viser både helt konkrete billeder og poetiske billedrefleksioner over årets tema 
”Embrace your fear”. ”Frygten fylder rigtigt meget i vores liv. Nu har vi ikke længere en 
grund til at være bange for vores liv, som dengang vi boede i huler. Og så opfinder vi noget 

Hvad sker der, når en mand 
kravler på gaden? Stopper 
trafikken? Er der nogle der 
hjælper ham?  
Og hvordan er det, når man er en 
myre på en øde ø og tager det 
nærmeste blad til en anden øde ø? 
Er du det menneske, som manden, 
der krammer træer i byen også 
giver et kram?  
Og hvad tænker du på, når du ser 
fisk i et net, der ikke kan komme 
ud?

Filmfestival viser, 
hvad vi er bange 
for ude i byen

https://www.dropbox.com/sh/a8480g6dyrdrgk5/AADaK5RdC-aggBaplESH38cna?dl=0


at være bange for og det bliver ofte det ukendte,” fortæller festivalens direktør Ada Ortega 
Camara. ”Derfor tager vi i år frygten ud i byens rum, så vi alle kan møde den med et smil, 
en undren, en genkendelse.” 

International kortfilmsfestival i Danmark 

60Seconds har 10 års jubilæum i år og var med i fortroppen af den internationale bølge af 
filmsfestivaler i byens rum med fokus på det meget korte 1-minut-format. De var selv inspireret 
af den succesfulde kortfilmfestival i Berlins U-Bahn ”Going Underground”. Festivalen har et stort 
internationalt netværk og samarbejder bl.a. med kortfilmfestivaler i Iran, Korea og Holland. 
Derfor modtog festivalen også 140 film fra hele verden. Af dem var 58 fra Danmark, 51 fra EU 
lande og resten fra fjerne verdensdele som bl.a. Chile, Australien, Mexico. Blandt de 10 udvalgte 
film er der kun 1 kortfilm fra Danmark. I år består juryen af: Filminstruktør Annette K. Olesen, 
instruktør Vladimir Tomic og billedkunstner Eva Koch. 

Pressekontakt: Karen Toftegaard, 2298 6743, karen@karentoftegaard.dk  

Fakta: 60Seconds 

Det er i år 10. gang, at kortfilmfestivalen 60Seconds bliver afholdt. Festivalen er åben for både 
danske og udenlandske instruktører. Alle film varer 60 sekunder og er uden lyd.  

Hvornår: 20. – 26. februar 2017 

Hvor:  

Projektioner ved metroperron på Forum, Amagerbro og Christianshavn. 

Urbane projektioner ved:  

Kvarterhuset Amagerbro - Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh S. 

Gavl ved Trangravsbroen på Christianshavn - 1400 Kbh S. 

KØS - museum for kunst i det offentlige rum - Nørregade 29, 4600 Køge 

Kulturværftets facade – Allégade 2, 3000 Helsingør 

Web: http://www.60sec.org/  

Festivalen er støttet af: Det Danske Filminstitut, Danske Filminstruktører, Københavns Kommune 
Kulturfond, Statens Kunstfond, Kulturhavn365 og Amager Øst Lokaludvalg. 

Fakta: Jury 

Årets jury består af filminstruktør Annette K. Olesen, instruktør Vladimir Tomic og billedkunstner 
Eva Koch. 

Annette K. Olesen (filminstruktør) 

Hendes debutspillefilm ”Små Ulykker” (2002) vandt Berlin Internationale Film Festivals ”Den Blå 
Engel”-pris. Hendes dogmefilm ”Forbrydelser” blev også vist på Berlinalen. ”Lille Soldat” (2008) 
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vandt Berlin festivalens ”økumeniske” pris. Hun har desuden instrueret fire afsnit i første sæson 
af tv-serien ”Borgen” (2010). 

Vladimir Tomic (billedkunstner) 

Hans film hører hjemme i området for moderne kunst og eksperimentel dokumentarfilm. ”Flotel 
Europa”, Vladimir’s debuterende spillefilm, blev præsenteret på Berlinalens Forum i 2015 og 
vandt TAGESPIEGEL READER’S PRIZE og JURY SPECIAL MENTION, Peace Film Prize, samt 15 andre 
priser på store europæiske festivaler. 

Eva Koch (billedkunstner) 

Arbejder rumligt inden for områderne videoinstallation, lyd og skulptur. Eva Kochs kunst er ofte 
sted-specifikke og interaktiv, og hun har været pioner med projicering af video værker i det 
offentlige rum. Hun har bl.a. repræsenteret Danmark på Venedig Biennalen og Biennalen i 
Sydney, Australien.


