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“Így jöttek- így jönnek” 

2015. április 30. 10:00 Monostori Erőd (Tiszti terem)

A magyar film formanyelvi és tartalmi megújulását az újabb-és újabb
generációk színre lépése hozta. 
Ha csak a múlt század utolsó évtizedeire tekintünk vissza Jeles András
“Kis Valentino”, Tarr Béla “Családi tűzfészek”, Bódy Gábor “Amerikai
anzix” hetvenes évekbeli műve, a nyolcvanas évek Monori M. András
“Meteo” Xantus János “Eszkimó asszony fázik”, Enyedi Ildikó “Az én
XX. századom” filmje, vagy – előre ugorva kissé az időben – Török
Ferenc “Moszkva tér”, Pálfi György “Hukkle”, Hajdú Szabolcs “Macerás
ügyek”  alkotása kortársaik meghatározó alapélményét jelentette.

Nemrégen mutatkozott be Zomborácz Virág “Utóélet”, Reisz Gábor
“Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan” című műve és nagy sik-
errel vetítik a mozik Ujj Mészáros Károly “Liza, a rókatündér” című
filmjét. 

Az első nagyjátékfilm elkészítése az alkotók és a mindenkori támogatók
(stúdiók, producerek) számára izgalmas új kihívást jelent. 
A Mediawave Filmfórum többször foglalkozott a főiskoláról kikerült,
addig csak rövidfilmet készített alkotók egész estés filmhez jutási
lehetőségeivel. A beszélgetések témája a filmes műhelyek, stúdiók
megszűnése utáni helyzetet járta körül, bemutatva a
közreműködésükkel készült műveket. Nem titkolt célja volt ezeknek a
beszélgetéseknek, hogy az új filmtámogatási rendszer képviselőt
meggyőzze: a műhelyek támogatása elsősorban a szerzői filmeket
készíteni szándékozókat segíti.

Többször felmerült, hogy az első filmesek számára külön támogatási
szisztémát kellene kialakítani, számos európai fesztivál kísérő ren-
dezvénye erre koncentrál, külön kategóriában vetítik, díjazzák őket,
fórumokat szerveznek a támogatási lehetőségekről (pl. Szófia, Cottbus,
Tallin, Kolozsvár, Szarajevó, stb) 

A Magyar Filmalap támogatási rendszere nem tesz különbséget a pá-
lyázatok elbírálása során, nincs külön elbánási mód. Híreket hallani
egy új koncepció kidolgozásáról, amely az elsőfilmeseket segítené, a
Fórumon remélhetőleg erről is szó lesz. Tény, hogy az elmúlt három
évben számos első filmes kapott lehetőséget (a teljesség igénye nélkül
pl. a már említett Zomborácz Virág, Újj Mészáros Károly, Császi Ádám,
vagy Madarász Isti) igaz, mindegyikük már bizonyította tehetségét dí-
jakat nyert korábbi kisfilmjével. 

A legfiatalabbak egyéni utakat járnak, kevés pénzből, baráti támoga-
tásból, új modelleket keresve, közösségi támogatásból (crowdfunding)
készítenek filmeket. Ezek a megoldások hosszabb távon nem jelent-
hetnek igazi megoldást, több alkotó - akár sikeres filmje után is - emlí-
tette, hogy nehezen tudna a továbbiakban így filmet készíteni.

Mit lehet ebben a helyzetben tenni?  Egyáltalán, van-e helyzet? Hogyan
lehet az alkotói energiákat hatékonyabban kibontakoztatni? Mi a fele-
lőssége a mindenkori támogatónak, mi lehet a feladata a producernek,
aki az új szisztémában szinte csak gyártási- lebonyolítói feladatokat
láthat el?
A fórum résztvevői ezekre a kérdésekre kereshetik közösen a választ.

This way they arrived and here
they come

The formal and conceptual renewal of Hungarian film, tightly related to
the national and social-cultural movements, was carried out by the ap-
pearance of generations one after the other.
Recently, Virág Zomborácz’s Afterlife and Gábor Reisz’s For Some In-
explicable Reasons have been appreciated and also there are great
expectations with Károly Ujj-Mészáros’s Liza, the Fox-Fairy.
The first feature film is always a challenge for the film crew and the
sponsors as well. Mediawave Film Forums have dealt with the money-
raising possibilities to support short film directors so they can make
their first feature.
There is also the idea to establish a support-system for first feature film
directors, as many of them are struggling with making low budget films
or turn to crowdfundings. But these are not long-term solutions.
What can we do in such situations? How can we help setting the cre-
ative energies free? What is the sponsors’ responsibility? What is the
producer’s task?
The participants of the forum are searching for the answers to the
above questions.

A fórumhoz kapcsolódóan vetítésre kerülő filmek::
Ápr. 28. 18:00 SZFE-Szász János-Janisch Attila 6X6-os 
osztályának vizsgafilmjei
Ápr. 29. 18:00 Zomborácz Virág „Utóélet” 
Ápr. 30. 18:00 Reisz Gábor „Van valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan”
Máj. 1. 18:00 Szimler Bálint-Rév Marcell „Balaton Method”
Máj. 2. 14:00 Szemző Tibor „Az élet vendége- Csoma 
legendárium”

Beszélgetés az alkotókkal a filmekről, a pálya alakulásáról
Moderátor: Monory M. András
Felkért hozzászóló: Varga Balázs
A fórumra meghívottak a filmek készítői, alkotók, producerek, 
forgalmazók, kritikusok.

A Fórum nyilvános, a fesztivál látogatói előtt nyitott és ingyenes
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Nemzetközi fikciós zsűri / International Fiction Film Jury

Basak EMRE (TUR) Festival on Wheels igazgatója, producer / director of Festival On Wheels, producer

Başak Emre a Festival on Wheels igazgatója, producer. 1992 és 1995 között az Ankarai Nemzetközi Filmfesztivál testületi tagja. Az 1995-
ben alakult Festival on Wheels alapító tagja és 2000-től az igazgatója. Számos török filmhét koordinátora és zsűritag különböző országokban.
2001-ben Zeki Demirkubuz Vallomás c. filmjének produkciós koordinátora. A Karsi mesék (2009) és a Fekete-fehér (2010) c. filmek társ-
producere. 2015-ben Zeki Demirkubuz Ember c. filmjének producere. 2008 óta a cannesi és berlini filmfesztiválokon a Török Film Stand
szervezője és az Adanai Golden Boll Filmfesztivál Nemzetközi programjának koordinátora. / Başak Emre is the director of Festival on
Wheels and a producer. She served on the executive board of the Ankara International Film Festival from 1992-1995. She was among the

co-founders of the Festival on Wheels in 1995 and since 2000, she is the festival director. She has acted as the coordinator of numerous film weeks in Turkey and
in countries all over the world, as well as serving on the jury of international festivals. In 2001, she worked as the production coordinator for the Zeki Demirkubuz di-
rected feature, The Confession (İtiraf). She co-produced Tales from Kars (Kars Öyküleri) in 2009 and Black and White (Siyah Beyaz) in 2010. In 2011, she was the
line producer on Inside (Yeraltı) by Zeki Demirkubuz, in 2014 she produced Nausea and in 2015 Ember by the same director. Since 2008 she is running the Turkish
Film stands at Cannes and Berlin Film Festivals as well as working as the World Cinema Coordinator of the Adana Golden Boll Film Festival.

Stefan KITANOV (BUL) Szófia Filmfesztivál igazgatója, producer / Director of Sofia Film Festival, producer

Producer, fesztiváligazgató, a Szófia Filmfesztivál alapítója (1997). 2000 óta 12 nemzetközileg elismert film - többek közt Stephan Koman-
darev Oszkár díjra jelölt alkotása, A világ nagy és a megváltás a sarkon ólálkodik (2008) - producere vagy társproducere. / Producer and
festival director, founder of the Sofia International Film Festival in 1997. Since 2000 he has produced and co-produced more than 12 films
which received national and international recognition most acclaimed of which is ‘The World Is Big and Salvation Lurks around the Corner’
(2008) by Stephan Komandarev (shortlisted for Foreign Language Oscar). He is a member of the European Film Academy and has served
on juries at Cannes, Venice, Karlovy Vary, Moscow, Wiesbaden, Frankfurt, Motovun, Mediawave, Torun, Vologda and other festivals.

PÁLFI György (HUN) filmrendező / director

1974-ben született Budapesten. 1995-ben nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező szakára Simó Sándor osztályába.
Számos rövidfilmet rendezett egyetemi évei alatt. Balázs Béla-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa, az
Európai Filmakadémia tagja. Nagyjátékfilmek: Szabadesés (2014): 49. Karlovy Vary filmfesztivál (2014) – a zsűri külön díja, a legjobb
rendező díja, Final Cut - Hölgyeim és Uraim (2012), Nem vagyok a barátod (2009), Taxidermia (2005) -  fődíja és még 5 díj (2006); Chicagói
Nemzetközi Filmfesztivál – Ezüst Hugó-díj (2006); TIFF, Kolozsvár – rendezői díj (2006); Cottbusi Filmfesztivál – Don Quijote-díj (2006);
Tallinn – a kritikusok díja (2006); Brüsszel – fődíj (2006); Mexikói Filmfesztivál – a legjobb rendezés díja (2007); antalyai Eurázsia filmfesztivál

– legjobb rendező díja, Hukkle (2002) - a legjobb első film (2002); Európai Film-díj – az év felfedezettje (2002); San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál – legjobb
rendező (2002); Cottbusi Filmfesztivál – legjobb egyéni művészi teljesítmény (2002); az Európai Filmakadémia Fassbinder-díja (2003); Barcelonai „L’Alternativa”
Független Filmfesztivál – legjobb játékfilm (2003); Magyar Filmkritikusok Díja – operatőri díj (2003); Hongkongi Filmfesztivál – Arany Tűzmadár-díj (2003); Mamersi
Fesztivál – fődíj (2003) / Born in 1974, in Budapest. When he was only 13, he began experimenting with a Super 8 camera. While a student of the Directing department
(1995 - 2000) of Budapest's Theatre and Film School, he became noted for his short films The Fishichtys (1997), The 7th Room in the Knock-Knock (1999) and
Round and Round (1999), the latter being selected in various festivals. He rose to international fame thanks to his first feature film, Hukkle (2002), which received
the European Discovery award within the European Film Academy annual awards ceremony, as well as many other distinctions. His second feature film, Taxidermia,
perceived as the shock-film of 2006, premiered in the Un Certain Regard section of Cannes. Co-written with his wife, Zsófia Ruttkay, the film brought Pálfi the Best
Director award at TIFF (2006) and four awards, including the one for Best Film, at the 37th edition of the Hungarian Film Week, the most important Hungarian
cinematic event of the year. Pálfi also directed Final Cut – Ladies and Gentleman, a film-collage made of 450 classics, internationally acclaimed by the critics, and
an episode of Magyarország 2011. At Les Arcs European Film Festival in 2014, Pálfi won the first annual ARTE International Prize for the best project in development,
The Voice, about a son searching for his father, a scientist who went missing 30 years ago. His latest film, Free Fall won the Best Director and the Jury Prizes at the
Karlovy Vary Film Festival in 2014.

Nemzetközi dokumentumfilm zsűri / International Documentary Film Jury

Sergey BUKOVSKY (UKR) dokumentumfilm rendező / documentary film director

Szergej Bukovszki 1960-ban született Baskíriában. A Kievi Karpenko Karji Állami Képzőművészeti Egyetemen diplomázott rendező szakon.
A szovjet hadseregben töltött szolgálat után az Ukrán Dokumentumfilm Stúdiónál dolgozott több mint egy évtizeden át. Harmic éves filmes
karrierje alatt Bukovszki mintegy 50 filmet készített, és számos rangos fesztivál díjait nyerte el. 1998 és 2003 között a Kievi Karpenko Karji
Állami Képzőművészeti Egyetemen tanít dokumentumfilm rendezést. 2004-ben a Nemzeti Művészeti és Irodalmi díjjal,  2008-ban pedig
érdemes művész díjjal tüntették ki. / Sergey Bukovsky was born in 1960 in Bashkiria. He graduated form the State Institute of Fine Art
named by Karpenko-Karyi (Kyiv), film directing department. After serving in the Soviet Army, he worked at the Ukrainian studio of Documentary

Films for more than a decade.During his 30-year film career, Bukovsky made approximately 50 films. Some of them received awards at prestigious international film
festivals. From 1998 to 2003, Bukovsky taught courses in documentary directing at the Karpenko-Karyi Kiev State Institute of Fine Arts. Honored People’s Artist of
Ukraine, 2008, Laureate of National State Award in Art and Literature Field named by Taras Shevchenko, 2004

Boris MITIC (SRB) dokumentumfilm rendező / documentary film director

1977-ben született. Több kontinensen élt már, majd visszaköltözött Belgrádba, harcolt a háborúban, 5 évig dolgozott a nemzetközi médiának,
megértett pár dolgot és a hátralévő életét a családjának, a futballnak és a kreatív dokumentumfilmeknek szentelte. A három filmjét 20 TV
csatornán és 150 fesztiválon vetítették világszerte és 25 díjat kaptak összesen. Villámsakkozik, cikkeket ír a Playboynak, valamint a doku-
mentumfilm készítésről online reálpolitikai előadásokat tart Európában, Kínában, a Közel-keleten és Amerikában. Öt éves új projektje a
Semmiről szól. Filmográfia: Viszlát, hogy vagy? (2009), Unmik Titanik (2004), Csinos Dyana / Pretty Dyana (2003) The Size of a Bottle
(2002) / Boris Mitić was born in 1977 in Leskovac, southern Serbia. Lived on a few continents, settled back in Belgrade, fought a war,

worked for 5 years for top-level international media, understood some things and dedicated the rest of his life to creative parenting, creative football and creative
documentaries. His three films were shown on 20 TV channels and over 150 festivals around the world, winning 25 awards. Plays blitz chess, write columns for
Playboy and lectures on the realpolitik of documentary filmmaking in Europe, China, the Middle East, America and online. Started a new 5-year doc project about
Nothing.Filmography: Pretty Dyana (2003), Unmik Titanik (2004), Goodbye, How Are You? (2009)
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Magyar és nemzetközi animációs és kísérleti filmek zsűrije
International and Hungarian Animation and Experimental Film Jury

Radu IGAZSÁG (ROM) animációs filmrendező, vizuális művész / animation director, visual artist

1953-ban született Romániában. Vizuális művész, animációs-film rendező, videó- és fotóművész. A képzőművészeti Főiskola festőszakán
végzett Romániában. A bukaresti Filmművészeti Főiskolán filmrendezést tanult. A bukaresti Képzőművészeti Egyetem professzora, valamint
a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem vendégtanára. Festőből lett nemzetközi hírű animációs rendező és kísérleti filmes. Számos
díjat nyert filmjeivel, videó, grafikai és multimédia munkáival. / He was born in 1953 in Diosig, Romania. Visual artist, animation film director,
video artist, photographer. Graduated at the Fine Arts Academy, Painting Department, Romania. He studied film direction at the Bucharest
Film Academy. Professor at the Bucharest National University of Arts and a lecturer at the Partium Christian University in Oradea, Romania.

He used to be a painter, then he became an internationally known animation and experimental film director. Won awards for Film, Video, Graphics and Multimedia.

SAYOKO KINOSHITA (JPN) 
Animációs rendező és producer. Partnerével, Renzo Kinoshitával készült független animációs rövidfilmjeit számos nemzetközi fesztiválon
díjazták. Az animációs művészet fejlesztésének, oktatásának elkötelezettje. 1985-ben megalapította az első animációs versenyfilmes bi-
ennálét Ázsiában, a Hiroshimai fesztivált, amelynek 15 éve ő az igazgatója. Sayoko 2006-tól 2009-ig volt az ASIFA elnöke. Jelenleg az
ASIFA alelnöke, a japán ASIFA-csoport elnöke, a Japán Animációs Tudományok Társaságának tanácsadója, előadó professzor az Oszakai
Művészeti Egyetemen, a Joshibi Művészeti és Tervezői Egyetem tagja, a Joshibi Művészeti és Tervezői Egyetem Alumni Szövetségének
az elnöke, a Nemzetközi Animációs Könyvtár elnöke és a Studio Lotus vezetője. I Animation Director/Producer. Sayoko has made inde-

pendent animation documentary shorts together with her partner Renzo Kinoshita, such as "Made in Japan"('72), "Japonese"('77), "Pica Don" ('78), "The Last Air
Raid- Kumagaya"('93), "Ryukyu Okoku - Made in Okinawa" ('04) , receiving many international prizes. Also, since late 1960s, she has been working for the development
of animation art, including education, research and promotion. She was the founder and has been director of the first international animation festival in Asia, in Hi-
roshima, endorsed by ASIFA. ASIFA President and late Vice-President, Advisor to Japan Society of Animation Studies, Board of Joshibi Univ. of Art and Design, Pre-
sident of Int'l Animation Library, President of Studio Lotus. 

Magyar dokumentum és kisjátékfilmek zsűrije
Jury of  Hungarian Documentary and Short Fiction Films

BUGLYA Sándor (HUN) filmrendező / film director
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen majd a Színház és Filmművészeti Főiskola operatőr és rendező szakán szerzett diplomát. A
Dunatáj Alapítvány elnöke, a MAFSZ örökös tiszteletbeli elnöke, az Erdélyi Magyar Filmszövetség tiszteletbeli tagja. 2004-óta a SAPIENTIA
EMTE Fotóművészet-Filmművészet-Média Szak (Kolozsvár) szakmai vezető tanára (vizuális nyelv, operatőri-, produceri ismeretek, film-
rendezés, dramaturgia). 1965 óta foglalkozik filmkészítéssel filmrendezőként és operatőrként, valamint több mint 350 film producere. Az
MMA levelező tagja, tevékenységét Csokonai díjjal, Balázs Béla díjjal, produceri díjjal és számos fesztiváldíjjal jutalmazták. / He graduated
at the Semmelweis Medical University and at the Film and Theatre University, Budapest as director and cinematographer. President of

Dunatáj Alapítvány (Danube Region Foundation). He is a professor at SAPIENTIA Hungarian University of Transylvania – Cluj Napoca (RO), Department of  Film
and Media Studies; has lectured on visual language, cinematography, film directing, dramaturgy. Since 1965 he has made films as director and cinematographer
and produced over 350 films. He was awarded with prestigious prizes like Csokonai and Béla Balázs Awards as well as several festival prizes.

SZEMADÁM György (HUN) festőművész, filmrendező  / painter, film maker

Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, művészeti író és filmrendező, érdemes művész. A Magyar Művészeti Akadémia
Képzőművészeti tagozatának tagja (2004). 1967 és 1975 között a Fővárosi Állat- és Növénykertben a nagyragadozók ápolója, majd
főápolójaként tevékenykedett. 1979-től gyermekek és felnőttek részvételével vezetett képzőművészeti köröket és alkotótáborokat, tartott
egyéb képzőművészeti foglalkozásokat, elmegyógyintézetekben végzett művészetterápiás munkát, családsegítő központokban pedig
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kreatív foglalkoztatását vezette. 1982-1993 között a Magyar Nemzeti Galériában működő GYIK
(Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti) Műhely tanára, 1988-tól vezetője. 1992-1993-ban a Magyar Művelődési Intézet főmunkatársaként,

1998-2001 közt elnökségi tagjaként működött. 1997-1999 közt a Magyar Televízió Vizuális Művészetek Szerkesztőségének főszerkesztője volt. / Munkácsy Mihály
awarded painter, artistic writer, film director and merited artist, Member of the Fine Art Department of the Hungarian Art Academy (2004). Between 1967 and 1975
he was the main zoo keeper of large predators in the Budapest Zoo and Botanical Garden. Since 1979 he has led artistic camps and courses for kids and adults,
he worked as an artistic therapist in mental hospitals and held creative courses for socially disadvantaged children and young people. Between 1982 and 1993 he
was the teacher and since 1988 the leader of the Children and Youth Fine Art Workshop in the National Gallery. He was the curatory member of the Hungarian
Cultural Institute and between 1997 and 1999 he was the chief editor of the Visual Art Editorial at  the Hungarian Television.

Ella DAVLETSHINA (RUS) dokumentumfilm rendező, a Meetings in Siberia igazgatója / documen-

tary film maker, director of Meetings in Siberia Film Festival
A Moszkvai Filmintézetben diplomázott. Rendezőként és vágóként dolgozott Szentpétervárott, Moszkvában, Jekatyerinburgban, Kraszno-
jarszkban és Novoszibirszkben. Filmjeit számos nemzetközi filmfesztivál vetítette és díjazta, (Nocturne – A Veronia Nemzetközi FF díja,
1994, Van élet a földön? – Legjobb dokumentumfilm, MEDIAWAVE, Hungary, 1996; a Zsűri különdíja a bukaresti Dakino Filmfesztiválon;
Retro – Zsűri különdíja a szentpétervári Message to Man Fesztiválon, 2000; Legjobb dokumentumfilm, Capetown, INPUT, 2000; Legjobb
dokumentumfilm, MEDIAWAVE, Hungary, 2000. Számos nemzetközi project szerzője és koordinátora. Számos fesztivál zsűritagja: One

World FF, Prága, MEDIAWAVE, Hungary, etc. 1997 óta a független Meetings in Siberia szervezet elnöke, és az ugyanezen nevű novoszibirszki fesztivál igazgatója
és producere. / Education: cinema institute VGIK (Moscow).  Worked as a director and an editor in Saint-Petersburg, Moscow, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk.
Participant and prize-winner of international festivals ( «Nocturne”- Prize at the International Film Festival in Verona, Italy, 1994;  “Is There  Life on Earth?” – “Best
documentary film» at the International Film Festival “MEDIAWAVE” (Hungary, 1996) and Special Jury Prize at the International Film Festival “Dakino”( Bucharest,
Rumania, 1996); “Retro” – Special Jury Diploma at the International Film Festival “Message to a Man” (Saint-Petersburg, 2000), The final session of the best world
documentaries in Cape town  ( INPUT, 2001),  “Best documentary film» at the international film festival MEDIAWAVE ( Hungary, 2002). Author and the head of many
international projects.Member of international jury of film festivals in Prague (IFF One World), in Hungary ( MEDIA WAVE). Producer of the film project “Plus Siberia”
(2001-2015). Since 1997 Ella Davletshina – a President of Interregional non-government and non-commercial organisation  “Meetings in Siberia”. President and
producer of the international film festival “Meetings in Siberia” (Novosibirsk).
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DURST György (HUN) filmproducer / producer

Producerként a fiatal, új – határokon belüli és túli - filmes generációk indulásának segítésére szentelte eddigi életét, kezdve a Balázs Béla
Stúdió kereteiben 1974-95 között, majd folytatva a Kép-Árnyék és Duna Műhelyek (1995-2011) vezetésével.  (2002-től 2011-ig a Duna Televízió
dramaturgiai vezetőjeként működött.) Produceri tevékenységét számos hazai és nemzetközi díj jelzi. Ezek közül a legjelentősebbek: 1996-ban
megkapta a Magyar Köztársaság Kiskeresztjét, még ugyanebben az évben és 2002-ben a producersége alatt készített Iványi Marcell: Szél,
illetve Mészáros Péter: Eső után című filmje cannes-i Arany Pálma díjban részesült. 2005-ben megkapta a Balázs Béla filmszakmai díjat,
valamint Marosvásárhely város Pro Urbe díját az erdélyi filmgyártás megerősítéséért végzett sok éves tevékenységéért. 2002-ben, illetve 2004-

ben a Magyar Filmszemle produceri fődíját kapta. / As a producer, he has given up his life to support careers of the young and new film generations inside and outside
the Hungarian border. He started his working life at Béla Balázs Studio between 1974 and 1995, then became the manager of Image-Shade and Danube Workshops
(1995-2011).  He worked for Danube Television channel as a dramaturge and manager between 2002 and 2011. He has been awarded nationally and internationally
several times for his producer work. Among them, the most significant ones are the followings: Order of Merit of the Hungarian Republic - Member Cross in 1996; he was
the producer of Wind by Marcell Iványi and After Rain by Péter Mészáros, which won the Golden Palm Award in Cannes Film Festival. In 2005, he was given the film
professional prize, Béla Balázs Award as well as the Pro Urbe Award of Marosvásárhely, for his long-term work establishing the Transylvanian film production. He was
twice awarded with the Producer Main Prize; in 2002 and 2004.

ÚTON - Online Filmfesztivál zsűrije
ON THE ROAD Online Film Festival Jury

MUHI András (HUN) filmproducer / producer

Muhi András az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen diplomázott 1980-ban, majd 1980-tól 1993-ig a Csepel Műveknél dolgozott jogtanác-
sosként, ahol később, 1993-2000-ig a vállalat igazgatójaként tevékenykedett. 1999-ben megalapította az Inforg Stúdiót melynek vezetője és
producere lett, és az Inforg Stúdió első rövidfilmjei, az Aranymadár és az uristen@menny.hu 2000.ben megosztott fődíjat nyertek a 31. Magyar
Filmszemlén. Az elmúlt években, az Inforg Stúdió a kortárs magyar film élvonalába került valamennyi filmes műfajban, hiszen az alapítás óta
24 játékfilmet, 100 rövidfilmet, 80 dokumentumfilmet és 10 animációs filmet gyártott, illetve vett részt a filmek elkészítésében mint producer
vagy kopruducer. Ezek közül számos film gyakori résztvevője és nyertese volt rangos nemzetközi filmfesztiváloknak (Cannes, Berlin, Varsó,

Rotterdam, Karlovy Vary, Locarno, Shanghai, Amsterdam, Toronto, Chicago stb.) Fliegauf Bence "Csak a szél" című filmje rendezői Ezüst Medve díjat nyert a Berlinale
Nemzetközi Filmfesztiválon; a “Before Dawn” –t (r. Kenyeres Bálint) az Európai Film Akadémia legjobb rövidfilmjének járó díjával tűntette ki. / András Muhi graduated
from Eötvös Loránd University in 1980. He worked at Csepel Steel and Metal Works as a legal advisor from 1980 to 1993 and then as CEO from 1993 to 2000. In 2000
he established Inforg Studio and since then he has worked as a producer and CEO. Inforg’s first short films, Goldenbird and god@heaven.hu immediatelly won prizes
at the 31st Budapest Film Week, and the Studio’s work became equivalent with the contemporary hungarian cinema in the last 13 years. Since its founding the studio
has produced and co-produced 24 feature films, 100 short films 80 documentary films and 10 animations. Lots of these films are participants and often winners of
prestigious international film festivals (Cannes, Berlin, Warsaw, Rotterdam, Karlovy Vary, Locarno, Shanghai, Amsterdam, Toronto, Chicago etc.) in every genre. Bence
Fliegauf’s “Just the Wind”, for example, won the Silver Bear at the Berlinale and “Before Dawn” won the prize for Best Short Film at the European Film Academy. 

VARGA Balázs (HUN) filmkritikus / film critic

1970-ben született Budapesten. Az ELTE BTK történelem szakán 1993-ban, népművelés szakon pedig 1994-ben diplomázott. Ugyanitt, a
Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programon, 2008-ban szerzett PhD fokozatot. Disszertációjának címe: Filmirányítás,
gyártástörténet és politika Magyarországon 1957–1963. 1993 és 2007 között a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa volt. 2007 óta
az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének munkatársa. 1997 óta tanít vendégelőadóként különböző magyar felsőoktatási
intézményekben. A Metropolis filmtörténeti és filmelméleti folyóirat alapító szerkesztője. 1991 óta jelennek meg írásai magyar filmtörténetről
és kortárs filmről különböző magyar és nemzetközi folyóiratokban és tanulmánykötetekben. / Balázs Varga is an Assistant Professor of Film

Studies at Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. He writes and lectures on modern and contemporary Hungarian cinema, contemporary European cinema,
and documentaries. He is a founding editor of Metropolis, a scholarly journal on film theory and history. His ongoing research project deals with the post-communist
Hungarian film industry and the changing cultural significance of Hungarian cinema.

Iliana KITANOVA (BUL) színésznő / actress

Film és színpadi színésznő. A szófiai Színház és Filmművészeti Egyetemen (NAFITZ) szerzett diplomát 1990-ben. Első filmszerepét a leg-
endás rendező, Rangel Vulchanov, “Merre tovább” c. filmjében kapta. Ugyanezzel a gárdával dolgozott húsz évvel később az “És most
merre?” c. filmben. Szerepelt továbbá Georgy Djulgerov ‘A tábor’ és az ‘Olyan szép vagy, drágám’ valamint Radoslav Spassov ‘A megboc-
sátás napja’ és az ‘Ellopott szemek’ c. filmjeiben. 1997-2012 között beszédtechnikát tanított a szófiai NATFIZ Egyetemen. / Film and theatre
actress. Graduated at the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia (NATFIZ) in 1990. Her first film role was in the film by the
legend of Bulgarian cinema Rangel Vulchanov ‘Which Way Now a.k.a. Where Do We Go from Here’. 20 years later she played in the sequel

‘Which Way Today’ with the same actors and crew. Her other roles include films by Georgy Djulgerov (‘The Camp’ and ‘You Are So Pretty, My Dear’ and Radoslav
Spassov (‘Day of Forgiveness’ and ‘Stolen Eyes’). She has taught stage speech at NATFIZ for the period 1997-2012.

Norah Mc GETTHIGAN (IRE/POL) filmrendező / film director
Norah Mc Gettigan szövegkönyvíró és rendező Írország észak-nyugati részén született. Alapdiplomáját az észak-írországi Ulster Egyetemen
szerezte színházi tanulmányok szakon, mesterdiplomáját pedig a Łódź-i Állami Film- és Színházművészeti Főiskola filmrendezés szakán.
The Water Fight és A Song For Rebecca című díjnyertes rövidfilmjeit hivatalosan beválogatták a Cannes-i Filmfesztivál Cinefondation
elnevezésű versenyszekciójába. A varsói Wajda Stúdió által támogatott What it’s like to be my Mother című rövidfilmje szintén széleskörű
elismerést váltott ki Európában, ahol számos díjjal jutalmazták. Norah 2012-ben fejezte be Sanctuary című debütálónagyjátékfilmjét, mely
az IFB (Irish Film Board) és a Venom Films (www.venom.ie) támogatásával valósult meg, s amelyet a varsói Wajda Stúdió társproducerként

jegyez. Jelenleg szövegírást oktat a Łódź-i Állami Film- és Színházművészeti Főiskolán, de két újabb nagyjátékfilm-projekten is dolgozik, az egyiken Lengyelország-
ban, a másikon Írországban. / Born in the North-West of Ireland, Norah Mc Gettigan is a screenwriter and director. She has a BA in theatre studies from the University
of Ulster in Northern Ireland and an MA in film directing from the Polish National Film School in Lodz. Her award-winning shorts The Water Fight and A Song For Re-
becca were both officially selected for the Cinefondation competition at the Cannes Film Festival. Her short What it’s like to be my Mother produced by the Wajda
Studio, (Warsaw), also enjoyed widespread success having won awards across Europe. Norah completed her debut feature Sanctuary in 2012, (IFB funded), which
was produced by Venom Films, (www.venom.ie) and co-produced by The Wajda Studio, Warsaw. Presently teaching screenwriting at the Polish National Film School
in Lodz, Norah is also developing two new feature film projects, one in Poland and one in Ireland.
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RENDEZŐ / DIRECTOR

ABBISS, Matt 38

AINOUCHE, Linda 81

AKAVIA, Tamar 71

ALMANDOZ, Koldo 36

ASLIUK, Victor 20

BÁCS, Ildikó 78

BADITS, Ákos 82

BAIER, Viola 38

BÁNHEGYI, Béla 56

BÁNTÓ, Csaba 78

BELMONTE, José 36

BERNAS, Piotr 51

BERTÓTI, Attila 27, 61, 78

BESENYEI, Katalin 70

BHETWAL, Niranjan Raj 69

BOBROVA, Svetlana 74

BORBÁS, David 59

BORGETTO, Gabriel 18

BORSODY, István 63

BORYSEWICZ, Ewa 25

BRUTSKI, Anton 50

BRZOZOWICZ, Grzegorz 76

CABON, Paul 24

ČAKÁNYOVÁ, Viera 11

CARLOS, Rufas 35, 60

CARPIGNANO, Jonas 13

CARRARO, Mauro 29

CASIANOV, Alex 68

CHAUFOUR, Lucile 72, 81

CIBULYA, Nikol 62, 72, 78

CSUBRILO, Zoltán 75

DALLMEYER, Madeleine 75

DASHUK, Volha 47, 73

DAVLETSHINA, Ella 74, 80

DEBRECZENI, Zoltán 78

DEPAULE, Edith 22

DÉSI, András György 57

DIAZ MELENDEZ, Cesar 27

DIMÉNY, Áron 78

DITTBORN, Carlos 72

DOMOKOS, János 52, 53, 65, 66, 73

DÖMÖTÖR, Balázs 78

DÖMÖTÖR, Bence 78

DRAGASAKI, Rinio 68

DRYGAS, Vita 49, 73

DZIEDZIC, Natalia 33

EBRAHIM, Soran 21

EHRET, Jean 46, 73

ELSEN, Jasmine 36

ERDÉLYI, János 64

FARGEAT, Coralie 16

FATTAKHUTDINOV, Pavel 74

FAZEKAS, Gyöngyi 56, 78

FEJŐS, Csilla 64

FELLER, Samuel 69

FERENCZ, Hunor 71

FERENCZI, Gábor 78

FIGUEIREDO, Patrícia 30

FILA, Zsófia 82

FILIPPOVA, Svetlana 26

FORGÁCS, Péter 53, 66

FREI, Michael 26

GÉCZY, Dávid 58

GÉLARD, Fred 70

GELLER, Dmitry 34

GERŐ, Marcell 54, 66

Girlin Bassovskaja 31

GLASER, Kati 24, 60

GłOWACKI, Mateusz 46

GÓBI, Rita 63, 72

GOLDBERG, Éléonore 37

GONTCHAROV, Andrej 18

GONZÁLEZ, Juan Camilo 36

GORDÁN, Ágnes 71

GRAU, Carlota 42

GRÓFOVÁ, Iveta 11

GUTEMA, Dávid 37, 62

GUZMAN, Ruben 48, 73

HADARICS, Gábor 65

HAINAUT, Frédéric 70

HALÁSZ, Júlia 65

HANCIU, Dragos 50

HARTUNG, Attila 82

HARTYÁNDI, Mátyás 78

HATHÁZI, Fanni 76

HELMER, Veit 11

HENNE, William 25

HERGUERA, Isabel 36

HERZ, Juraj 11

HOOLBOOM, Mike 79

HÖRCHER, Gábor 57

HORVÁTH, Mária 62

HUGHES, Adriene 72

ILLÉS, Attila 58, 68

ISTVANCIC, Branko 10

JELOK, Miro 11

JESSOP, Kate 72

JEVREMOVIC, Vuk 36

JUHÁSZ, Ariella 78

KAELIN, Roman 32

KÁLMÁN, Mátyás 65

KAPÁS, Zsolt Zsombor 58

KARAMIZADE, Behrooz 16

KEMEI, Chen 36

KEMÉNY, Lili 82

KEREKES, Peter 11

KIRÁLY, Krisztián 60

KISS, Sándor 63
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KLOPFSTEIN-LÁSZLÓ, Bálint 78

KNISZ, Tamás 78

KOBLINGER, Ádám 79

KOCSIS, Alexandra 60, 78

KOSKA, Zoltán 61

KŐSZEGI, Tamás 60, 78

KOTZAMANI, Konstantina 15

KOVÁCS, István 82

KRIEF, Zsuzsanna 32, 59

KRIŠTÚFEK, Peter 11

KRUPPA, Noémi 78

LANDINI, Marco 47

LEBHERZ, Dorian 19

LICHTER, Péter 63

LIOVÁ, Zuzana 11

LÖBEL, Robert 33

LORHO, Joanna 29

LUQUE, Brisa 42

MARC, Mathilde 41

MATUSIK, Szilárd 75

MEDARD, Simon 70

MERINO, Maricarmen 19

MIGNONE, Antonella 40, 44

MING, Wang Li 36

MKHITARYAN, Vahram 17

MOHAMMADI, Mashaallah 28

MOLNÁR, Luca 78

MÓRAY, Gábor 57

MOSHEL, Daniel 21

MULLOY, Lucy 10

MURÁNYI-MATZA, Teréz 79

NAGY, Kálmán 56, 69

NAGY, Klementina 78

NAMDAR, Mokhtar 48

OLÁH, Judit 57

OROSZ, István 61

OVASHVILI, George 12

PAÁL, Gergely 64

PAEPER, Falko 32

PALACIOS, Víctor 69

PAMUKI, Krisztián 63, 72

PANEPUCCIA, Cristiano 40, 44

PARVU, Luiza 14

PASCUAL, Pilar 70

PATROVITS, Tamás 78

PAWLIKOWSKI, Pawel 81

PÉRIOT, Jean-Gabriel 42

PIKKOV, Ülo 31

PLASKURA, Natalie 41

POTH, Moritz 30

RADEJ, Jakub 70

RAHMLOW, Martin 40

RAMEZAN, Hamy 14

RANCZ, Zsolt 71

REEVES,  Richard 36

REGO, Margarida 75

REISZ, Gábor 83

ROSTAMI, Barzan 34, 70

RÓZSA, Noémi 78

RUDAVSKÝ, Ondrej 11

SAIYAR, Azar 39

SANGUEDOLCE, Steve 79

SANTA, Carlos 36

SCHARBATKE, Liv 15

SEKERESOVA, Eva 71

SERRA, Gabriel 49

SETO, Momoko 43

SIMANELLA, Rosario 47

SIMONYI, Balázs 75

SOPSITS, Árpád 57

STANKOVIC, Katarina 15

STARMAN, Rafael 30

STEWART, Karl F. 71

SUBOTNICK, Steven 28

SUCHÝ, Mišo 11

ŠULÍK, Martin 11

SUWALA, Malgorzata 69

SZABÓ, Mátyás 82

SZABÓ, Simon 20, 59, 68

SZALAY, Péter 58

SZELESTEY, Bianka 79

SZEMZŐ, Tibor 83

SZENTPÉTERI, Áron 56

SZILÁGYI VARGA, Zoltán 61

SZIMLER, Bálint 83

SZIRMAI, Márton 17, 59

SZOMJAS, György 79, 81

TÁBOROSI, András 63, 72

TITZ, Daniel 19

TORRES, Lemoine 25

TRASLAVINA, Cecilia 36

TUTTELBERG, Anu-Laura 35

TZAFKA, Gabriel 13, 68

URCHUUD, Ikhbayar 80

VÉRTES, Ákos 79

VIDAKOVIC, Lea 71

VIDNYÁNSZKY, Attila 80

VISKY, Ábel 82

VOGEL, Francois 39

VORST, Guérin Van de 22

VREDENBURG, Sascha 12, 68

WAWRZECKI, Michal 69

WIJNEN, Marieke 74, 80

WITTMANN, Florian 32

YU-MING, Juliette 43

ZÉTÉNYI, Borbala 32, 59

ZOMBORÁCZ, Virág 83

ZSIGMOND, Dezső 52, 64, 66, 74

ZURBÓ, Dorottya 51, 62, 65, 71, 74
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A FESZTIVÁL SZERVEZŐJE 
ORGANISER OF THE FESTIVAL

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER
PARTNER ORGANISATION

AZ ALAPÍTVÁNY VEZETŐJE / HEAD OF
THE BOARD, MEDIAWAVE FOUNDATION

SZERVEZŐK / ORGANISERS EGYÉB / OTHERS

Külön köszönet minden olyan név szerint nem felsorolt segítőnknek, támogatónknak, akik a fesztivál megvalósulását a legkisebb
mértékben is segítették! Különösen köszönjük a Monostori Erőd gárdájának az előkészítés során adott rengeteg segítségét! Nélkülük
a fesztivál nem jöhetett volna létre! Nem feledjük az elmúlt huszonnégy év munkatársait, akikre sokszor tudunk támaszkodni napja-
inkban is és köszönjük győri és az ország más részén, illetve határokon túl élő barátaink figyelmét! 
Special thanks to all the partners and cooperators who helped the festival. It could have not been achieved without your kind support.

We especially thank for the contribution and good will of the Staff of Fort Monostor, because they have been helped us in every way!

We don’t forget our colleagues from the past twenty-four years, and we’re very thankful for the attention and support of our friends

from Győr and the other parts of the country, and of course, beyond the borders!

MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány 
International Visual Art Foundation

Monostori Erőd HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.
SRAGNER László

HARTYÁNDI Jenő
Fesztiváligazgató, művészeti vezető 
Festival & Artistic Director

KÁDÁR Sándor
Operatív és műszaki vezető 
Operational & Technical Manager

VARGA Júlia
Pénzügyi asszisztens 
Financial Assistant

VAJDA Violetta
Filmprogram koordinátor
Film programme coordinator

DEÉSY Gábor
Kereskedelmi és közkapcsolatok
Commerce, public relations

NAGY Péter
Arculatterv, kiadványok 
Design

JÖRG Tibor
Technikai ügyek 
Technical Assistant

FALAKY Zsolt
Színpadmester
Stage Management

KORčOK Péter
Sajtóasszisztens, PR

KOVÁCS Norbert "Cimbi"
Népi vonal
Folk sectionPress Assistant, PR

CSOBOD Judit
Zenei program asszisztens
Music programme assistant

B. CSETE Orsolya
Zenei program asszisztens
Music programme assistant

HARTYÁNDI Flóra
Program asszisztens
Programme assistant

Kiss Vivien
Program asszisztens
Programme assistant



JÁTÉKFILMEK / FEATURE FILMS 

KISJÁTÉKFILMEK / SHORT FICTION FILMS 

NEMZETKÖZI FILMPROGRAM 2015
INTERNATIONAL FILM PROGRAMME 2015
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Branko Istvancic 1967-ben született Szabadkán. Zágrábban diplomázott rendezőként 1999-ben. Első dokumentumfilmjeit
8mm kamerával vette fel 15 évesen. Mind horvát, mind nemzetközi díjakat nyert munkája elismeréseként. / Branko Ist-
vancic was born in 1967 in Subotica. He was graduated film and TV direction in 1999 at Academy of Dramatic Arts in
Zagreb. Making his first, documentary films on 8 mm camera at 15 with his first Hungarian film teacher Zoltan Siflis from
Subotica, he has received Croatian as well as international rewards for his works. 

A film szerencsétlen emberi sorsokat dolgoz fel a Horvátországban zajló há-
borúból. Félve attól, hogy a szerb menekültek visszatérnek a háború kitörése-
kor elhagyott, jelenleg boszniai horvát menekültek által lakott házaikba, egy
öregembernek nyoma vész. Olyan rendőr kezd utána nyomozni, aki maga is
szerb házban lakik.  / The film "The Bridge at the End of the World" deals with
the unfortunate human destinies from the war in Croatia. In fear of the return
of Serbian refugees to their houses in which they lived before the war and that
in the meantime populated with Croat refugees from Bosnia, an old man di-
sappears, and the investigation that starts from a police officer who lives in
Serbian house, will become more personal.

Most na krajU svijeta
The Bridge at the End of the World
Híd a világ végén

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Franciaország /
Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, France

Rendező / Directed by: Branko ISTVANCIC
114 min., 2014
horvát nyelv, angol felirattal / Croatian, English subtitled

Gyártó / Produced by: Artizana film
Forgatókönyv / Screenplay by: Josip Mlakic
Operatőr / Photographed by: Branko Cahun
Zeneszerző / Music by: Dalibor Grubacevic
Vágó / Edited by: Veljko Segaric
Szereplők / Cast: Aleksandar Bogdanovic, Sanja Radisic,
Boro Stjepanovic, Slaven Knezovic, Jelena Percin

Lucy Mulloy Londonban született 1979-ben. Filozófiát, politológiát és közgazdaságtant tanult Oxfordban, majd New Yorkban
végzett filmes tanulmányokat. 2004-ben debütált rendezőként a Swim c. alkotással. Una noche az első játékfilmje, és egy
trilógia első része. / Lucy Mulloy (London, UK, 1979) studied philosophy, politics and economy at Oxford, and later gra-
duated in film from New York University. She debuted as a director in 2004 with the short Swim. Una noche is her debut
feature film and is the first episode of a trilogy whose second installment, Una noche más, she is presently working on.

JÁTÉKFILMEK 2. / FEATURE FILMS 2
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Raúl szeretné otthagyni Kubát és új életet kezdeni Miamiban. Megosztja álmát
barátjával, Elioval, és ketten neki fognak a csónaképítésnek, amivel 90 mérföldet
kell majd megtenniük az óceánon. Amikor Raúlt azzal vádolják, hogy megtáma-
dott egy turistát, már nincs vesztegetni való ideje: el kell hagynia Kubát amint
lehet.  / Raúl would like to leave Havana and begin a new life in Miami. He con-
fides his dream to his friend Elio, and the two begin to build a boat to cross the
ninety miles of ocean separating them from Florida. When Raúl is accused of
aggression by a tourist, there is no time to lose: he has to leave Cuba as quickly
as possible. 

Una noche
One Night
Egy este

Kuba, Egyesült Királyság, USA / Cuba, United Kingdom, USA

Rendező / Directed by: Lucy MULLOY
90 min., 2013
spanyol nyelv, angol felirattal / Spanish, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Fortissimo Films
Gyártó / Produced by: Lucy Mulloy, Daniel Mulloy, Maite Arti-
eda, Sandy Pérez Águila, Yunior Santiago
Forgatókönyv / Screenplay by: Lucy Mulloy
Operatőr / Photographed by: Trevor Stuart Forrest, Shlomo
Godder
Vágó / Edited by: Cindy Lee
Szereplők / Cast: Dariel Arrechaga (Raúl), Anailín de la Rúa
de la Torre (Lila), Javier Núñez Florián (Elio)

JÁTÉKFILMEK 1. / FEATURE FILMS 1
28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 18:00 
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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Veit Hemer első filmjét 14 évesen készítette. Színházi rendezőnek tanult az Ernst Busch-ban. Következő filmje, a "Surprise"
nemzetközi sikereket ért el, 140 fesztiválra választották be, 52 díjat nyert. Tuvalu, Absurdistan, Baikonur mind az ő nevét
jegyzik. /Veit Helmer shot his first film at the age of 14, with his sister as main actrice. Moved from West-Berlin to East-
Berlin to study theatre directing at the famous acting school „Ernst Busch“. His short film „Surprise!“ became an international
success, being selected for Berlin, Cannes, Sundance and 140 more festivals, winning 52 awards.

JÁTÉKFILMEK 4. / FEATURE FILMS 4
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Bollersdorf átlagos. Polgárai büszkék átlagosságukra. A helyi gyerekeknek elegük
lett az átlagosságból és eltervezik, hogy kis kedvencükkel, az ormányos medvé-
vel kiszabadítják nagyszüleiket a helyi öregek otthonából. Fergeteges csínyte-
véssel próbálnak új világrekordot felállítani és ezzel feltenni Bollersdorfot a
térképre, mint a technológia új központját. / Bollersdorf is average. Its citizens
take great pride in being average and go to great lengths to remain average. The
children of Bollersdorf have had a bellyful of average and with the help of their
pet coati they set about freeing their grandparents from the local old folks’ home.
A hilarious caper ensues to create a new world record to put Bollersdorf on the
map and make it a centre of technology.

Fiddlestick
Quach
Csacskaságok

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Veit HELMER
82 min., 2011, színes/Colour
német nyelv, angol felirattal / German, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Veit Helmer, Hans-Ullrich Kra-
use
Operatőr / Photographed by: Feix Leiberg
Szereplők / Cast: Benno Fürmann (Animal catcher), Fritzi
Haberland (Elke), Alexander Scheer (Market Researcher),
Rolf Zacher (Record judge)

A tíz elismert rendező választ ajánl Szlovákia sokféleségének megismerésére. Az eredmény egy
egyedülálló művészeti tükör Szlovákia jelenéről, és élő filmművészetéről. / The ten recognised Slovak
film directors who offer an answer to what is Slovakia include a wide range of generations, views and
genres. The result is unique artistic reflection of contemporary history of Slovakia and, equally, a ref-
lection of Slovak cinematography in its different forms.

JÁTÉKFILMEK 3. / FEATURE FILMS 3
28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Hogyan magyarázzuk el Szlovákia elmúlt húsz évét egy földönkívülinek? Mi Szlo-
vákia szexepilje, mire használható és hogyan változik? A film tíz rendező szem-
szögéből mutatja be a független Szlovákia húsz évét. Tízperces különböző
műfajú részből áll. / How to explain the notion of ´Slovakia´ of the past twenty
years to a stranger, a visitor from another planet? What is the genetic makeup
the software of ´Slovakia´? How to use it? How does it change? Slovakia 2.0 is
a film about twenty years of independent Slovakia as seen from the perspective
of ten film directors. It is composed of ten 10-minute films of different genres ran-
ging from drama, through animation and documentaries, to experimental film. 

slovensko 2.0
Slovakia 2.0

Szlovákia / Slovakia
Rendező / Directed by: Juraj HERZ, Martin ŠULÍK, Peter
KEREKES, Zuzana LIOVÁ, Mišo SUCHÝ, Ondrej RU-
DAVSKÝ, Iveta GRÓFOVÁ, Peter KRIŠTÚFEK, Viera čA-
KÁNYOVÁ, Miro JELOK
112 min., 2014, szlovák, cseh, magyar, finn, angol nyelv, angol
felirattal /Slovak, Czech, Hungarian, Finnish, English, English
subtitled

Forgalmazó / Distributor: MPhilms Ltd.
Gyártó / Produced by: Mátyás Prikler, Zora Jaurová
Forgatókönyv / Screenplay by: Juraj Herz, Juraj Raýman,
Marek Leščák, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová,
Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Iveta Grófová, Peter Krištú-
fek, Viera Čákanyová, Miro Jelok
Operatőr / Photographed by: Dodo Šimončič, Martin Štrba,
Noro Hudec, Jan Baset Střítežský, Mišo Suchý
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George Ovashvili (1963) Grúziában és Hollywoodban tanult filmezést. Dokumentumfilmekben és játékfilmekben egyaránt
képviselteti magát. Számos figyelemreméltó rövidfilmet készített. / George Ovashvili (b. 1963, Mtskheta, USSR) studied
at the Georgian State Institute of Film and Theatre (1996) and at the Hollywood branch of the New York Film Academy
(2006). He is involved both in documentary and feature film work, which he frequently also produces himself. He has
made several remarkable short films.

A film az élet nagy kérdéseit tárgyalja, születés, felnövekedés, szerelem, harc,
hanyatlás és halál. Az univerzális történet aktuálisan az Abházia és Grúzia ha-
tárát képező Inguri folyón zajlik, ahol egy nyakas de jó szándékú paraszt a fo-
lyókanyarba épít egy barakkot, hogy ott éljen a kis unokájával és kukoricát
termesszen. De az élet, mint a folyó rohan tovább… / „Corn Island" is a psycho-
logical drama. The action in the film takes place at the natural border of the
Georgian-Abkhazian conflict – the Enguri River. The spring floods create a
small island in the middle of the river, where an old peasant grows corn. Later
a Georgian border policeman comes to the island and changes the seemingly
ideal life of the old peasant and his 16-year old granddaughter.

siMindis kUndzUli
Corn Island
Kukoricasziget

Grúzia, Németország, Franciaország, Csehország, Kazahsz-
tan / Georgia, Germany, France, Czech Republic, Kazakhstan

Rendező / Directed by: George OVASHVILI
100 min., 2014
angol felirattal / English subtitled

Gyártó / Produced by: Nino Devdariani - Alamdary Film
Forgatókönyv / Screenplay by: Nugzar Shataidze, George
Ovashvili, Roelof Jan Minneboo
Operatőr / Photographed by: Ragályi Elemér
Zeneszerző / Music by: Josef Bardanashvili
Vágó / Edited by: Sun-Min Kim
Szereplők / Cast: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Sa-
mushia, Tamer levent

Sascha Vredenburg 2010 októbere óta tanul filmrendezőnek a németországi Baden-Württemberg-i Filmakadémián. A
Későn érők tanulmányai alatt készült harmadik kisfilmje.
Since October 2010 Sascha Vredenburg studies Film Direction at the Filmakademie Baden-Württemberg, Germany. „Der
späte Vogel“ (The late bird) is his third student project as a director.

KISJÁTÉKFILMEK 1. / SHORT FICTIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A megviselt űrhajós megnyílik a 71 éves Theának, beszélgetéseik többnyire
az újrakezdésről, az idős hölgy falujának szomorúságáról és a végtelen térről
szólnak. / A crashed astronaut opens to the 71 year old Thea the possibility to
start again and to exchange the tristesse of her village with the endless wide-
ness of the space.

der späte vogel
The late bird
Későn érők

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Sascha VREDENBURG
20 min., 2014
német nyelv, angol felirattal / German, English subtitled

Gyártó / Produced by: Felix Ruple, Simon Riedl
Forgatókönyv / Screenplay by: Sascha Vredenburg, Elena
Preine, Marc Vogel
Operatőr / Photographed by: Markus Gebhart
Animátor / Animation: Philipp Mekus
Zeneszerző / Music by: Balz Aliesch
Vágó / Edited by: Dennis Lutz
Szereplők / Cast: Heide Simon, Manfred Böll, 
Christoph Pütthoff

JÁTÉKFILMEK 5. / FEATURE FILMS 5
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
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Jonas Carpignano 1984-ben született New Yorkban, jelenleg felváltva Olaszországban és Franciaországban él. 2012-es
rövidfilmje, A Chjanát a 68. Velencei Filmfesztiválon a legjobb rövidfilmnek járó Controcampo díjjal jutalmazták, míg A Ci-
ambra c. kisfilmje a Cannes-i 53. Kritikusok Hetén győzedelmeskedett. / Born in 1984 in New York (USA) Jonas Carpignano
is based in Italy and France. In 2012, his short film, “A Chjana”, won the Controcampo Award for Best Short Film at the
68th Venice Film Festival. His latest short film, A Ciambra” was awarded at the 53rd Semaine de la Critique at Cannes.

KISJÁTÉKFILMEK 1. / SHORT FICTIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Dél-Olaszországban élő fiatal roma srác, Pio életének egy éjszakája.
A night in the life of Pio, a young Romani boy living in southern Italy.

a ciaMbra
Young Lions of Gypsy
Fiatal cigányoroszlánok

Franciaország, Olaszország / France, Italy

Rendező / Directed by: Jonas CARPIGNANO
17 min., 2014
olasz nyelv, angol felirattal / Italian, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Jonas Carpignano
Operatőr / Photographed by: Jonas Carpignano
Vágó / Edited by: Jonas Carpignano

Gabriel Tzafka 1986-ban született. 2004-ben diplomázott filmrendező szakon a Szaloniki Arisztotelész Egyetemen. 2010-
ben beválasztották a Berlinálé Talent Campusába. Filmjeit 18-szor jelölték díjra és 40 nemzetközi filmfesztiválon szere-
peltek. / Born in 1986. Graduated in the Film School of the Aristotle University in 2004. In 2010 he was selected to participate
at Berlinale Talent Campus. He has been awarded up to 18 times for his films and he has participated in more than 40 in-
ternational film festivals.

KISJÁTÉKFILMEK 1. / SHORT FICTIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Jørgen, a tengerész egy éjszakára hazatér Dániába, és megpróbálja felkutatni
régi szerelmét, akit évekkel ezelőtt elhagyott. Ahogyan peregnek az órák,
Jørgen érzi, hogy szinte minden megváltozott, és számos dologra ráébred ma-
gával és régi szerelmével kapcsolatban.
The sailor Jørgen returns home to Denmark for a single night and tries to track
down his lost love whom he left many years ago. As the hours passes by,
Jørgen realizes that much has changed, and he makes startling discoveries
about himself and the woman he used to love.

soeMand
Sailor
Tengerész

Dánia / Danmark

Rendező / Directed by: Gabriel TZAFKA
17 min., 2014
dán nyelv, angol felirattal / Danish, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Gabriel Tzafka
Gyártó / Produced by: Mari Møller Kleldgaard
Forgatókönyv / Screenplay by: Morten Pape, Gabriel Tzafka
Operatőr / Photographed by: Jonas Berlin
Zeneszerző / Music by: Anton Baibakov
Vágó / Edited by: Lars Berg Sigsgaard
Szereplők / Cast: Anders Mossling, Nukâka Coster-Waldau,
Claus Flygare, Nikolaj Dencker Schmidt, Sara Pais
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Cilla Werning A mennyország felé vezető út előtt már 4 kisfilmet (Listen, Viikko ennen vappua, Pistokokeet, Odota) és
egy dokumentumfilmet (Doxwise Nordic) rendezett. / Before Keys of Heaven, Cilla Werning had directed 4 short films
(Listen, Viikko ennen vappua, Pistokokeet, Odota) and a documentary (Doxwise Nordic).

KISJÁTÉKFILMEK 1. / SHORT FICTIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1984, Irán. A 15 éves Majud és a 11 éves Adel hajléktalan testvérek, minden-
napi életük nehézségeivel próbálnak megküzdeni a háború sújtotta országban.
Iskolába járnak, szabadidejükben dolgoznak, de az élet napról napra csak
egyre nehezebb.
Iran, 1984. Homeless brothers Majid (15) and Adel (11) try to survive their daily
lives in a war-torn country. They attend school and work in their spare time, but
life gets harder day by day.

paratiisin avaiMet
Keys of Heaven
A mennyország felé vezető út

Finnország / Finland

Rendező / Directed by: Hamy RAMEZAN
28 min., 2014
perzsa nyelv, angol felirattal / Persian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Cilla Werning
Gyártó / Produced by: Cilla Werning
Forgatókönyv / Screenplay by: Ilmari Aho, Hamy Ramezan
Operatőr / Photographed by: Arsen Sarkisiants
Zeneszerző / Music by: Toni Teivaala
Vágó / Edited by: Hanna Kuirinlahti
Szereplők / Cast: Salar Saeedi Ashtiyani, Yazdan Akhoondi,
Shaghayeh Djodat, Muhammed Cangören

Luiza Pârvu jelenleg a NYU Tisch School of Arts-on tanul filmkészítést. A Start Anew World előtt 5 kisfilmet (Dry Bones,
My Baby, Draft 7, The Birthday, Vera vs. The Library Bear) rendezett, és jelenleg Toma Peiu-val készül első nagyjáték-
filmjére. / Luiza Pârvu is currently attending an MFA in Film Production, at the Tisch School of the Arts of the New York
University. Before Start Anew World, she has directed 5 shortfilms (Dry Bones, My Baby, Draft 7, The Birthday, Vera vs.
The Library Bear), and she is currently working on her debut feature film together with Toma Peiu.

KISJÁTÉKFILMEK 1. / SHORT FICTIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1908, Pennsylvania. Petru román bevándorló suszter, és unokatestvérének fe-
lesége, a csendes Ana meglátogatja őt újvilági otthonában. Mielőtt azonban
megnyerné a nő szívét, el kell neki mondania valamit...
Pennsylvania, 1908. Romanian immigrant cobbler Petru greets his cousin’s
wife Ana in their New World home, with silent affection. Before he wins her
heart, however, he needs to break a piece of news.

o lUMe noUă
Start Anew World
Új világ

Románia, Magyarország, USA / Romania, Hungary, USA

Rendező / Directed by: Luiza PARVU
23 min., 2014
román, angol nyelv, angol felirattal / Romanian, English, Eng-
lish subtitled

Forgalmazó / Distributor: Toma Peiu
Gyártó / Produced by: Toma Peiu, Luiza Pârvu, Adriana
Răcășan, András Muhi, Gábor Ferenczy, Mihai Penișoară
Forgatókönyv / Screenplay by: Toma Peiu
Operatőr / Photographed by: Shan Jin
Zeneszerző / Music by: Grigore Lese
Vágó / Edited by: Tudor D. Popescu
Szereplők / Cast: Florin Penisoara, Olimpia Melinte, Ioan Ar-
delean, Ioan Boeriu
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Liv Scharbatke 1984-ben született a németországi Neustadt an der Aisch-ban. 2010-ben kezdte el a Baden-Württembergi
Filmakadémia forgatókönyvíró mesterképzését. Eddigi pályafutása három kisfilmet rendezett (Komm, Liebevolle nacht,
Olgastrasse (közönsen rendezte Jörg Rambaummal), Életfogytiglan). / Liv Scharbatke was born in Neustadt an der Aisch
in 1984. She started studying screenwriting at the Baden-Württemberg Film Academy in 2010. She directed three short
films so far (Komm, Liebevolle nacht; Olgastrasse (co-directed with Jörg Rambaummal), Lifelong).

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Mikor az 57 éves gyilkost, Karlt hosszú idő után kiengedik a börtönből, senki
sem jön érte. Képtelen szembeszállni új élete és a világ magányosságával,
majd rájön, hogy csak akkor találhatja meg a kiutat, hogyha visszakerül a bör-
tönbe. / When the murderer, Karl (67), is released from prison after a long time,
nobody is waiting for him outside the walls. Unable to deal with the loneliness
of his new reality and the world which he doesn’t recognize, he quickly realizes
that there is one only way out of this situation: to return to prison.

lebenslänglich
Lifelong
Életfogytiglan

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Liv SCHARBATKE
9 min., 2013
német nyelv, angol felirattal / German, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Liv Scharbatke
Operatőr / Photographed by: Conrad Lobst, bvk
Zeneszerző / Music by: Dominik Giesriegl
Vágó / Edited by: Anne Goldenbaum
Szereplők / Cast: Karl - Reinhold Ohngemach, Woman in the
Pension - Cornelia Constanze Orlow, Woman at the traffic
light - Maria Kempken, Prison guardian - David Steffen

Konstantina Kotzamani jelenleg a Szaloniki Arisztotelész Egyetemen tanul filmezést. Legutóbbi kisfilmje szerepelt a Ber-
linálé műsorán. Katarina Stanković San Franciscoban, Amszterdamban és Kölnben is szerzett diplomát. 2012-ben és
2013-ban bejutott a Berlinalé Talent Campusába. Első közös filmjük a Reggeli ébredés. / Konstantina Kotzamani studies
film in Aristotle University in Thessaloniki. Her last short was screened at Berlinalé. Katarina Stanković received a diploma
in San Francisco, Amsterdam and Cologne. In 2012 and 2013, she got in the Berlinalé Talent Campus. Morning Prayers
is their first collaboration.

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Egy nightclub wc-jében találkozik egy tinédzser fiú és egy tinédzser lány. Drog-
tól beállva járják céltalanul Szarajevo utcáit és épp arról beszélgetnek, ami
eszükbe jut. Felmennek egy lakásba, ahol elvannak egymással, azonban ezt
az önfeledt érzést megszakítja valakinek a jelenléte...
A teenage boy and a girl meet in the bathroom of a nightclub. High on drugs,
they wander around aimlessly through the streets of Sarajevo and talk about
random things. They end up in an apartment and fool around until, at some
point, this carefree atmosphere is interrupted by someone else’s presence.

jUtarnje Molitve
Morning Prayers
Reggeli ébredés

Bosznia, Görögország, Szerbia / Bosnia, Greece, Serbia
Rendező / Directed by: Katarina STANKOVIC & 
Konstantina KOTZAMANI
17 min., 2014
bosnyák nyelv, angol felirattal / Bosnian, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Katarina Stankovic & Kons-
tantina Kotzamani
Operatőr / Photographed by: Giorgos Karvelas
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Laurine Derocles 2002 óta forgatókönyvíró és rendező az egyik francia csatornán. Eddig egy nagyjátékfilmet írt és két
kisfilmet rendezett.
Scenarist and director for French TV program since 2002. Feature lenght (writing) 2013 Invasion. Short lenght: 2014
Reality +; 2003 Le télégramme

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A Reality+ technológia segítségével hozzáférhetsz a „feljavított valósághoz”.
Az agyba beültetett chip befolyásolja és megváltoztatja az érzékeket. Kivá-
laszthatod „ki” szeretnél lenni, hogy mások olyannak láthassanak, mint amiről
mindig is álmodtál.
Through the Reality + technology you can now have access to an "improved
reality." The chip implanted inside your brain affects your senses to change the
perception of your image. Choose "who" you want to reflect, see you as you've
always dreamed of.

reality +

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Coralie FARGEAT
23 min., 2014
francia nyelv, angol felirattal / French, English subtitled

Gyártó / Produced by: Mezzanine, Jérôme Lateur
Forgatókönyv / Screenplay by: Coralie Fargeat
Zeneszerző / Music by: Walt Fermaitre
Szereplők / Cast: Vanessa Hessler, Vincent Colombe, 
Samuel Trépanier, Aurélien Muller, Aurélia Poirier

Behrooz Karamizade 1978-ban született Ahwazban, Iránban. Családja 1984-ben emigrált az akkori Szovjetunióba, 1985
óta él Németországban. A Kassel Egyetemen tanult filmezést. Pályafutása során 5 kisfilmet és egy dokumentumfilmet
rendezett. / Behrooz Karamizade was born in 1978 in Ahwaz (Iran). In 1984 he and his family emigrated to former Soviet
Union. He is living in Germany since 1985. He studied film at the University of Kassel. He is one of the founders of NUR
filmgroup. He has directed 5 short films and one documentary so far.s

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Hol lehet elbújni a veszély elől, ahol nincs menekvés? Bahar, a kurd lány hisz
abban, hogy megvan erre a kérdésre a válasza. Bahar Csodaországban a kis-
lány Baharról szól, aki nem élhet átlagos gyerekéletet. Apjával Szíriából Né-
metországba kénytelen szökik, és egyetlen megoldása félelmei leküzdésére
és önvédelemre, hogy becsukja a szemét, és láthatatlanná válik.
Where do you hide from danger, when you can´t hide anywhere? The kurdish
girl Bahar believes she has found a way. „Bahar in Wonderland“ is the story of
Bahar, a little girl, who given the circumstances she is in, is not able to be a
child. She is escaping with her father from Syria to Germany. In order to fight
her fears and defend herself from danger she believes in being able to get in-
visible by closing her eyes.

bahar iM wUnderland
Bahar In Wonderland
Bahar Csodaországban

Németország / Germany
Rendező / Directed by: Behrooz KARAMIZADE
16 min., 2013
perzsa, német nyelv, angol felirattal / Persian, German, Eng-
lish subtitled

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: Living Pictures Production -, 
Jörn Möllenkamp, Behrooz Karamizade
Forgatókönyv / Screenplay by: Behrooz Karamizade
Operatőr / Photographed by: Michel Unger
Zeneszerző / Music by: Kayhan Kalhor
Vágó / Edited by: Behrooz Karamizade
Szereplők / Cast: Kani Mohammadi, Julia Kahl, 
Korkmaz Arslan
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1977-ben született Budapesten. Szabadúszó szerkesztő, rendező, vágó, televíziós és független produkciókban. Filmográfia
/ Filmography: Szalontüdő / Tripe and Onions (2006); A süllyedő falu / The Sinking Village (2007); Legenda / The Legend
(2011); Minimal (2013); Bocs! / Sorry! (2013); Az expedíció / The Expedition (2014)
He was born in Budapest in 1977. He works as a freelance writer, editor and director for both television and independent
film productions.

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Hosszú évek tervezgetése után a Parlamentbe ma kisorsolták, ki lehet az a
bátor politikus, akit a választók közé eresztenek. Vajon meddig bírja majd kö-
zöttük?
After several years of planning, a politician is to be sent to visit voters. How
much time can a politician endure amongst ordinary people?

az expedíció
The Expedition

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: SZIRMAI Márton
11 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Tadam Film Kft.
Gyártó / Produced by: Tadam Film Kft.
Forgatókönyv / Screenplay by: Szirmai Márton
Operatőr / Photographed by: Pálos György
Animátor / Animation: Falvay Miklós
Zeneszerző / Music by: Pirisi László
Vágó / Edited by: Szirmai Márton
Narrátor / Narrated by: Máté Gábor
Szereplők / Cast: Anger Zsolt

Rendező és fényképész Vahram Mkhitaryan 1977-ben született Örményországban. 2005-ben tanulás céljából Lengyel-
országba költözött. 2014-ben fejezte be első független dokumentumfilmjét a Shepherd's Songot és debütáló filmjét, a
Póttestvért. Mindkét film lengyel-amerikai koprodukció. / Vahram Mkhitaryan was born in 1977 in Armenia. He is director
and photographer. In 2005 he came to Poland as a scholar. In 2014 he finished his first independent documentary film
“Shepherd`s Song” and short debut film “Milky Brother”. Both films are first Polish-Armenian co-productions.

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A kisfiú Seto egy kis faluban él Örményországban, és nemsokára kistestvére
fog születni. Seto fiú testvért szeretne, de a gyermek meghal. Seto egy bá-
ránnyal köt barátságot. Ugyan eleinte nem kedvelik egymást, de később szoros
kapcsolat alakul ki Seto és a bárány között, viszont a család úgy dönt, hogy a
kisfiúnak el kell búcsúznia kedvencétől. / A story of a little boy named Seto who
lives in a small village in Armenia. Soon, a new member of his family is to be
born. Seto is hoping for a brother, yet the infant dies. Instead of a little brother,
a lamb appears in Seto's life. Initial dislike turns quickly into liking – friendship
evolves between Seto and the lamb. Unfortunately, not for long. The family de-
cides that the boys has to part with his favourite animal.

Mleczny brat
Milky Brother
Póttestvér

Lengyelország / Poland

Rendező / Directed by: Vahram MKHITARYAN
30 min., 2014
örmény nyelv, angol felirattal / Armenian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Marta Świątek
Gyártó / Produced by: Wajda Studio, Munk Studio - Polish
Filmmakers Association
Forgatókönyv / Screenplay by: Vahram Mkhitaryan, Alek-
sandra Majdzińska
Operatőr / Photographed by: Marcin Sauter
Vágó / Edited by: Ziemowit Jaworski



18

Gabriel Borgetto 1982-ben született Frankfurt am Mainben, Németországban. A Baden-Wurttemberg-i Filmakadémián
harmadéves, ahol filmrendezést tanul. Gabriel költői, abszurd kisfilmeket és reklámfilmeket ír.
Born in 1982 in Frankfurt am Main. After the study "Media Production" in of his hometown Darmstadt, Gabriel has worked
as Producer and editor in Munich in the area of TV and advertisement. At the moment he studies in the third year direction
at the Filmakademie Baden-Wurttemberg. Gabriel writes with pleasure poetic and absurd short films, as well as commer-
cials.

KISJÁTÉKFILMEK 2. / SHORT FICTIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Szokatlan ellenséggel kerül össze egy orosz bérgyilkos.
A Russian hitman gets challenged by an unusual enemy.

sneeze Freeze
Fagyos tüsszentés

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Gabriel BORGETTO
5 min., 2014
angol nyelv / English

Forgatókönyv / Screenplay by: Gabriel Borgetto
Operatőr / Photographed by: Markus Gebhart
Zeneszerző / Music by: Patrick M. Schmitz
Vágó / Edited by: Linda Bosch, Gabriel Borgetto
Szereplők / Cast: Dimitry Brauer, Dirk Mühlbach, Vasko
Scholz, Maria Kempken, Bruce Wang, Johannes Ahn, Yung
Ngo, Yusuke Yamasaki

Andrej Gontcharov 1986-ban született. Pályafutása során főleg reklámfilmeket, valamint 3 kisfilmet (Murat Üba Ramadan,
Geburtstagskind, Berlini trojka) rendezett. / Andrej Gontcharov was born in 1986. He has directed advertisements and 3
shortfilms so far (Murat Üba Ramadan, Geburtstagskind, Berlini trojka).

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Súlyos politikai krízis viharos éjszakáján egy tolmács teljesen összeomlik. A fi-
atal diplomata Konrad Gelbet kérik meg, hogy lépjen a gyengélkedő tolmács
helyére, és két ellentétes, az emberiség sorsát kezében tartó nagyhatalom ve-
zetője között tolmácsoljon. Az ifjú tolmácson múlik, hogy békésen rendezik-e
soraikat vagy teljes megsemmisítésre számíthat a világ. / Young diplomat Kon-
rad Gelb has to step in and interpret between the two conflicting superpower
leaders, who seem to hold the fate of humanity in their hands - an absurd res-
ponsibility, which by extension rests on the shoulders of the young interpreter.
He must balance the oversized egos in the room and maneuver the world's
destiny to either peaceful resolution or total annihilation.

berlin troika
Berlini trojka

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Andrej GONTCHAROV
11 min., 2014
német, angol, orosz nyelv, angol felirattal / German, English,
Russian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: dffb-German Film and Television 
Academy, David Keitsch
Forgatókönyv / Screenplay by: Andrej Gontcharov
Operatőr / Photographed by: Julian Landweer
Vágó / Edited by: Andrej Gontcharov
Szereplők / Cast: Matthew Burton, Dieter Wardetzky, 
Alexander Khuon, Sebastian Blomberg
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Maricarmen Merino 1985-ben született Costa Ricán. Kommunikációt tanult a Costa Rica-i Egyetemen, és számos filmen
dolgozott már szülőhazájában. Jelenleg végzős filmrendező a Centro de Capacitación Cinematográfica-n.
Maricarmen Merino was born in Costa Rica on September 30, 1985. She studied Communications at the University of
Costa Rica and worked on a number of films there. Currently she´s finishing her major as film director in Mexico at Centro
de Capacitación Cinematográfica.

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Bella, William és David egy halászcsalád tagjai. Egyik éjszaka egy óriási vihar
kapja el apát és fiát a tengeren. Mikor Bella legszörnyűbb álma valóra válik,
saját vizeken evez, az egyetlen tengeren, ahol újra megtalálhatja szeretteit.
Bella, William and David are a fishing family. One night, a heavy storm catches
father and son out at sea. After Bella's worst nightmare comes true, she em-
barks on a journey into her own waters, the only sea where she'll find her loved
ones again.

bella

Mexikó / México

Rendező / Directed by: Maricarmen MERINO
16 min., 2014
spanyol nyelv, angol felirattal / Spanish, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Boris Miramontes
Gyártó / Produced by: Henner Hofmann
Forgatókönyv / Screenplay by: Maricarmen Merino, Bruno
Santamaria, Sandra Luz Lopez
Operatőr / Photographed by: Bruno Santamaria
Vágó / Edited by: Bruno Santamaria, Daniel Castro Zimbron
Szereplők / Cast: Bella Espinoza, William Espinoza, David
Espinoza

Dorian Lebherz 1988-ban született, és 2012 óta a Baden-Württemberg-i Filmakadémián tanul reklámfilmrendezőnek az
1991-ben született Daniel Titz-cel együtt. A Felcsillanó fény előtt Lebherz 10, Titz 6 kisfilmet rendezett pályafutása során.
A Felcsillanó fény harmadik közös produkciójuk.. / Dorian Lebherz was born in 1988 and, since 2012 he studies with
Daniel Titz, born in 1991, at the Filmakademie Baden-Württemberg to be a commercial director. Before Glimmers of Light,
Lebherz has directed 10, Titz 6 short films so far. Glimmers of Light is their third co-production.

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A kis falu lakói megpróbálják felderíteni a fejükben rejlő furcsa dolgokat.
The people of a small village try to light the strange things over their heads.

lichtblicke
Glimmers of Light
Felcsillanó fény

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Daniel TITZ & Dorian LEBHERZ
2 min., 2014
német nyelv, angol felirattal / German, English subtitled

Gyártó / Produced by: Helena Hofmann
Forgatókönyv / Screenplay by: Dorian Lebherz, Daniel Titz
Operatőr / Photographed by: Andreas Burz
Animátor / Animation: Daniel Titz, Dorian Lebherz
Zeneszerző / Music by: Nicolai Krepart
Vágó / Edited by: Daniel Titz, Dorian Lebherz
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Szabó Simon 1979-ben született, ismert színész, rendező és zenész / DJ. 2008-ban Megyünk alkotása nyerte a legjobb
rövidfilm díját, 2009-ben Papírrepülők nagyjátékfilmje vitte haza a legjobb első film Simó Sándor-díjat a Magyar Filmszem-
lén. / Born in 1979 Simon Szabó is a well-known actor, director and musician/DJ. He won the price for the best short film
for his film Let’s Roll at the Hungarian Film Week in 2008 and in 2009 he took home the Sándor Simó Award for his first
feature Paper Planes.

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Laci, egy 16 éves, alkalmi munkákból éldegélő cigány fiú. Egy napon kőmű-
vesmunkát kap: egy falon dolgozik több társával együtt. Egy darabig segít a
többieknek, majd megkérik, hogy ő fejezze be az építményt. Ekkor pillant be
először a fal mögé…
Laci is a 16-year old gypsy boy, who lives off casual jobs. One day, he gets
picked up from the streets along with a small group of workers for a construction
job. He has to participate in the completion of a wall, that surrounds a series of
tenement buildings. 

Fal
Wall

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: SZABÓ Simon
10 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Gyártó / Produced by: Proton Cinema Kft
Forgatókönyv / Screenplay by: Szabó Simon
Operatőr / Photographed by: Czomba Albert
Zeneszerző / Music by: Ekaros
Vágó / Edited by: Czomba Albert
Szereplők / Cast: Tóth Sándor, Lovas Emília, Szabó Mihály

Rendező és forgatókönyvíró Victor Asliuk Fehéroroszországi Állami Egyetemen és a Fehérorosz Művészeti Akadémián
tanult. Több, mind 40 dokumentumfilmet rendezett pályafutása során. 1995 óta a Belarusfilm Studiónál dolgozik.
Director and script writer. Graduated Belarusian State University and Belarusian Academy of Arts. Directed more than 40
documentaries. Since 1995 has been working at Belarusfilm studio. Since 2003 member of European Film Academy

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy osztrák és egy orosz katona találkoznak az első világháború alatt. Már
épp készen állnak a lövésre, mikor rádöbbennek, hogy értik egymást, ugyanazt
a nyelvet beszélik, és az osztrák nem is osztrák, és az orosz sem orosz való-
jában. Egyikőjük fehérorosz, a másik ukrán. Rövid időre úgy tűnik, hogy nem
is zajlik háború közöttük...
During the First World War two soldiers are fated to run into each other. One
of them serves in the Austrian army, the other in the Russian one. Both of them
are ready to shoot but it turns out they speak similar languages and understand
each other. In fact, neither Austrian is a real Austrian, nor Russian is a Russian
indeed. They are Belarusian and Ukrainian. For a short time it seems that there
is no war between them…

rUski
Russian
Az orosz

Fehéroroszország / Belarus

Rendező / Directed by: Victor ASLIUK
20 min., 2014
fehérorosz, ukrán nyelv, angol felirattal / Belarusian, Ukrainan,
English subtitled

Gyártó / Produced by: Helena Hofmann
Forgatókönyv / Screenplay by: Dorian Lebherz, Daniel Titz
Operatőr / Photographed by: Andreas Burz
Animátor / Animation: Daniel Titz, Dorian Lebherz
Zeneszerző / Music by: Nicolai Krepart
Vágó / Edited by: Daniel Titz, Dorian Lebherz
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Daniel Moshel 1976-ban született Offenbach am Mainben, Németországban. A MeTube előtt két rövid- és egy dokumen-
tumfilmet rendezett. Három hónappal megjelenése után több, mint 800 ezren nézték meg a MeTube-ot YouTube-on, és
több mind 50 filmfesztiválon és vetítésen szerepelt, ahol számos díjat bezsebelt. / Daniel Moshel was born in 1976 in Of-
fenbach/M, Germany. Three months after the web release of MeTube, the video was already viewed more than 800 tho-
usand times on YouTube, has participated at more than 50 festivals and screenings and has won a dozen awards.

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Az ezer lelkes YouTube felhasználót és videóbloggert, tehetséges és kevésbé
tehetséges önreklámozót tömörítő MeTube-ra nemzetközi szinten ismert. Nem
más, mint George Bizet Carmenből ismert Habanera c. számát dolgozták fel
elektro stílusban, ami felkerült a MeTube-ra. A zenei műfajok keresztezése mö-
gött Daniel Moshel rendező, valamint August Schram operaénekes állnak.
MeTube, a homage to thousands of ambitious YouTube users and video blog-
gers, gifted and less gifted self-promoters on the Internet, has attracted inter-
national attention. No less than George Bizet’s Habanera from “Carmen” has
been reinterpreted for MeTube and enhanced with electronic sounds. Behind
the cross-over of musical styles are director Daniel Moshel as well as opera
and oratorio tenor August Schram.

Me tUbe: aUgUst sings

carMen habanera
MeTube: August Carmen Habanerát énekel

Ausztria / Austria

Rendező / Directed by: Daniel MOSHEL
4 min., 2013
angol nyelv / English

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: Moshel Film & August Schram produc-
tion 2013 video distribution Moshel Film
Forgatókönyv / Screenplay by: Daniel Moshel
Operatőr / Photographed by: Martin Bauer
Zeneszerző / Music by: August Schram, Georges Bizet 
(Original), Philip Preuss (Remix)
Vágó / Edited by: Christin Veith
Szereplők / Cast: August Schram, Elfie Wunsch, Albert Mair

Soran Ebrahim 1990-ben született Szulejmánijjában, Irakban. 3 rövidfilm rendezője, színész, rendezőasszisztens és pro-
ducer.
Soran Ebrahim was born in 01.01.1990 in Sulaimany, Iraq. Filmography: Actor film (Turtles can fly) director: Bahman Gho-
badi; Actor and assistan director film (Red heart); Assistan director film (Whisper with the wind); Assistan director film
(Tired); Assistan director film (DEATH TRIANGLE); Production manager film (About 111 GIRLS) Producer: Bahman Gho-
badi; Production manager film (Mardan) Producer: Bahman Ghobadi; Co-producer for 7 short film

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Baath ügynöke és Jezidita vallású fiú ugyanabba a kurd lányba szerelmesek.
A lány szülei nem szeretnék, hogy lányuk bármelyik fiúhoz is hozzámenjen,
mert egyikük más vallásban hisz, másikuk a Baath ügynöke. A lány és a Jezi-
dita fiú megpróbálják egy vak házasságkötővel összeadatni magukat, azon-
ban... / A Yazidi ”it’s a religion” boy and Baath agent boy, both, are in love with
a Kurdish Muslim girl. The girl’s parents don’t like their girl to marry any of the
boys, the first one is from another religion and the second one is the Baath’s
agent. The girl and the Yazidi boy are trying to go to a blind cleric to bond their
marriage but…

lost in the dUst
Elveszve a porban

Irak / Iraq

Rendező / Directed by: Soran EBRAHIM
14 min., 2014
kurd nyelv, angol felirattal / Kurdish, English subtitled

Gyártó / Produced by: Soran Ebrahim - Ministry of Martyrs &
Anfal Affairs
Forgatókönyv / Screenplay by: Hemen Haydari
Operatőr / Photographed by: Hamid Ghavami
Vágó / Edited by: Tofigh Amani, Soran Ebrahim
Szereplők / Cast: Soran Ebrahim, Diman Zandi, Payam Alavi,
Abdula Ghasiri
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Filmográfia / Filmography: La part sauvage (The Wildness) 15’ – shortfilm, prod. Entre chien et loup (2012); Ulysse 24’ –
documentary, prod. Lux Fugit Film (2011); Putain Lapin ( Bitch Rabbit) 10’ – shortfilm, prod. AJC ! (2010); Retour à la rue’
(prim) 25’ – shortfilm, prod. AJC !-CVB (2007)
Guérin is currently writing his first feature film, Un Voleur (A Thief), produced by Wrong Men North (2015).

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Macedón kaland Dany, az érzelmileg sérült zsebtolvaj és Cristian az illegális
bevándorló találkozásának valószínűtlen történetét meséli el. Üvöltő csecse-
mőkről, ellopott táskákról és minden útjukba kerülő dolgot összezúzó vonatok-
ról szól ez a történet.
“Macedonian Trip” tells of the improbable meeting of Dany, an emotionally dis-
turbed pickpocket and Cristian, an illegal immigrant. It’s a story about screaming
babies, stolen handbags and trains that destroy everything in their path.

osez la Macédoine
Macedonian Trip
Macedón kaland

Belgium / Belgium

Rendező / Directed by: Guérin Van de VORST
18 min., 2014
francia nyelv, angol felirattal / French, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Wrong Men North
Gyártó / Produced by: Benoit Roland - Wrong Men North
Forgatókönyv / Screenplay by: Ingrid Heiderscheidt & Guérin
van de Vorst
Operatőr / Photographed by: Joachim Philippe
Zeneszerző / Music by: Manu Roland
Vágó / Edited by: Yannick Leroy
Szereplők / Cast: Ingrid Heidersheidt, Ciprian Pantazi, Cathy
Grosjean, Duby, Corentin Lobet

Edith Depaule Carcassonne-ban, Franciaországban született. 1997 óta Brüsszelben él. Koreográfus, rendező, forgató-
könyvíró, elkötelezett oktató és történész. 1999-ben megalapította tánctársulatát, a „Famous Pralinés”-t. 2008-ban mű-
vészeti munkássága fordulóponthoz ért, elkezdett írni és rendezni. / Edith Depaule was born in Carcassonne (France).
She has been living in Brussels since 1997. She is a choreographer, director, screenwriter, passionate educator and his-
torian. She founded her dance company theatre in 1999, " The Famous Pralines". In 2008, a turning point occured, she
started to write and direct.

KISJÁTÉKFILMEK 3. / SHORT FICTIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Tizenkét nő táncol. Diszkógömbök. Zene. Tűsarok, elegáns ruha. De nincs
kivel táncolniuk... / Twelve women in a fancy dancing. Disco Balls. Music. With
heels, dressed up, ready. No men to dance with ...

the dancing
A tánc

Belgium / Belgium

Rendező / Directed by: Edith DEPAULE
16 min., 2014
francia nyelv, angol felirattal / French, English subtitled

Gyártó / Produced by: Next Days Films, Climax Films
Forgatókönyv / Screenplay by: Edith Depaule
Operatőr / Photographed by: Vincent van Gelder
Zeneszerző / Music by: An pierlé e Koen Gisen
Vágó / Edited by: Damien Keyeux
Szereplők / Cast: Aubéline Barbieux, Muriel Clairembourg,
Théo Ancion, Laura HOOGERS, Sylvie LANDUYT, Yasmine
LAASSAL



ANIMÁCIÓSFILMEK / ANIMATIONS

NEMZETKÖZI FILMPROGRAM 2015
INTERNATIONAL FILM PROGRAMME 2015

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
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Paul Cabon fiatal francia animátor 1985-ben, Brest-ben született. Az egyetem elvégzése után animátorként, íróként és
layout man-ként működött közre a Folumage stúdió "Michel" című sorozatában. Ez az első profi rövidfilmje. / Born in Brest
on 1985, Paul Cabon is a young french animator and director. After finishing the university he has worked as animator,
writer and layout man for the series « Michel » at the Folumage studios. He also collaborates as an illustrator with different
fanzines. Storm hits jacket is his first professional short film.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Britannia partjait eléri egy vihar. A természet tombol, két ifjú tudóst csapdába
ejt a káosz. Kémkedés, romantikus feszültség és titokzatos események soro-
zata tele lelkesedéssel és véletlenszerűséggel.
A storm reaches the shores of Brittany. Natures drives crazy, two young scien-
tists get caught up in the chaos. Espionage, romantic tensions and mysterious
events clash with enthousiasm and randomness.

teMpête sUr anorak
Storm Hits Jacket
Viharvert kabát

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Paul CABON
14 min., 2014
francia nyelv, angol felirattal / French, English subtitled

Gyártó / Produced by: Vivement Lundi !
Forgatókönyv / Screenplay by: Paul Cabon
Animátor / Animation: Paul Cabon, Antoine Maillère, Marylou
Mao
Zeneszerző / Music by: Jukka Herva
Vágó / Edited by: Paul Cabon
Hang / Voice: Célia Asensio, Thierry Barbet, Christophe Se-
ugnet, Tristan Le Doze

1983-ban születtett Budapesten. 2001-ben a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola festő szakán végzett. 2003-ban
a MOME animáció szakán, illetve vizuális környezetkultúra és tanári szakokon is diplomát szerzett. 2007-ben az Erasmus
program keretében az Athéni Képzőművészeti Egyetem grafika szakán tanult. 2009 óta a MoME-n tanít. / Katalin Glaser
was born in 1983 in Budapest. In 2003 she completed her studies at the Animation Faculty and the Faculty of Visual En-
vironmental Culture and Teaching at the Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest. Since 2009 she has been
a lecturer at Moholy-Nagy University.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A nők sok mindent tanulnak nagyanyáiktól, akik sokszor ugyanolyan nagy ha-
tással vannak unokáik életére, mint szüleik. A nagymama a család fundamen-
tuma, ős szervezőereje. De a nagymama is volt fiatal, volt kislány, nagylány
és nőcske. A film három nagymamám különböző életútját és karakterét mutatja
be... / Women do learn a lot from their grandmothers, whom could have such
effects on their grandchildrens life’s, just as their parents have. A grandmother
is the base of the family, a great organizer. Their old thoughts and actions are
well cenzorshiped and are part of the family myths’. This film is about my three
grandmas...

hároM nagyMaMáM volt
My Three Grandmas
Három nagymamám volt

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: GLASER Kati
16 min., 2013
magyar-angol nyelv / Hungarian-English

Gyártó / Produced by: BPAnim Holding Kft.
Forgatókönyv / Screenplay by: Glaser Kati, Domonyi Rita
Operatőr / Photographed by: Zseby
Animátor / Animation: Szederkényi Bella, Horváth Eszter,
Horváth Károly
Zeneszerző / Music by: Kalotás Csaba, Nagy Gergely, Furák
Péter, Hunyadi Alex
Vágó / Edited by: Czakó Judit
Narrátor / Narrated by: Jordán Adél, Ónodi Eszter
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2009-ben szerzett diplomát a Krakow Academy of Fine Arts intézményében. Vizsgafilmje a "Ki gondolta volna" több díjat
nyert Lengyelországban és külföldön. 2012-ben részt vett egy tokiói animációs programban. A fociszurkolók közötti he-
lyénvaló szokások terjesztését szolgáló szpotokat készített a 2012-es UEFA alatt. / In 2009 she graduated from Krakow
Academy of Fine Arts. In the early 2012 she took part in an animation artist in residence programme in Tokyo. She also created
commissioned spots promoting good manners among football fans during UEFA Euro 2012. She works and lives in Krakow.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Jóképű volt, hollófekete hajjal, egy hinta mellett állt. Színes volt vele az élet.
Mikor átadta magát a paranoiának, a lány megtette, amit csak kért. Hallgatta
egész éjjel, ha kellett. Főzött rá. Majd egyszer csak lemondott róla. Nem bo-
csátotta meg az árulását. Egy világi litánia, egy kapcsolat története, mely ke-
serű véget ért. / He was handsome, had raven black hair and stood by a swing.
When he smiled, eyes would stand on end. Life with him was colourful – when
he gave rein to his paranoia, she would do whatever he said. She wanted to
listen to him talking up all the night. He ate her thighs with relish. And then she
stopped pinning her hopes on him. She refused to forgive his betrayal. Ewa
Borysewicz’s animation is a secular litany and a story of a relationship, reso-
unding through a tower block estate, which ended with bitter disappointment.

do serca twego
To Thy Heart
Szivednek

Lengyelország / Poland

Rendező / Directed by: Ewa BORYSEWICZ
10 min., 2013
angol nyelv / English

Forgalmazó / Distributor: Marta Świątek
Gyártó / Produced by: Animaso
Forgatókönyv / Screenplay by: Ewa Borysewicz
Animátor / Animation: Ewa Borysewicz
Zeneszerző / Music by: Michał Augustyniak
Vágó / Edited by: Ewa Borysewicz

Louise Lemoine Torrès francia színésznő és írónő. Sok más egyéb mellett írt egy novellagyűjteményt, benne a Hús c. no-
vellával, amit megfilmesített. / Louise Lemoine Torrès is a french actress and authoress. Among other things, she has
written a collection of short stories including : LaChair / Flesh, whose screen adaptation is her second movie after "No
Comment", a pamphlet on advertisings. 
William Henne  (1969) belga színész-komikus és filmrendező. Emelett könyvkiadó és producer is. / William Henne (born
1969) is a comic artist and Belgian filmmaker, born in Brussels. He is also publisher and producer.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Társadalmunk a gazdaság kiszolgálására, dogmákra és szaporodásra lett op-
timalizálva. Eképp a női test is.
Our society has been optimized to best serve the economy, dogma and repro-
duction. Woman's body too.

la chair
The flesh
Hús

Franciaország / France
Rendező / Directed by: 
Louise LEMOINE TORRÈS & William HENNE
14 min., 2014
francia nyelv, angol felirattal / French, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Louise Lemoine Torrès
Animátor / Animation: Caroline Nugues
Zeneszerző / Music by: Michel Korb & Birgit Yew
Narrátor / Narrated by: Michel Baladi, Lionel Fernandez, Sid-
ney Kotto
Szereplők / Cast: Annie Milon, Lionel Fernandez, Sydney
Scotto, Martin Dreux, Christophe Penoignon, Jeremy Talluto
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Svetlana Filippova Alma Atában született 1968-ban. 1991-ben végzett a Kazah Állami Egyetemen. 1997-ben végzett a
SHAR stúdióban forgatókönyv íróként, rendezőként és animátorként. Jelenleg Moszkvában él, animációkat és könyvil-
lusztrációkat készít. / Svetlana Filippova was born in Alma-Ata on 04.06.1968. 1991 – has graduated philology faculty of
Kazakh State University. 1997 - has graduated school-studio "SHAR" and the High Course for scriptwriters and film
directors as animation film. Svetlana Filippova lives in Moscow and makes animation films and book illustrations.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Brútusz mindig csak egy-egy pillanatra néz az emberek szemébe, majd azon-
nal elfordul, hogy ne lássa a változást, hogy megtarthassa amit kapott. Senki
nem tudja a kutyáknál jobban, milyen gyorsan változhat az emberi szeretet.
"Kár, hogy mi, kutyák nem tudunk beszélni az emberrel, különben megtanít-
hatnánk neki, hogyan ismerje fel a Rossz és a Jó szagát. / Brutus always glan-
ced into human eyes only for a moment and immediately turned away so as
not to see a change, to keep what he was given and carry away what he rece-
ived. Nobody knows better than dogs how fast people’s affections can change.
"It is a pity that we, the dogs, we cannot talk about anything with people, ot-
herwise we would teach them to recognize the smell of good and evil"

brUt
Brutus
Brútusz

Oroszország / Russia

Rendező / Directed by: Svetlana FILIPPOVA
13 min., 2014
orosz nyelv, angol felirattal / Russian, English subtitled

Gyártó / Produced by: School-Studio "SHAR", 
Lyubov Gaidukova
Forgatókönyv / Screenplay by: Svetlana Filippova, based on
the story by Ludvik Askenazy – “Brutus”
Operatőr / Photographed by: Svetlana Filippova
Animátor / Animation: Ekaterina Boykova, Svetlana Zimina,
Sara Magambetova, Svetlana Filippova
Vágó / Edited by: Svetlana Filippova
Narrátor / Narrated by: Alexei Vertkov

Svájcban született 1987-ben. 2002-2006 rajzoló. 2008-2012 HSLU, animáció szak. 2010-2011 Tallin, Estonian Academy
of Art. 2014 Tokyo, Animation Artist in Residence. / Born in 1987 in Switzerland. 2002-06 Apprenticeship as draftsman.
2008-12 attends HSLU (Hochschule Luzern, Design & Kunst), animation department. 2010-11 Exchange year at the Es-
tonian Academy of Art in Tallinn. 2014 Animation Artist in Residence Tokyo.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Dugófejű, emberszerű lények rosszalkodása. A helyett hogy engedelmeskedné-
nek a parancsoló ujjnak, a maguk útját járják. De az ujjak is. Kézrajz integrált
touch-paddel kombinálva. / Anthropoid creatures with plugs in place of heads are
up to mischief. Instead of abandoning oneself to the dictates of the raised finger,
they soon submit to themselves. But the fingers also finger around. Is it love?
PLUG & PLAY is entirely finger-drawn using an integrated touchpad of a laptop.

plUg & play

Svájc / Switzerland

Rendező / Directed by: Michael FREI
6 min., 2013
angol nyelv, angol felirattal / English, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: Hochschule Luzern D&K
Forgatókönyv / Screenplay by: Michael Frei
Operatőr / Photographed by: Michael Frei
Animátor / Animation: Michael Frei
Vágó / Edited by: Michael Frei
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Bertóti Attila 1985-ben született Nagybányán. 2004–2009 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatója
a kolozsvári fotóművészet, filmművészet, média szakán. 2009-ben rendezői diplomát szerzett. Animáció mellett terve-
zőgrafikával foglalkozik. / Bertóti Attila was born in Baia Mare in 1985. Between 2004 and 2009 he attended the Sapienta
- Hungarian University of Transylvania, Photography, Film and Media Faculty.  He graduated as a director in 2009. In ad-
dition to animation filmmaking, he is a graphic designer, too. 

ANIMÁCIÓSFILMEK 1. / ANIMATIONS 1
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Rajzfilm Lenocskáról, Vanykáról, a királyról, a királynőről, a rablóról, az őrökről,
a lóról, a kovácsról, a tűzoltóparancsnokról meg a feleségéről Danyiil Harmsz
írása nyomán. 
Animation about Lenocska, Ványka, the king, the queen, the thief, the eternal,
the horse, the smith, the fire officer and his wife by a story of Danyiil Hamsz.

Mese
Tale

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: BERTÓTI Attila
7 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Magyar Nemzeti Filmalap
Gyártó / Produced by: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Cesar Diaz Melendez 20 éve dolgozik animátorként. Bábokkal, homokkal, tárgyakkal, emberekkel és 2D hagyományos animá-
cióval is alkot. Több, mind 40 sorozatban, reklámban, videoklipben és játékfilmben vett rész. / Cesar Diaz Melendez is Animator
since 20 years ago. His works include animation techniques with Puppets, Sand, objects, humans and 2D tradicional animation.
He has worked in more than 40 cartoon series for TV, Commercials, music videos and several Stop motion feature Film.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egyszer, egy téli reggelen, egy kislány tűzifáért indult, mikor vérnyomokra bukkant.
Követte... / Time ago, a winter morning, a little girl went out looking for firewood,
she went away from home and came across a blood trail... she followed it.

zepo

Spanyolország / Spain

Rendező / Directed by: Cesar DIAZ MELENDEZ
3 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Cesar Diaz
Gyártó / Produced by: Cesar Diaz
Forgatókönyv / Screenplay by: Cesar Diaz Melendez
Operatőr / Photographed by: Cesar Diaz Melendez
Animátor / Animation: Cesar Diaz Melendez
Vágó / Edited by: Cesar Diaz Melendez
Szereplők / Cast: Sand animation
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Tanulmányok: Festészet, Teheráni Egyetem, Irán. Szeretem az egyszerűséget, minden fölösleges összetettség nélkül.
Legjobban az egyes témákban való elmélyülést kedvelem, egyszerű vizualitás, különleges technikák.
B.A in Painting from Tehran University – Iran. I’m trying to influence on my addressed with my works. I prefer and I like a
simple look without unnecessary complexity and truly encounter with topics. Climax of my satisfaction is access to particular
and special technique and simple look but deep look at issues. The beginning of activities in Animation: 2004

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy férfi fotót készít magáról és kiteszi a falra.
A man takes a photo of himself and prints it on the wall.

ax
Photo
Fotó

Irán / Iran

Rendező / Directed by: Mashaallah MOHAMMADI
3 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgatókönyv / Screenplay by: Mashaallah Mohammadi
Animátor / Animation: Mashaallah Mohammadi

Független, kísérleti animációs filmes vagyok. Változatos a képi világom, rajzfilmtől a tiszta felületi absztrakcióig tejed,
szokatlan vágó technikával. Számomra az animáció az aktív és reflektív elfoglaltság egy formája, mely konkrét alakokká
formálja a gondolatokat és érzelmeket. / I am an independent, experimental animator. My work uses varied imagery –
from cartoon to pure textural abstraction, unusual editing techniques, and carefully structured sound design to make
human vulnerability, conflict, and history concrete and to convey a deeply personal aesthetic experience to viewers. For
me, animation is a form of active and reflective engagement that transforms thought and emotion into concrete objects.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A disznó a minden. / The pig is everything.

pig
Disznó

USA

Rendező / Directed by: Steven SUBOTNICK
4 min., 2015
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Steven Subotnick
Gyártó / Produced by: Steven Subotnick
Forgatókönyv / Screenplay by: Steven Subotnick
Operatőr / Photographed by: Steven Subotnick
Animátor / Animation: Steven Subotnick
Vágó / Edited by: Steven Subotnick
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Lorho Johanna 1983-ban született Britanniában. Néhány év konzervatórium és szépművészkedés után Brüsszelbe érke-
zett, hogy illusztrációt tanuljon a St-Luc-ben. Animációval, illusztrációval, képregénnyel és zenével dolgozik. Kijé az első
filmje. / Lorho Joanna was born in 1983 in Brittany. After a few years at the Conservatoire and a passage at the Fine Arts,
she arrived in Brussels to follow illustration courses at St-Luc. Her work ranges from animation, illustration, comics and
music. Kijé is his first film.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Alkonyatkor, ahogy a város megdermed, és csend hullik rá, egy férfi furcsa ün-
neplés kellős közepén találja magát. Kíváncsi és furcsa emberek között tölti
az éjszakát, akik hajnal hasadtával eltűnnek.
At dusk, as the city freezes and falls into silence, a man finds himself caught
in a strange celebration. He spends the night in the middle of a crowd made of
enigmatic and curious/strange characters, that is going to disappear before
dawn.

kijé

Belgium / Belgium

Rendező / Directed by: Joanna LORHO
10 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Delphine Cousin
Gyártó / Produced by: graphoui
Forgatókönyv / Screenplay by: Joanna Lorho
Operatőr / Photographed by: Joanna Lorho
Animátor / Animation: Joanna Lorho
Zeneszerző / Music by: Joanna Lorho
Vágó / Edited by: Joanna Lorho

Mauro Carraro Északkelet Olaszországban született. Faragást, fotográfiát és grafikát  tanult a Milánói Politechnikumban,
majd Franciaországba költözött és felvételt nyert a Supinfocom Arles-ba. Most Genfben él, a Nadasdy Filmstúdió mun-
katársa. / Mauro Carraro was born in the North-East of Italy. After studying engraving, photography and graphic design at
the Polytechnic of Milan, he moved to France and was admitted to the school Supinfocom Arles. Now he lives in Geneva
(Switzerland), where he works at Nadasdy Film studios.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Leman tóra fekete nap virrad. Szürreális kép, az úszók és a madarak szem-
tanúi a hajnalnak, csellós varázsolja el őket.
A black sun rises on Leman Lake. In a surrealist backlit scene, swimmers and
birds witness the spectacle of the dawn, hypnotized by the music of a cellist.

aUbade

Svájc / Switzerland

Rendező / Directed by: Mauro CARRARO
6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Nicolas Burlet
Gyártó / Produced by: Nicolas Burlet
Forgatókönyv / Screenplay by: Mauro Carraro
Animátor / Animation: Clement Espinosa
Zeneszerző / Music by: Mich Gerber
Vágó / Edited by: Zoltan Horvath, Mauro Carraro
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Moritz Poth 1984-ben született Németországban. Jelenleg montázs/vágótechnikát tanul a Filmaka-
démián, Baden-Württembergben. Rafael Starman, 1987-ben született Bécsben. Jelenleg kép kom-
pozíciót és film fényképezést tanul a Filmakadémián, Baden-Württemberg-ben. / Moritz Poth, born
20. June 1984 in Aachen (Germany). Currently he is studying montage/editing at the Filmakademie
Baden-Württemberg. Rafael Starman, born 20. June 1987 in Vienna (Austria). Currently he is stu-
dying image composition/cinematography at the Filmakademie Baden-Württemberg.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy árnyék próbál véget vetni életének. Az önrombolás útján rájön, hogy a
világ, amiben él, egy másik szinten is létezik. Csak akkor jár sikerrel, ha meg-
találja az oda vezető utat. 
A shadow tries to bring his life to an end. On his way to self-destruction he
comes to the conclusion that the world he lives in consists of another level.
Only when he finds his way to it, he will succeed. - A stop-motion animation, in
which the shadow of the character are generated with printed overhead trans-
parency.

happily ever aFter
Boldogan éltek...

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Moritz POTH & Rafael STARMAN
5 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Operatőr / Photographed by: Moritz Poth and Rafael Starman
Animátor / Animation: Moritz Poth and Rafael Starman
Zeneszerző / Music by: Sebastian Haßler
Vágó / Edited by: Moritz Poth and Rafael Starman
Szereplők / Cast: Jens Lamprecht

Patricia Figuerido 1985-ben született. Portóban diplomázott Műanyag művészet és festés szakon. Krakkóban tanult tovább
az Animated Film in Akademia Sztuk Pięknych keretein belül. Jelenleg illusztrációt és animációt tanul a Polytechnic Institute
of Cávado e do Ave-ban. / Patricia Figueiredo was born in 1985. Graduated in Plastic Arts - Painting from Faculty of Fine
Arts in Porto, completed the course in Krakow, where she attended the atelier of Animated Film in AkademiaSztukPięknych
w Krakowie. Currently attending the Masters in Illustration and Animation at the Polytechnic Institute of Cávado e do Ave,
Barcelos.
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30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
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TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy gombolyagnő, egy öregasszony, aki azzal tölti napjait hogy bámul ki az
ablakon, egy ruha eladó cérnával van egymáshoz kötve. A három nő vezeti a
különböző szereplők életét és egy nő elkerülhetetlen sorsát hát mögött a fér-
jével.
A yarn ball woman, an old woman who spends her days looking out the window
and a seller of clothes that fall from the clotheslines are connected by a thread.
The three women lead the actions of other characters and the inevitable fate
of a woman with her husband at her back.

Foi o Fio
Once upon a thread
Volt egyszer egy cérna

Portugália / Portugal

Rendező / Directed by: Patrícia FIGUEIREDO
6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Filmógrafo, Júlia Rocha
Gyártó / Produced by: Filmógrafo, António Costa Valente
Forgatókönyv / Screenplay by: Patrícia Figueiredo
Animátor / Animation: Patricia Figueiredo, Iria González Ca-
baleiro, Raquel Felgueiras, Rodrigo Barata
Zeneszerző / Music by: Joaquim Pavão
Vágó / Edited by: Patricia Figueiredo, Raquel Felgueiras
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"Girlin Bassovskaja" két rendezőt rejt magában: Jelena Girlin és Mari-Liis Karula. Jelena GIRLIN  1979-ben született Tallinnban. Az
Estonian Academy of Arts.ban végzett 2001-ben színpad tervezőként. Mari-Liis KARULA alias Mari-Liis Bassovskaja 1977-ben született.
2002-... Estonian Academy of Arts ,MA; 1998 – 2001 Estonian Academy of Arts ,BA; 1995 – 1998 University of Tartu , BA / Girlin Bas-
sovskaja is a tandem of directors Jelena Girlin and Mari-Liis Karula. Jelena GIRLIN Born in Tallinn 10.11. 1979, Estonia. Graduated
from the Estonian Academy of Arts in 2001 as a stage designer. Mari-Liis KARULA alias Mari-Liis Bassovskaja. Born 18.09.1977.
2002-... Estonian Academy of Arts ,MA; 1998 – 2001 Estonian Academy of Arts ,BA; 1995 – 1998 University of Tartu , BA

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
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TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Az anya próbálja összetartani a szétesőben lévő családot. Majdnem lehetetlen
feladat, ha a másik oldal tétlen. A gyermek is hiányt szenved szeretetben, míg
megpróbál bízni valakiben, és szeretni valakit, aki talán sosem létezett. Csak a
képzelet és a remény tart, hogy még életben van. Várják, vég nélkül. És amikor
végre megérkezik... ez lenne a megfelelő idő? / Mother tries to keep together a
family that is falling to pieces. It is nearly an impossible task if the other side is
not making an equal effort. Also the child will miss love, while still trying to trust
and love a person that might have never existed. There has been only imagination
and hope, that this person is alive, or that he might be. He is being waited for...
endlessly. And when he is finally there…would it then be the right time?

papa

Észtország / Estonia

Rendező / Directed by: Girlin Bassovskaja
16 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: OÜ NUkufilm / Kerdi Kuusik-Oengo
Gyártó / Produced by: Andrus Raudsalu / OÜ Nukufilm
Forgatókönyv / Screenplay by: Girlin Bassovskaja
Operatőr / Photographed by: Urmas Jõemees
Animátor / Animation: Märt Kivi, Marili Sokk
Zeneszerző / Music by: Malle Maltis
Vágó / Edited by: Urmas Jõemees, Girlin Bassovskaja

Finnországban, a Turku Művészeti és Média Iskolán végzett 1998-ban, majd jogi diplomát szerzett a Tartui Egyetemen
2005-ben. Az Eesti Joonisfilm animációs filmeket gyártó cégnek dolgozik, az Észt Filmalap jogi szakértője. / Education:
PhD studies at Estonian Academy of Arts, (started 2011, ongoing); Graduated from the Institute of Law, University of Tartu
in 2005.; Graduated from the Turku School of Art and Media (Finland) in 1998. Pikkov’s articles, caricatures and illustrations
have been published in the Estonian press. 1998 -... Film director in animation production company Eesti Joonisfilm. 2004
-... Legal expert of Estonian Film Foundation.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Az órás uralja az időt, de az órákat az egér uralja, aki az órás műhelyében
lakik. Film az időről és a múló természetről.
Watchmaker controls the time, but the mouse living in the watchmaker's works-
hop controls the clocks... This is a film about time and its ephemeral nature.

tik tak
Tick Tack
Tik-tak

Észtország / Estonia

Rendező / Directed by: Ülo PIKKOV
9 min., 2015
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: OÜ NUkufilm / Kerdi Kuusik-Oengo
Gyártó / Produced by: Andrus Raudsalu / OÜ Nukufilm
Forgatókönyv / Screenplay by: Ülo Pikkov
Operatőr / Photographed by: Raivo Möllits
Animátor / Animation: Märt Kivi
Zeneszerző / Music by: Maarja Nuut
Vágó / Edited by: Ülo Pikkov
Szereplők / Cast: Kalju Kivi
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Florian Wittmann (1980, Deggendorf), Falko Paeper (1983, Berlin), Roman Ka-
elin (Einseldeln, Svájc). 2007-től mindhárman vizuális effekt és animáció szakon
tanultak a Baden-Wuerttemberg-i filmakadémián. / Florian Wittmann born in 1980
in Deggendorf, Falko Paeper was born in Berlin in 1983, Roman Kaelin born in
Einsiedeln, Switzerland. Both of them have studied visual effects and animation
at the Filmakademie Baden-Württemberg. They have graduated in 2014.

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

VFX rövidfilm. Roman Kaelin, Falko Paeper és Florian Wittmann vizsgafilmje
a németországi Baden-Wuerttemberg-i akadémián. Timelapse fotográfia, cg
animáció keveréke a természeti folyamatok különböző szemszögből történő
bemutatására. / “Wrapped” is VFX driven short film created by Roman Kaelin,
Falko Paeper and Florian Wittmann. It’s their graduation short from Baden-Wu-
erttemberg Filmakademie in Germany. “Wrapped” combines Timelapse Pho-
tography with Computer generated Animation to explore nature’s processes
from various perspectives.

wrapped
Betekerve

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Florian WITTMANN,
Falko PAEPER, Roman KAELIN

4 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Filmakademie Baden-Wuerttemberg
Gyártó / Produced by: Filmakademie Baden-Wuerttemberg,
Eva Steegmayer
Forgatókönyv / Screenplay by: Florian Wittmann, 
Falko Paeper, Roman Kaelin
Operatőr / Photographed by: Florian Wittmann, 
Falko Paeper, Roman Kaelin
Animátor / Animation: Florian Wittmann, Falko Paeper,
Roman Kaelin

Borbala Zétényi, Gay Cat/Szürke macska (short film, 2010); Date in the Meat Packing Factory/Randi
a húsfeldolgozó üzemben (short film/music video, 2006)
Zsuzsanna Krief, Once Upon a Time.../Egyszer volt, hol nem volt (short film, 2011); St. Peter's
Dacia/Szent Pter Dácsiája (short film, 2010); Bioberber (music video, 2010); Hairwash, Bubbles/Haj-
mosás, buborékok (short film, 2008); Sepia/Szépia (short film, 2007)

ANIMÁCIÓSFILMEK 2. / ANIMATIONS 2
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy csapat magányos és kiábrándult nő felszáll a Limbo Limbo buszra, hogy
egy messzi, exotikus országban megtalálják a boldogságot. Egy bajszos férfiak
törzse által lakott szigeten ér véget az út. A találkozás felébreszti a nők primitív
ösztöneit, akik fittyet hánynak a civilizált viselkedési szabályokra elkezdik ül-
dözni őket, hogy elkapják a zsákmányt: a férfit. / A group of solitary and disil-
lusioned women take the Limbo-Limbo Bus to go to a distant exotic country to
find the happiness they wish for. They land on an occupied by a tribe of men
with moustaches. This meeting awakens the women's primitive instincts, and
without worrying about civilized behaviorial rules, dash into the hunt of these
forces of Nature to monopolize the prey: a male.

liMbo liMbo travel

Franciaország, Magyarország / France, Hungary

Rendező / Directed by: Borbala ZÉTÉNYI & Zsuzsanna
KRIEF
16 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Gyártó / Produced by: Lardux Films
Forgatókönyv / Screenplay by: Zsuzsanna Krief and Borbala
Zétényi
Zeneszerző / Music by: János Másik
Vágó / Edited by: Judit Czakó
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1986-ban született Lengyelországban. Lodz Filmiskolában végzett animáció és special effect szakon. Különböző 2D technikákkal dol-
gozik. Korábbi műve, az " Orchises Fair" nyolc dijat kapott hazai fesztiválokon. 
Born in Poland in 1986. Graduated from Lodz Film School in Animation and Special Effects. Natalia's short movies are
made in different techniques of animation 2D. Her earlier movie „Orchises Fair” participated in many film festivals picking
up a total 8 awards in Poland. In her latest animation „Endemic's greed” you can see Natalia's interest in graphics.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Négy sors a tengereparton - egy kopaszodó tengerész, egy fiatal lány, egy méh
és egy rák. Mohóságuk vezeti őket a gofrisbódéhoz, ahol találkoznak. Animá-
ciós történet az elsődleges vágyakról, melyek az emberi természetet is jellem-
zik.
At the seaside beach fates of balding sailor, young girl and two modest crea-
tures - the bee and the crab are tangling. Going after their greediness, they
are meeting themselves by the stall with waffles. This is animated story about
primal desires, which are present in the human nature.

lakoMstwa endeMita
Endemic's Greed
Endemic mohósága

Lengyelország / Poland

Rendező / Directed by: Natalia DZIEDZIC
11 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Anna Waszczuk
Gyártó / Produced by: FUMI Studio
Forgatókönyv / Screenplay by: Natalia Dziedzic, Przemyslaw
Kurek
Operatőr / Photographed by: Natalia Dziedzic
Animátor / Animation: Natalia Dziedzic, Wojciech Wojtkowski,
Tomasz Popakul, Michal Orzechowski
Zeneszerző / Music by: Tomasz Jakub Opalka
Vágó / Edited by: Boguslaw Furga, Zbigniew Gustaw

1984-ben született Drezdában. Grafikát és illusztrálást tanult. A "Szél" vizsgadarabként szerepelt hamburgi tanulmányinak
lezárásaként (University for Applied Sciences - HAW)
Robert Löbel was born 1984 and grew up in Dresden. In 2005 he began a graphic design studies at the baltic sea of ger-
many in Wismar. After 2 years he changed to study illustration in Hamburg and finished it in the end of 2012. "WIND" is
his graduation film at the University for Applied Sciences - HAW Hamburg. Today he lives and works in Berlin.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Film a mindennapokról egy szeles országban. A lakosai nap, mint nap tehetet-
lenül ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Ám megtanultak együtt
élni nehéz körülményeikkel. 
"WIND" is a short animation about the daily routine life in a windy country. WIND
is an animated short about the daily life of people living in a windy area who
seem helplessly exposed to the weather. However, the inhabitants have learned
to deal with their difficult living conditions. The wind creates a natural system
for living.

wind
Szél

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Robert LÖBEL
4 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: Robert Löbel
Forgatókönyv / Screenplay by: Robert Löbel
Operatőr / Photographed by: Robert Löbel
Animátor / Animation: Robert Löbel
Vágó / Edited by: Robert Löbel
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1970-ben született Sverdloskban 1986-tól 1990-ig független festő volt. 1990-től 1995-ig az "A Film" stúdiónak (Sverdlovsk)
dolgozott animációsként. 1995-1997 között a forgatókönyvírók és rendezők mesterkurzusán tanult. / Dmitry Geller was
born on 12.10.1970 in Sverdlovsk. From 1986 to 1990 he was a free painter. From 1990 to 1995 he worked as assistant
animator of animation studio «A-Film» (Sverdlovsk). From 1995 to 1997 he studied at the Highest Courses for Script
Writers and Film Directors.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy férfi találkozik egy nővel, és minél többet tud meg róla, annál több fal emel-
kedik közöttük. / A man meets a woman, and the more he learns about her the
more barriers arise between them…

MUzhchina vstrechayet
zhenshinU
Man Meets Woman
Férfi találkozása nővel

Oroszország / Russia
Rendező / Directed by: Dmitry GELLER
17 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Gyártó / Produced by: Lyubov Gaidukova, School-Studio
"SHAR"
Forgatókönyv / Screenplay by: Vladimir Geller, Dmitry Geller
Operatőr / Photographed by: Anna Karpova
Animátor / Animation: Svetlana Zimina, Anna Karpova,
Dmitry Geller, Lu Shengyu, Sun Jing, Ekaterina Bloshkina
Zeneszerző / Music by: Artem Fadeev
Vágó / Edited by: Dmitry Geller

Rendezésből és színészetből diplomázott. Az év teljes tartama alatt színházi és filmes tevékenységet folytat. Részt vesz
fesztiválokon.
Bachelor of directing and acting. Perennial activities in the field of theater and film. Attending festivals and outdoor events.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A történet a hamis szerelmekről szól. Találkozik egy fiú és egy lány az utcán.
Később összeházasodnak. Együtt élnek, konfliktusaik vannak, gyerekük szü-
letik. Elválnak. A gyereknek választania kell közülük. A gyerek egy harmadik
utat választ, sorsa megpecsételődik. / The story is about fake loves. A boy and
a girl meet each other in the street. After a while they get married. After a period
of time living together and having some conflict they have a baby. In spite of
the conflict they get divorced. As a result the child is wondering which one to
choose, dad or mom, the child neither chooses dad nor mom, the child chooses
the way which leads to vague fate… 

the soUnd oF the road
Az út hangja

Irán / Iran

Rendező / Directed by: Barzan ROSTAMI
3 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Barzan Rostami
Gyártó / Produced by: Barzan Rostami
Forgatókönyv / Screenplay by: Barzan Rostami
Animátor / Animation: Barzan Rostami
Zeneszerző / Music by: Sohail Shokergozar
Vágó / Edited by: Yasin Bayazidi
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A barcelonai Kézőművészeti Egyetemen diplomázott 2011-ben. Mindig is az animációs technikáért rajongott. Tervező-grafikusként
dolgozott kisebb stúdióknál. 2012-ben, a kelet-európai animáció iránti rajongása Magyarországra, a Moholy-Nagy Egyetemre vezette.
/ Graduated in Fine Arts in the University of Barcelona (2011) always felt passion about animation. All time worked as a
graphic designer in small studios. In 2012, because admiration to classic east european animations, move to Hungary to
study animation at the Moholy Nagy.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Történet a saját magunk alkotta képek iránt érzett megszállottságról. Arról, ho-
gyan gyártunk elméleteket és hamis elvárásokat, amik majd a vesztünket okoz-
zák.
Vörösbegy is the story of a obsession, obsession from the images we create,
and how we can create stories and false expectations in our minds that can
destroy ourselves.

a vörösbegy
Red beast

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: CARLOS Rufas
6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Magyar Nemzeti Filmalap
Gyártó / Produced by: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Anu-Laura Tuttelberg (1984) az Estonian Academy of Arts berkein belül diplomázott animációsként 2013-ban. Első ani-
mációs bábfilmjét (Fly Mill) vizsgafilmként készítette. A Tik Tak c. film (Nukufilm) egyik látványtervezője. 
Anu-Laura Tuttelberg (1984) graduated MA degree in animation at Estonian Academy of Arts in 2013. She made her first
animation Fly Mill a puppet film as her graduation film. She has made set designs for short stop motion animations such
as The Lemonade Tale (2013) and It’s About Time (2014). Currently she is working on a set design for a puppet film Tik-
Tak in Nukufilm Studio.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Fénnyel, varázslattal és nosztalgiával teli tündérmese. Egy szobor életre kelti
a környezetét, szürreális és állandó változásban lévő világot hozva létre. Ter-
mészetes fényben forgatott film, így a nap járásával párhuzamosan jól megfi-
gyelhető az idő múlása.
Fairytale full of light, magic and nostalgia. A clay doll awakens her surroundings
that become a syrreal world in constant flow of change. Shot with natural light
the visible changes of daylight emphasize the passing of time in the film.

teisel pool Metsa
On the Other Side of the woods
Az erdő másik oldalán

Észtország / Estonia

Rendező / Directed by: Anu-Laura TUTTELBERG
10 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: OÜ NUkufilm / Kerdi Kuusik-Oengo
Gyártó / Produced by: Andrus Raudsalu / OÜ Nukufilm
Forgatókönyv / Screenplay by: Anu-Laura Tuttelberg
Operatőr / Photographed by: Anu-Laura Tuttelberg
Animátor / Animation: Olga Bulgakova
Zeneszerző / Music by: Sander Põldsaar
Vágó / Edited by: Anu-Laura Tuttelberg
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10 különböző habitusú művész közös tengeri projektje. Mind külön animációs
workshopot tartanak a világ különböző pontjain, azonos időben. / 10 artists
from different disciplines work together on a collective project about the sea.
Each one directs an animation workshop carried out simultaneously in different
art centres across the world.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy hajótörés borzalmai, egy elfelejtett világítótorony harangjai, és a hullámok
mozgása sző a mesét a tengerről... A film egy olyan workshop eredménye,
mely arra a játékra épül, amiben a résztvevők egymás rajzait átalakítva, tovább
gondolva alakítják a történetet. / The horrors of a shipwreck, the bells of a for-
gotten lighthouse and the coming and going of the tides surround a tale about
the sea. Sailor’s Grave is the result of a workshop based on a work method ta-
king its inspiration from the exquisite corpse game, a mechanism of collective
creation where the participants manipulate and transform one another’s dra-
wings to construct an intuitive, improvised narration.

sailor's grave
A tengerész sírja

Spanyolország / Spain
Rendező / Directed by: Vuk Jevremovic, Carlos Santa, 
Cecilia Traslaviña, Juan Camilo González, José Belmonte,
Isabel Herguera, Wang Li Ming, Chen Kemei, Richard 
Reeves, Koldo Almandoz
5 min., 2014, szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Kimuak, Esther Cabero
Gyártó / Produced by: Isabel Herguera
Forgatókönyv / Screenplay by: Isabel Herguera, 
Vuk Jevremovic, Koldo Almandoz
Operatőr / Photographed by: Eduardo Elosegi
Animátor / Animation: Vuk Jevremovic, Carlos Santa, Cecilia
Traslaviña, Juan Camilo González, José Belmonte, Isabel
Herguera, Wang Li Ming, Chen Kemei, Richard Reeves,
Koldo Almandoz

Jasmine Elsen 1991-ben született Belgiumban. 2013-2014 között Pozsonyban tanult animációt az Academy of Performing
Arts berkein belül.
Jasmine Elsen was born in 1991 in Holsbeek, Belgium. In the schoolyear 2013-2014 she attended student exchange
program Erasmus where she studied ANIMATION FILM at Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A film a társadalmon belüli magányosságról szól. Egy idős hölgy mindene a
macska, több számára a kedvtelésnél. Megosztja vele a fagylaltját, pulóvereket
köt neki... ám a macska egy nap elszökik. Próbálja pótolni a hiányát. / The film
is about loneliness in the society. An old woman does everything with her cat,
which is more like a toy for her. sharing ice cream and knitting sweaters.. but
the cat runs away and she tries to replace it.

halF babka

Szlovákia / Slovakia

Rendező / Directed by: Jasmine ELSEN
5 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Gyártó / Produced by: FTF VŠMU
Forgatókönyv / Screenplay by: Jasmine Elsen
Animátor / Animation: Jasmine Elsen
Zeneszerző / Music by: Bardia Sheikholes Lami Ghazvini
Vágó / Edited by: Jasmine Elsen
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia szakán tanulok. Gyerekkorom óta rajzolok. Filmográfia / Filmography: 2009 Pöttyös
Sál; 2010 Menet, Reakciók / Menet, Reactions; 2011 Sanyiék, Blockheads; 2013 Using the skateboard; 2014 Soldiers and Prostitutes
/ David Gutema is a student of the Hungarian University of FIne Arts, Intermedia Department. He is working with shortfilms,
documentary films and drawings since 2008.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A video egy animált képsorozat formájában reflektál a profit orientált fogyasztói
társadalom tagjainak szociális és nemi identitását manipuláló jelenségeire.
The video is an animated slideshow of drawings, reflecting on the manipulating
PHENOMENON of the social and gender identities, in a profit oriented consu-
mer society.

soldiers and prostitUtes
Katonák és prostituáltak

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: GUTEMA Dávid
4 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Eleonore Goldberg francia-kanadai animációs és rajzfilmkészítő. Grafikus novellákat készít, animációs rövidfilmjeit nem-
zetközi fesztiválokon vetítik. / Eleonore Goldberg is a Franco-Canadian filmmaker, animator and cartoonist. She publishes
her graphic novels with collectives, and presents her short animated films in international festivals. Eleonore just finished
her short animated film Wandering. She is currently working on several film projects as well as the creation of a graphic
novel.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Egy nő véletlenül bentreked egy fürdőszobában. Odabent újraéli múltjának
meghatározó pillanatait. Szemtanúi lehetünk, hogyan lett kivándorló és szám-
űzött.
While she locks herself in a bathroom, a woman revisits her past and relive
events that marked her life. We discover her immigration and why she is in
exile.

errance
Wandering
Vándorlás

Kanada / Canada

Rendező / Directed by: Éléonore GOLDBERG
6 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: David Chouinard
Gyártó / Produced by: Éléonore Goldberg
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Viola Baier 1985-ben született Németországban.  Már kiskorában is animációs filmeket akart készíteni. A Filmakademie
Baden-Württemberg-ben végzett animációsként, majd egy évet Párizsban és Londonban tanult (Gobelins-Párizs, Frames-
tore-London). / Viola Baier was born March 23, 1985, in Germany. In 2006, she started studying animation at the Institute of
Animation of the Filmakademie Baden-Württembergwherg. In 2009 she spent an exchange year in Paris/France to attend
the French animation school Gobelins followed by an animation internship at Framestore feature films in London.

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Két marcipánfigura életre kel az esküvői torta tetején és felépítik tökéletes há-
zasságukat a torta díszeiből. Minden tökéletesnek tűnik: igyekeznek egymást
boldoggá tenni, de nemsokára elégedetlenség árnyékolja be a boldogságot. A
film keserédesen mutatja be, hogy a mindennapi rutin, az erőfeszítés hiánya
és a múló érdeklődés hogyan hathat a kapcsolatokra. / Two marzipan figures
come to life on top of a wedding cake and start to sculpt the perfect marriage
out of cake icing. And success! Everything seems sweet and perfect: they try
to please each other and make each other happy. But discontent soon sours
the atmosphere. Wedding Cake is a film that shows the bitter-sweet way in
which every day routine, lack of effort and disappearing interest for the partner
can affect relationships.

wedding cake
Esküvői torta

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Viola BAIER
9 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Gyártó / Produced by: Iris Frisch
Forgatókönyv / Screenplay by: Viola Baier
Animátor / Animation: Viola Baier, Kyra Buschor, Jill Poullin,
Pia Auteried, Alexander Dietrich, Paul Cichon, Ringo Klaps-
chinsky, Anna Habermehl, Martin Grötzschel, Marthe Dela-
porte, Alina Bopele, Javier Pérez Ródenas, Sarah Heinrich,
Jacob Frey, Kariem Saleh, Iring Freytag, Kiana Naghshineh,
Christoph Sarow, Kathrin Kuhnert, Nikolaos Saradopoulos
Zeneszerző / Music by: Balz Aliesch, Vespertina 

Matt Abbiss animációs filmes, alkalmi képregényrajzoló és előadó. Vizuális kommunkiációból és animációból diplomázott
Edinburghben (1999, 2004). Londonban dolgozik szabadúszó animációsként.
Matt Abbiss is an animator, occasional comic artist and frequent lecturer. He graduated from Edinburgh College of Art
with a degree in Visual Communication in 1999 and the Royal College of Art in 2004 with an MA in Animation. He is
currently part of the CHILDSPLA research team, developing an iPad app for use in children's hospitals to better determine
children's health states. abbiss.co

ANIMÁCIÓSFILMEK 3. / ANIMATIONS 3
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 18:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Absztrakt, rajzolt animáció, mely a Wilderness of Mirrors pavilon számára ké-
szült a The Wrong - New Digital Art Biennalén. / Point is an abstract, drawn
animation, commissioned for the Wilderness of Mirrors pavilion as part of The
Wrong – New Digital Art Biennale.

point
Pont

Egyesült Királyság / United Kingdom

Rendező / Directed by: Matt ABBISS
2 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Christopher MacFarlane
Animátor / Animation: Matt Abbiss
Zeneszerző / Music by: Martins Strautnieks
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François Vogel 1971-ben született Meudonban, Franciaországban. Képmanipulátor, és úgy alakítja a látványt, mintha agyag lenne
vagy széttöri, mint a kristályt. Pályafutása során eddig 22 filmet rendezett. / Francois Vogel  Born 3rd of January 1971 in Meudon,
France. He manipulates images and concepts, by twisting them like clay, or by fragmenting them like crystal. Throughout his career,
he has directed 22 films so far.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Henri Michaux Sokszemű sétáló című versének szeszélyes illusztrációja. A
Montmartre lépcsőin sétálva mondja fel a verset François Vogel.
A whimsical illustration of the poem "Walking Grainy" by Henri Michaux. While
reciting the poem, François Vogel "walks grainy" on the stairs of Montmartre,
in Paris.

Marchant grenU
Walking Grainy
Sokszemű sétáló

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Francois VOGEL
3 min., 2013
angol nyelv / English

Gyártó / Produced by: Drosofilms - Francois Vogel
Forgatókönyv / Screenplay by: Francois Vogel
Operatőr / Photographed by: Francois Vogel
Animátor / Animation: Francois Vogel
Zeneszerző / Music by: Arthur S.
Vágó / Edited by: Francois Vogel

Azar SAIYAR Helsinkiben élő filmrendező és médiaművész. Munkáiban különböző filmes stílusokat és technikákat alkal-
maz. Filmesként érdeklik a személyiség határai – más emberek, kultúrák és hétköznapi rutinok nyomai, milyen tapaszta-
latok mennyire lehetnek közösek? / He is a filmmaker and media artist working and living in Helsinki, Finland. He uses
different filmic styles and techniques. As a filmmaker I am interested in the borders of identity - the traces of other people,
cultures and daily routines in us, what kind of experiences can be shared and to what limit?

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A TV-reklámok részleteit újragondoltan összevágó film nagyban különbözik az
eredetiktől. A képek még mindig elbűvölőek és vonzóak, de semmi közük nincs
egy bizonyos termékhez. Az ok és az értelmezés homályosabbá és nyitottabbá
válik.
Reorganized fragments of television commercials give birth to an illusion that
is separate from the originals. The images are still enchanting and appealing
– but lack a direct connection to the product. The reason and interpretation be-
comes more vague and open.

priMUs teMpUs

Finnország / Finland

Rendező / Directed by: Azar SAIYAR
5 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Zeneszerző / Music by: Jari Suominen
Vágó / Edited by: Azar Saiyar
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A római Apotropia Antonella Mignone táncos/vizuális művész és Cristiano Panepuccia vizuális művész/zeneszerző duója.
Munkájuk az előadóművészeteket és audiovizuális kifejezésmódokat ötvözi. / APOTROPIA is a duo based in Rome, Italy,
consisting of dancer/visual artist Antonella Mignone and visual artist/composer Cristiano Panepuccia. Their work explores
the interconnections between performing arts and all forms of audiovisual expressions.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Szimpla # Dupla # Tripla egy táncos videóművészeti projekt a hármasságról,
az érzékelésről és az emberi természetről. A háromság eszménye már nagyon
régóta foglalkoztatja a világot. Számos filozófiai, vallási és tudományos rend-
szerben megjelenik, minden teremtény tisztességének és egymástól függésé-
nek kulcsa. / "Single # Double # Triple" is a Dance Video Art project about
triplicity, perception and human nature. The concept of the triad or trinity has
existed over immeasurable time and throughout the world. It appears as a wi-
despread symbol in several philosophical, religious and scientific systems and
it can be interpreted as a key to the integrity and interdependence of all exis-
tence.

single # doUble # triple
Szimpla # Dupla # Tripla

Olaszország / Italy

Rendező / Directed by: Antonella MIGNONE & Cristiano
PANEPUCCIA
9 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Forgatókönyv / Screenplay by: Apotropia
Operatőr / Photographed by: Cristiano Panepuccia
Zeneszerző / Music by: Sin Aesthetica
Vágó / Edited by: Apotropia
Szereplők / Cast: Antonella Mignone

Martin Rahmlow ezidáig a Sumsinggel együtt négy kisfilmet rendezett.
Sumsing is Martin Rahmlow's fourth short film so far.
Filmográfia / Filmography: 2014 Sumsing t.b.a.; 2006 Aal im Schädel (Eels); 2002 Jimmy; 1999 Die Aufgabe (the chance)

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Sumsing Martin Rahmlow német animátor és Ybrid francia zenész együtt-
működéséből jött létre. Kísérleti, absztrakt animációs kisfilm. Később Tim Liebe
VFX-művész is csatlakozott a csapathoz, hogy teljessé tegye amorf geometriai
formáival ezt a sötétbe tett megbabonázó utazást. / 'Sumsing' is a collaboration
between german animator Martin Rahmlow and the french musician
Ybrid.(http://ybrid.com/) It is an experimental, abstracted animated short. Later
VFX-artist Tim Liebe joined the team to complete this mesmerizing journey
through the dark: Amorphous versus geometric forms.

sUMsing

Németország, Franciaország / Germany, France

Rendező / Directed by: Martin RAHMLOW
4 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Martin Rahmlow
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Natalie Plaskura 1984-ben született lengyel szülők gyermekeként Herfordban (Németország). Jelenleg filmes mesterképzésre jár az
FH Dortmundra. Szabadúszó filmesként dolgozik, és négy kisfilmet rendezett ezidáig. / Natalie Plaskura was born 1984 in Herford,
Germany, to Polish parents. Currently she is doing her Master-degree in Filmstudies at FH Dortmund. She works as a freelance film-
maker and cinematographer. She has directed four shortfilms so far. 2014 Tapir; 2014 Faint; 2012 Intrusion; 2008 Bloodtide

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A Betolakodó nem egy hagyományos történetet mesél el, hanem hangulatkeltő
képi megjelenítésre fókuszál. A felbukkanó motívumok és asszociációk drámai
kompozíciója álomfoszlányokra, rémálmokra és hallucinációkra emlékeztetnek.
Szürreális, látszólag nem koherens, de mégis összekapcsolódó jelenetekkel
tűzdelt, mint egy visszatérő nyomasztó emlék. / The short film INTRUSION
does not tell a classical story. The main focus lies on the visual design, which
has the intention to convey a mood. The motives and the associative dramatic
composition are reminding of dream sequences, nightmares or hallucinations.
Unrealistic, seemingly disparate, yet interrelated scenes, like an intrusive re-
curring traumatic experience, make up the film.

intrUsion
Betolakodó

Németország / Germany

Rendező / Directed by: Natalie PLASKURA
11 min., 2012
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Louise Peter
Gyártó / Produced by: Fachhochschule Dortmund, University
of Applied Sciences and Arts
Forgatókönyv / Screenplay by: Natalie Plaskura
Operatőr / Photographed by: Natalie Plaskura
Zeneszerző / Music by: Daniel Schlichter
Vágó / Edited by: Natalie Plaskura
Szereplők / Cast: Blake Lumen, Sonja Zech, Anja Hartmann,
Katarina Stricevic, Inga Geiser, Leon Kudjerski

Mathilde Marc fotós és rendező. Rennes-ben, Brüsszelben, Montréalban és Párizsban – ahol jelenleg él és dolgozik –
tanult művészetet és filmet. Fotósként portrékat, tudosításokat és illusztrációkat készít magazinoknak, filmfesztiváloknak
vagy kiadóknak. Victoria az első rövidfilmje. / Mathilde Marc is a photographer and a director. She studied Arts and Cinema
in Rennes, Brussels, Montreal and in Paris where she lives and works now. As a photographer, she makes portraits,
reports and illustrations for magazines, cinema festivals or publishing. Victoria is her first short film.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Victoria performs a few dance steps and finds herself thrust into a fantasy world
... / Victoria performs a few dance steps and finds herself thrust into a fantasy
world ...

victoria

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Mathilde MARC
13 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgatókönyv / Screenplay by: Mathilde MARC
Operatőr / Photographed by: Victor SEGUIN, 
Cécile FRIEDMANN
Zeneszerző / Music by: Yan WAGNER
Vágó / Edited by: Léa MASSON
Szereplők / Cast: Regina DEMINA, Aymeric BERGADA DU
CADET, Raphaël NEAL
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Carlota Grau számos spanyol film díszlettervezésében részt vett. Jelenleg folytatja a keresést, hogy
megtalálja művészi kifejezésmódját, ami a legtermészetesebb kifejezésformát veszi alapjául: a táncot.
Brisa Luque rendezőasszisztensként dolgozott számos forgatáson, rövid- és reklámfilmen. / Carlota
Grau works in the art departments of various Spanish film productions. Currently, Charlotte continues
to search for her own artistic language and bring it to its natural means of expression: dance. Brisa
Luque has worked as an assistant director on productions, several short films and commercials.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A balerina táncol, a fotós fotózik. A fényképezőgép megörökíti a lány mozdu-
latait, arckifejezéseit és életerejét. A fotós megszállottan szeretné halhatatlanná
tenni a balerina lelkét, ami a két művészet kifejezésmódja közötti küzdelemhez
fog vezetni. / A dancer dances for a photographer. The camera captures the
movements, expression and vitality of the girl. The obsession of the photog-
rapher with immortalising the soul of the dancer will lead to a struggle between
the two forms of artistic expression.

la bailarina
The dancer
A balerina

Spanyolország / Spain

Rendező / Directed by: Carlota GRAU & Brisa LUQUE
7 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Natalia Piñuel
Gyártó / Produced by: Carlota Grau and Brisa Luque
Forgatókönyv / Screenplay by: Carlota Grau and Brisa Luque
Operatőr / Photographed by: Robert Álvarez and Marta
Mulas
Zeneszerző / Music by: Joan Manuel Giménez
Vágó / Edited by: Carlota Grau, Brisa Luque and Marc Mitjà
Szereplők / Cast: Carlota Grau and Joan Manuel Giménez

Jean-Gabriel Périot pályafutása során 18 kisfilmet és egy táncos filmet rendezett.
Born in France in 1974, Jean-Gabriel directed several short movies, both in video and cinema. He develops his own
editing style with archives. Between documentary, animation and experimental, most of his works deal with violence and
history. His last works, including "Dies Irae", "Even if she had been a criminal…" and "Nijuman no borei", were shown
worldwide in numerous festivals and were honoured by many prizes.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A gitáros és a dobos instrumentális rockszámot játszik. A közönség követi a
zene ritmusát. A tömegben áll egy nő. Az erőteljes zene elhalkul. A nő tehetet-
lenségében a földre zuhan. / A guitarist and a drummer play an instrumental
rock score. The audience is moving in rythm. Among the crowd, a woman, sin-
gular. Music stops after a long rise in power. The woman, fallen on the floor,
alone, struggles against inertia.

si jaMais noUs devons disparaître
ce sera sans inqUiétUde Mais en
coMbattant jUsqU'à la Fin
If we ever have to disappear it will be without
disquiet but we will fight until the end
Ha egyszer el kell tűnnünk, az legyen hangos, és
harcoljunk az idők végezetéig!

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Jean-Gabriel PÉRIOT
15 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgatókönyv / Screenplay by: Jean-Gabriel Périot
Operatőr / Photographed by: Denis Gravouil
Zeneszerző / Music by: Michel Cloup
Vágó / Edited by: Jean-Gabriel Périot
Szereplők / Cast: Tamara Bacci, Michel Cloup, Patrice Cartier
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Juliette Yu-Ming Szingapúrban született, de Brazíliában élő vizuális művész, filmes és antropológus. Butohot táncol, és
mellette kutatja is, már Szingapúrban és Rio de Janeiróban is fellépett. Pályafutása során 10 kisfilmet rendezett ezidáig.
/ Singapore-born, Brazil-based, Juliette Yu-Ming is a visual artist, filmmaker and anthropologist. She dances and researches
about Butoh, having performed in both Singapore and Rio de Janeiro. She has directed 10 shortfilms so far. Juliette is
currently working on her latest hybrid animated docu-fiction film “Baltica”.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A titokzatosan üres házban egy test eltáncolja emlékeit... Az átutazás rituáléja az át-
alakulás és a személyiség művészetének érzékekre ható felfedezése. A kísérleti
filmben a japán butoh tánc jelenik meg ritka felvételeken, amik zsigeri és elmélkedő
utazásra hívnak. / In a mysteriously abandoned house, a body dances its memories...
Rite of Passage is a sensory exploration of the act of becoming, of transformation,
and the search for one’s identity. An experimental film featuring Butoh dance and
rare archival footage, it is an invitation to embark on a visceral and reflective journey.

rito de passageM
Rite of Passage
Az átutazás rituáléja

Brazília, Szingapúr / Brazil, Singapore

Rendező / Directed by: Juliette YU-MING
11 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Operatőr / Photographed by: Guido Marcondes, Rafael Bi-
ondi
Zeneszerző / Music by: Daniel Rebel, Diego Duarte, Victor
Astorga
Vágó / Edited by: Juliette Yu-Ming, Alexandre Brasil
Szereplők / Cast: Juliette Yu-Ming

Momoko Seto 1980-ban született Tokióban. Franciaországban tanult a Marseille-i Szépművészeti Egyetemen. A francia
CNRS-nél dolgozik rendezőként, és mellette különböző technikákat ötvöző kísérleti filmjeivel foglalkozik. / Momoko Seto
was born in Tokyo in 1980. She came to France to study fine arts at the Ecole Supérieure des Beaux-Arts of Marseille.
She works at the French CNRS as a director and at the same time she also works on personal experimental shorts com-
bining different techniques to create an original and poetic world based on every day life elements.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A ∑ bolygón óriási teremtmények raboskodnak a jégben. Tengeralattjárók rob-
bannak fel, felmelegszik a Föld, az állatok új életet kezdenek. Az A bolygóból (Lo-
carno 2008) és a Z bolygóból (Berlinale 2011) álló Bolygó sorozat harmadik része.
/ In PLANET ∑, giant creatures are trapped inside the ice. Submarine explosions
provoke a global warming, and a new life begins for animals. Third piece from the
PLANET series, after PLANET A (Locarno 2008) and PLANET Z (Berlinale 2011).

planet Σ

Franciaország / France

Rendező / Directed by: Momoko SETO
12 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Gyártó / Produced by: Les Films de l'Arlequin, Arte France
Forgatókönyv / Screenplay by: Momoko Seto
Operatőr / Photographed by: Momoko Seto, Julien Guillery
Zeneszerző / Music by: Yann Leguay
Vágó / Edited by: Denis Bedlow, Momoko Seto
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A római Apotropia Antonella Mignone táncos/vizuális művész és Cristiano Panepuccia vizuális művész/zeneszerző duója.
Munkájuk az előadóművészeteket és audiovizuális kifejezésmódokat ötvözi. / APOTROPIA is a duo based in Rome, Italy,
consisting of dancer/visual artist Antonella Mignone and visual artist/composer Cristiano Panepuccia. Their work explores
the interconnections between performing arts and all forms of audiovisual expressions.

MŰFAJOK HATÁRÁN / EXPERIMENTALS
29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

A kintsugi egy japán technika, ahol törött kerámiadarabokat töltenek fel arany-
nyal töltött gyantával, ez költői metafora a fizikai és érzelmi gyógyulás folya-
matára. Minden helyrehozott kerámia egyedi és megismételhetetlen mintát
alkot a törés véletlenszerűsége következtében. A technika abból a felfogásból
gyökerezik, hogy egy tárgy sokkal értékesebb és szebb, ha ismerjük a törté-
netét. / Kintsugi, the japanese technique of mending broken ceramics with gold
filled resin, as a poetic metaphor for physical and emotional healing processes.
Every repaired ceramics has a unique and irreplicable pattern of golden lines
due to randomness of the crushing. This technique has its roots in the belief
that the object is more valuable and beautiful with its history revealed.

kintsUgi

Olaszország / Italy

Rendező / Directed by: Antonella MIGNONE & Cristiano
PANEPUCCIA
5 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgatókönyv / Screenplay by: Apotropia
Operatőr / Photographed by: Cristiano Panepuccia
Zeneszerző / Music by: Sin Aesthetica
Vágó / Edited by: Apotropia
Szereplők / Cast: Antonella Mignone
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Jean Ehret eddigi pályafutása során 7 kisjátékfilmet és 9 dokumentumfilmet rendezett.
Jean Ehret has directed 7 short films and 9 documentaries so far.

VILÁG-KÉPEK 1. / WORLD AND IMAGES 1 
28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Anastasia Lapsui volt az első Oroszország legészakibb csücskében, aki anya-
nyelvén beszélve filmezve népét, a nyenyeceket. 1943-ban született a Jamal-
félszigeten, egy olyan korszak végének volt szemtanúja, a világot épp változás
közben tudta filmezni. Jean Ehret rendező Anastasia Lapsuit filmezte hétköz-
napi és szakmai helyzetekben. Ez egy werkfilm filmesről és népéről, a tundra
nyenyeceiről. / Anastasia Lapsui is the first film-maker from the Far North of
Russia to have filmed her people in her mother tongue – Nenets. Born in the
Yamal tundra in 1943, she bears witness to the end of an era, filming a world
in the process of mutation. I filmed Anastasia Lapsui in her daily and professi-
onal life. This is a portrait of a film-maker and her people, the Nenets of the
tundra.

la voix de la toUndra
The voice from the Toundra
Hangok a tundrából

Belgium / Belgium

Rendező / Directed by: Jean EHRET
52 min., 2013
orosz nyelv, angol felirattal / Russian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Valérie Berteau AJC!
Gyártó / Produced by: Hélène Bernard - Atelier jeunes ciné-
astes AJC!
Forgatókönyv / Screenplay by: Jean Ehret
Operatőr / Photographed by: Jean Ehret
Zeneszerző / Music by: traditional
Vágó / Edited by: Robin Dimet

Marteusz Giowacki 1982-ben született Brzeg Dolny-ban, Lengyelországban. Katowicében tanult a Szilézia Egyetem Rádió
és Televízió Tanszékén filmrendezést. Több, mint egy tucat kisfilmet rendezett ezidáig. / Born in 1982 in Brzeg Dolny (Po-
land). Graduated at Film Directing at the Radio and Television Department of Silesia University in Katowice (2014). Author
of over a dozen short films, including: “Richard” (2011), “When the lights of dawn arise” (2012), “Survey about women”
(2012), "Killing Auntie" (2013), "Survey about men" (2014).

VILÁG-KÉPEK 1. / WORLD AND IMAGES 1 
28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Mit akarnak a nők? Ez a kérdés már nagyon régóta foglalkoztatja a férfiakat.
A film lehetőséget ad arra, hogy megtudják, mik az elvárásaik és álmaik. Fiatal,
aktív, okos nőket mutat be egy nagyvárosban. Párkapcsolatokról, elvárásokról
és a női mentalitás intrikáiról beszélnek, amit képtelen a másik szex felfedezni.
/ What do women want? This question has tormented men for a long time. The
film offers an opportunity to find out about their expectations and dreams. Its
characters, young, active and smart women from big cities take apart their
ideas of contemporary men. They discuss relationships, expectations from part-
ners and the intricacies of the female mentality, impossible to explore by the
opposite sex.

sonda o Mężczyznach
Survey about men
Férfiakról

Lengyelország / Poland

Rendező / Directed by: Mateusz GłOWACKI
30 min., 2014
lengyel nyelv, angol felirattal / Polish, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Mateusz Głowacki
Operatőr / Photographed by: Marcin Banasiak, 
Kacper Sędzielewski
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Rosario Simanella a Bolognai Egyetemen végzett film szakon. Marco Landini 1972-ben született Bo-
lognában, és az elmúlt 20 évben főleg szabadúszó operatőrként dolgozott. 2010-ben kezdett doku-
mentumfilmeket rendezni. Az Emberlovak első közös munkájuk. / Rosario Simanella has studied film
at the University of Bologna. Marco Landini was born in Bologna in 1972, and he has been working as
a freelance cinematographer in the past two decades. He started directing documentaries in 2010.
Human Horses is their first collaboration.
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2012 tavasza Kalkutta. Több, mint 16 millió ember él az agglomeráció tikkasztó
hőségében. Ibrahim, Raju és Ram mezítláb járnak a poros aszfalton, miközben
gyenge testüket és kosaraikat húzzák magukkal. Ők Kalkutta szimbólumai,
akik fárasztó, megalázó és embertelen munkát végeznek. Ők az emberlovak.
/ Spring 2012, Kolkata: More than 16 million souls live or survive in this sultry
agglomeration. It is here that Ibrahim, Raju and Ram trample barefoot on the
dusty asphalt, while dragging their carts and their weak bodies. They are the
symbol of Kolkata, practicing an exhausting, humiliating and inhumane job.
They are the Human Horses.

the hUMan horses
Emberlovak

Olaszország, India / Italy, India

Rendező / Directed by: Rosario SIMANELLA & Marco
LANDINI
54 min., 2013
hindi, bengáli nyelv, angol felirattal / Hindi, Bengali, English
subtitled

Forgalmazó / Distributor: Serena Gramizzi
Gyártó / Produced by: Cristina Donno - FU FILM, Co-produc-
tion: Serena Gramizzi - Bo Film
Forgatókönyv / Screenplay by: Rosario Simanella, Cristina
Donno, Gianluca Marcon, Liviana Davì
Operatőr / Photographed by: Marco Landini
Zeneszerző / Music by: Jan Maio, Massimiliano Amatruda
Vágó / Edited by: Rosario Simanella

Volha Dashuk a fehéroroszországi Művészeti Akadémián diplomázott. A minszki Belarusfilm studiónál dolgozik. Eddigi
pályafutása során 8 filmet rendezett. / Graduated from Belarusian Academy of Arts. Has been working at Belarusfilm
studio in Minsk. He has directed 6 documentaries so far.

VILÁG-KÉPEK 2. / WORLD AND IMAGES 2 
28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 18:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Viktor a nagy folyó felett húzódó töltésen lakik. Boldog és szomorú pillanatai
valamilyen módon mindig házához kötődnek. Viktor ideje nagy részét egy do-
loggal tölti: festéssel. Keményen dolgozik, mert már nincs sok ideje hátra. Viktor
131 cm magas, és egyetlen barátja magasabb nála. Sajnos az ilyen barátok
nem élnek sokáig. / Victor’s house is on the bank of a big river. All important
events of his life are somehow connected with it, the tragic and happy ones
alike. These places made Victor leave the capital and move back home. One
occupation takes most of his time. Victor paints. He works hard because he
has not many years in store. Victor is 131 centimeters in height and his only
friend is taller than him. Unfortunately, such friends do not live long.

nie adzin
Not Alone
Nem vagy egyedül

Fehéroroszország / Belarus

Rendező / Directed by: Volha DASHUK
29 min., 2014
fehérorosz nyelv, angol felirattal / Belarusian, English subtitled

Forgatókönyv / Screenplay by: Pavel Mahilin
Operatőr / Photographed by: Anatol Kazazaeu
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Ruben Guzman argentin-kanadai fotós és médiaművész, professzor és kutató, médiakurátor és fejlesztő. Fényképezéstől
kezdve médiaművészeten át, videótól kísérleti filmig széles skálán mozog a munkaterület, melyen mozog. Innovatív munkáját
számos egyéni és csoportos kiállításon bemutatták. / Ruben Guzman is an Argentinian-Canadien photographer and media
artist, professor and researcher, media curator and programmer. His work spans from photography to media arts, from video
and experimental film to peripheral documentaries. His innovative work has been screened in relevant solo and group exhi-
bitions. 
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Ez a dokumentumfilm Patagónia hatalmas területén élő három elszigetelt em-
bert mutat be. Költői képein keresztül fedezheti fel a néző az egyszerű és becs-
ben tartott citadellát, mely fontos szerepet játszik a szereplők életében. / This
documentary triptych reflects upon three isolated characters living in the vast-
ness of Patagonia. Through its poetic images, each spectator will be able to
explore the Simple and the precious Citadel that every protagonist cherishes
from within, all in the frame of the majestic, haunting and indefinable Patago-
nia.

la ciUdadela
The Citadel
A citadella

Argentína / Argentina

Rendező / Directed by: Ruben GUZMAN
64 min., 2014
spanyol nyelv, angol felirattal / Spanish, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Sonia Paramo - Les Films Figures Libres
Gyártó / Produced by: Sonia Paramo - Les Films Figures Libres
Forgatókönyv / Screenplay by: Ruben Guzman
Operatőr / Photographed by: Ruben Guzman
Zeneszerző / Music by: Biosphere, Murmer, Ensamble Circular, 
aktivfilm
Vágó / Edited by: Patrick Lauze, Ruben Guzman
Szereplők / Cast: Roberto Yañez, Amelina San Martin, 
Narcisa Hirsch

A feltörekvő iráni dokumentumfilm-rendező, Mokhtar Namdar filmjei már számos iráni és nemzetközi filmfesztiválon sze-
repeltek. A Ház a ködben Mokhtar legújabb dokumentumfilmje, ahol egy nő magányos életét mutatja be festői képekkel.
/ Considered as one of the emerging filmmakers of the Iranian documentary scene, Mokhtar Namdar’s works have been
repeatedly screened in numerous national and international film festivals. The House in the Fog is Mokhtar’s latest docu-
mentary film that tactfully embraces the loneliness of a woman with images that are closer to painting than photography.
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Soraiia már régóta egyedül él mestere házában a hegy lábánál. A ház miatt
tudja elviseli az egyedüllétet a vadonban. / Soraiia has been living alone in a
master's house in mountain foot for a long time. The house is the only reason
she tolerates all the hardships of living alone in wild nature.

khaneh-ei dar Meh
A house in fog
Ház a ködben

Irán / Iran

Rendező / Directed by: Mokhtar NAMDAR
27 min., 2014
farsi nyelv, angol felirattal / Farsi, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Alireza SHAHROKHI
Gyártó / Produced by: IRIB, Documentary Channel
Forgatókönyv / Screenplay by: Mokhtar Namdar
Operatőr / Photographed by: Mohammad Rasouli
Vágó / Edited by: Emad Khodabakhsh
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Vita Drygas a katowicei Szilézia Egyetem Krzysztof Kieslowski Tanszékén tanul fényképezést, rendezést és művészi fény-
képezést. Kis- és dokumentumfilmeket, valamint reklámokat fényképez. A Kés a feleségben első eredeti dokumentumfilmje.
/ Graduate of French philology at the University of Warsaw, Student of Cinematography, Directing and Art Photography at
Krzysztof Kieslowski Faculty of Radio and Television at University of Silesia in Katowice. Cinematographer of documentary,
short feature films and advertisements. Knife in the wife is her first original documentary.
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A Kés a feleségben a vidéki Arizona Circus életét benyomásokon át bemutató
dokumentumfilm. Műsoruk csúcspontja a késdobálás, ahol a cirkusz tulajdo-
nosa és fia már több mint 15 éve dobálja feleségeiket késsel. A hat fős cirkusz
ugyan vidámságot hoz a nézők életébe, életük mégis szomorúsággal teli. / 
"Knife in the wife" is a documentary impression portraying the life of the pro-
vincial Arizona Circus. The culminating point of their show is the throwing of
knives. For over fifteen years the circus owner and his son have been throwing
them at their wives. The world of this six-person circus troop, though it gives
the impression of the grotesque, is frequented by sorrow.

noz w wozie
Knife In the Wife
Kés a feleségben

Olaszország, India / Italy, India

Rendező / Directed by: Vita DRYGAS
11 min., 2014
lengyel nyelv, angol felirattal / Polish, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Michal Hudzikowski
Forgatókönyv / Screenplay by: Vita Drygas
Operatőr / Photographed by: Vita Drygas
Zeneszerző / Music by: Atanas Valkov
Vágó / Edited by: Tomasz Ciesielski

Gabriel Serra 1984-ben született. 2003-2007 között fényképészként dolgozott, valamint reklám- és dokumentumfilmeket
rendezett. 2012-ben fejezte be operatőri tanulmányait. / Gabriel Serra was born in 1984 in Managua, Nicaragua. Profes-
sionally he worked as a photographer and editor of commercials and social documentaries (2003-2007). He specialized
in cinematography at the Centro de Capacitacion Cinematografica (CCC) in Mexico (2008-2012).
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A Kaszásként ismert Efrain 25 éve dolgozik egy vágóhídon. A film a halállal
való mély kapcsolatát mutatja be, valamint küzdelmét az életért. / Efrain, known
as the Reaper, has worked at a slaughterhouse for 25 years. We will discover
his deep relationship with death and his struggle to live.

la parka
The reaper
A kaszás

Mexikó / Mexico

Rendező / Directed by: Gabriel SERRA
25 min., 2013
spanyol nyelv, angol felirattal / Spanish, English subtitled

Gyártó / Produced by: 
Centro de Capacitación Cinematográfica
Operatőr / Photographed by: Carlos Correa
Vágó / Edited by: Koki Ortega
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Anton Brutsi 1992-ben született Minszkben, Fehéroroszországban. Népzenét és klasszikus táncot tanult, de lesérült, ami
miatt nem folytathatta koreográfus tanulmányait. Filozófia tanulmányai alatt különös érdeklődést mutatott a filmezés iránt. A
165/60 az első filmje. / Anton Brutski was born on 27 October 1992 in Minsk, Belarus. He completed a course of study in folk
and classical dance at the School of Arts. Due to the injury aggravated by the end of the basic course he could not pursue
his studies in choreography. When at university, he showed a keen interest in cinematography. 165/60 is his first film.
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Valaki le tudja győzni a halált? A halál mindig korai, akárhány éves is legyen
valaki. Ősz van, Fehéroroszországban járunk egy eldugott kis faluban. Egy
idős férfi kezdi tárgyiasítani harcát... Lelkén, személyiségén, életerején keresz-
tül mutatja be a rendező a férfit egyetlen cselekedeten keresztül. / Can one tri-
umph over death as it always comes unexpectedly? It is early to die no matter
how old you are, isn’t it?Autumn. An old village in a Belarusian remote place.
An elderly man is starting to objectify his fight... The director shows a portrait
of the man through revealing his spirit, character, willpower in a single act.

165/60

Fehéroroszország / Belarus

Rendező / Directed by: Anton BRUTSKI
17 min., 2014
fehérorosz, orosz nyelv, angol felirattal / Belarusian, Russian,
English subtitled

Gyártó / Produced by: Anton Brutski and Nikolai Denisyonok
Operatőr / Photographed by: Svetlana Kolpakova, Anton
Brutski
Vágó / Edited by: Anton Brutski
Szereplők / Cast: The main character of the experimental 
documentary film is Mikhail Gaidukov

Dragos jelenleg filmrendezést tanul a UNATC Bucharesten, ahol idén végez. Mostani – és egyben első – filmje forgatá-
sához ellátogatott szülővárosába, és a Maros folyó mellett élő emberek életét dokumentálta. Jelenleg második dokumen-
tumfilmjét vágja, amit a nyáron vett fel. / Dragos is currently studying film directing at UNATC Bucharest and going through
his graduation year. For this documentary -his first one also- he went back to his hometown and documented the life of
the ferrymen living nearby Mures river. He is now editing his second documentary which he filmed this summer.
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A helyiek Brudinának hívják a Pricaz és a Folt falvak közötti Marost átszelő
kompot. Romániának rengeteg lemaradása van infrastruktúra területén, de a
komptól 500 méterre új autópálya-szakaszt építettek. Az emberek ennek elle-
nére még használják a kompot, ami sokat elmond mentalitásukról és ritmusuk-
ról, nem törődnek az idő múlásával. / Brudina is the local term of the ferry bridge
used by the people near Mures river as a short alternative link between the vil-
lages Pricaz and Folt. Romania has still a lot to catch up regarding infrastruc-
ture, but a new highway was built 500m away from the ferry bridge. I think that
the fact that people are still using this way to get on the other side of the river
speaks for itself about the mentality and the rhythm of people, almost ignoring
modernization as if time has frozen.

brUdina

Románia / Romania

Rendező / Directed by: Dragos HANCIU
17 min., 2014
román nyelv, angol felirattal / Romanian, English subtitled

Gyártó / Produced by: Napoleon Helmis 
(UNATC I.L. Caragiale (film school)
Vágó / Edited by: Iulian Nunu
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Piotr Bernas 1973-ban született rendező, operatőr, fényképész, dokumentumfilmes és az EFA tagja. Háborús fényképész
volt a Gazeta Wyborczánál. 2010-ben végzett az Andrzej Wajda Filmiskolában.  / Born in 1973, Piotr is a director, cinema-
tographer, photographer, documentary maker and member of the EFA. Ha is a former war photographer for the national daily,
Gazeta Wyborcza. He graduated from the Andrzej Wajda Film School in 2010.
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Mi vezeti az embert arra, hogy teljesen tönkretegye magát? Mi motiválja azokat,
akik küzdelmekkel, sebesülésekkel és egészségügyi kockázatokkal teli életet
választanak? A fizikai fájdalom menekülés másfajta fájdalmak elöl? És végül
mi a gyökere a kockázat és az agresszió népszerűségének? Az Aréna egy film
kortárs játékokról, arénákról és gladiátorokról. / What are the reasons under-
lying the human drive toward self-destruction? What is the wellhead of motiva-
tion for a person who chooses a life involving perpetual struggle, self-harm and
risking their health? Is the road of physical pain an escape route from other
kinds of pain? And finally, what lies at the roots of the contemporary fascination
with risk and aggression? Arena is a film project about contemporary games,
arenas and gladiators.

arena
Aréna

Lengyelország / Poland

Rendező / Directed by: Piotr BERNAS
16 min., 2013
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Michalina Fabijanska
Gyártó / Produced by: 
Munk Studio - Polish FIlmmakers Association
Forgatókönyv / Screenplay by: Piotr Bernas
Operatőr / Photographed by: Piotr Bernas
Vágó / Edited by: Piotr Bernas

Zurbó Dorottya 1988-ban született Budapesten. Frissen szerzett diplomát az SZFE által indított DocNomads Nemzetközi
Dokumentumfilm-rendező Mesterképzés ösztöndíj programjában. Korábban az ELTE Filmtudomány szakán végzett. Jelenleg
független dokumentumfilm-rendezőként saját projektek megvalósításán dolgozik. / Dorottya Zurbó was born in Budapest,
Hungary in 1988. She is a recent graduate from the first edition of Documentary Film Directing Master’s (DocNomads) for
which she was awarded full scholarship. She is also an honors graduate in film theory and history from ELTE, Budapest. 
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A 15 éves Norbi 4 éve gyermekotthonban nevelkedik. Legfőbb vágya, hogy
édesanyja, Ica újra magához vegye őt, ami nem csoda, hiszen ő az egyedüli
igazán mély kapcsolata az életben. Fiatal kora ellenére úgy érzi, hogy az ő kö-
telessége gondoskodnia a nehéz helyzetbe került asszonyról. Lassan érett ka-
masszá válik, ám mégsem mondana le egyetlen hétvégéről sem, amikor Icával
lehet a rákospalotai hajléktalanszállón. / Norbi is 15 years old. He was sepa-
rated from his mother 4 years ago when he got into children’s home in Buda-
pest, Hungary. His biggest dream is to live together with her again as they did
before. The connection between them is so strong that Norbi tries to spend as
much time with her as he can in a homeless shelter where she lives. 

vasárnapi ebéd
Sunday Lunch

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: ZURBÓ Dorottya
21 min., 2013
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Gyártó / Produced by: 
Laokoon Film Arts & ELTE Filmtudomány Tanszék
Forgatókönyv / Screenplay by: Zurbó Dorottya
Operatőr / Photographed by: Dömötör Péter
Vágó / Edited by: Zurbó Dorottya, Bodnár Zoltán
Szereplők / Cast: Szemes Norbert, Papp Ilona
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Magyar és néprajz szakokon tanult, 1994-ben végezte az ELTE Videokommunikáció szakát. Azóta filmezik. Dokumentumfil-
meket, antropológiai jellegű és kísérleti filmeket készít. Munkái tükrözik a néprajzi-antropológiai tanulmányok hatását. / Masters
Degree in Hungarian Studies and Ethnography, completed major in Video Communication at Eötvös Loránd University of
Sciences in 1994. Has been making documentaries, anthropological and experimental films ever since. His works reflect the
influence of his anthropological and ethnographical studies.
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2010, Devecser. A vörös iszap a cigánysort is elárasztotta, így a Flare Beas
együttes énekesének otthonát is. A soron adják elő Tibi kedvenc nótáját. / 2010,
Devecser, Hungary. The red sludge flooded the Roma row, so the home of the
singer of Flare Beas group. They make his favorite song on this street.

devecseri klipp
Video from Devecser

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: DOMOKOS János
3 min., 2015
magyar nyelv / Hungarian

Forgalmazó / Distributor: Domokos János
Operatőr / Photographed by: Dömötör Péter
Vágó / Edited by: Domokos János
Szereplők / Cast: Orsós Tibor, Orsós Ervin, Orsós László

Zsigmond Dezső 1956-ban született Gyöngyösön, jelenleg Budapesten él. 2006-tól a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Dokumentum és játékfilmjeiben a vidéki Magyarország és a határon túli magyarság sorsának világa érdekli elsősorban. /
Dezső Zsigmond was borin in Gyöngyös in 1956. He is currently living in Budapest. He is a member of the Hungarian Academy
of Arts since 2006. Mr. Zsigmond directed several feature and documentary films, often dealing with the life of rural Hungary
and Hungarian minorities in neighboring countries.
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Magyarország keleti falvaiból egykor hatalmas tehéncsordák jártak a legelőkre.
A tehenek kolompszava mára lélekharanggá változott, mert a kis falvak nagy
csordái eltűntek. Balla Bálint az utolsó tehenes gazdák egyike búcsút vett jó-
szágaitól, majd tiszai gyékényből és fűzfavesszőből koporsót font magának. A
dokumentumfilm egy mára teljesen elsüllyedt világot idéz fel. / Once large herds
of cows occupied the fields near the villages in Eastern Hungary. However, the
chime of the cowbell turned into the sound of funeral bells, as the large herds
disappeared from the small villages. Balla Bálint, one of the last local cowbre-
eders, took farewell to his herd, then made a coffin for himself out of straw, rus-
hes and willow branches. This short documentary depicts a now completely
lost world.

gyékénykoporsó
Straw Coffin

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: ZSIGMOND Dezső
26 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Forgalmazó / Distributor: Dunatáj Alapítvány
Gyártó / Produced by: Dunatáj Alapítvány
Forgatókönyv / Screenplay by: Zsigmond Dezső
Operatőr / Photographed by: Lovasi Zoltán, Mohi Sándor,
Becse Tamás és Bucsek Tibor
Zeneszerző / Music by: Kiss Ferenc
Vágó / Edited by: Koncz Gabriella
Szereplők / Cast: Kisari Balla Bálint
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1978 óta Forgács Péter több mint harminc filmet készített, számos nemzetközi fesztiváldíjat kapott. Kiemelkedő európai kul-
turális munkájáért 2007-ben a holland Erasmus Díjjal, a 1998-ban Balázs Béla Díjjal és 2007-ben az Érdemes Művész Díjjal
tüntették ki. / Peter Forgacs is a Media artist and independent filmmaker, based in Budapest. Since 1978 he has made more
than thirty films and several media installations. In 2007 Forgács was awarded with the most prestigious Dutch Erasmus
Prize for his notable contributions to European culture.
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A Balatont nem csak azért imádták a keletnémetek 1961-1989 között, mert
máshova nem igen utazhattak, de selymes, napfényes vize, a nyugati-keleti
rokonok, ismerősök találkozásai, és a magyar vendégszeretet is rendkívül
vonzó volt. Arról nem beszélve hogy a keletnémet Stasi és a magyar BM is ak-
tívan megfigyelte őket. Filmünk mind e sok szempontú történetről prizmaként
forog és vall. / GERMAN UNITY @ BALATON is a poetic impression of an ext-
raordinary post-war history of East-Europe. The documentary is a reconstruc-
tion composed from amateur films, interviews, photographs, music, and
documents from German Stasi and Hungarian Internal Ministry files, incorpo-
rating fictional elements.

néMet egység @ balatonnál

- MézFöld
Germany Unity@Balaton

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: FORGÁCS Péter
79 min., 2011
magyar-német nyelv, angol felirattal / / Hungarian-German,
English subtitled

Gyártó / Produced by: Új Budapest Filmstúdió
Forgatókönyv / Screenplay by: Forgács Péter
Operatőr / Photographed by: Hámos Gusztáv
Zeneszerző / Music by: Vígh Mihály és Cserepes Károly
művei, Illés Együttes
Vágó / Edited by: Sass Péter
Narrátor / Narrated by: Forgács Péter

Magyar és néprajz szakokon tanult, 1994-ben végezte az ELTE Videokommunikáció szakát. Azóta filmezik. Dokumentumfil-
meket, antropológiai jellegű és kísérleti filmeket készít. Munkái tükrözik a néprajzi-antropológiai tanulmányok hatását. / Masters
Degree in Hungarian Studies and Ethnography, completed major in Video Communication at Eötvös Loránd University of
Sciences in 1994. Has been making documentaries, anthropological and experimental films ever since. His works reflect the
influence of his anthropological and ethnographical studies.

VILÁG-KÉPEK 6. / WORLD AND IMAGES 6
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Lyukóvölgy. Egy anya öt fiú. A hajvágás napja.
Somewhere in Hungary. One mother five sons. The day of haircut.

hajvágás
Haircut

Magyarország / Hungary

Rendező / Directed by: DOMOKOS János
13 min., 2013
magyar nyelv / Hungarian

Forgalmazó / Distributor: Dunatáj Alapítvány
Gyártó / Produced by: Dunatáj Alapítvány
Operatőr / Photographed by: Dömötör Péter
Vágó / Edited by: Domokos János
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Gerő Marcell 1978-ban született Budapesten. Francia nyelvet és irodalmat illetve Filmelmélet- Filmtörténetet tanult a budapesti
ELTE-n, majd bölcsészkarral párhuzamosan elkezdte filmrendezői tanulmáyait is a Színház- és Filmművészeti Egyetemen,
Szász János osztályában. / Marcell Gerő was born in 1978 in Budapest, Hungary. He studied French and Film Theory and
History at ELTE University in Budapest along with Film Direction, under János Szász, at Budapest University of Theatre and
Film Arts. In 2007 he cofounded the Budapest-based production company Campfilm.

VILÁG-KÉPEK 6. / WORLD AND IMAGES 6
1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Filmünk az 1984-ben készült Bebukottak című dokumentumfilm gyilkosságért
elítélt fiatalkorú főszereplőinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik.
E vállalkozás kiindulópontja az olthatatlan kíváncsiság; mi lesz a megbélyeg-
zettel? Most, harminc évvel; több mint egy emberöltővel – később már tisztán
látszik, milyen irányba kanyarodott az akkori kamaszok, most meglett férfiak
sorsa. / Three men, they all committed murder as children. They passed their
entire youth in communist Hungary’s most brutal prison, where they were first
filmed. Disturbing archive footage shows them confessing details of their crime,
and sharing their plans for the future. Thirty years on the filmmaker goes out
to find them and discovers untold secrets and a Hungary he has never known.

káin gyerMekei
Cain's Children

Magyarország, Franciaország / Hungary, France

Rendező / Directed by: GERŐ Marcell
104 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Forgalmazó / Distributor: Campfilm
Gyártó / Produced by: Campfilm
Forgatókönyv / Screenplay by: Gerő Marcell, László Sára
Operatőr / Photographed by: Kiss Rudolf Péter (2.operatőr:
Lovasi Zoltán)
Zeneszerző / Music by: Dominique Gadmer
Vágó / Edited by: Sylvie Gadmer, Sass Péter
Szereplők / Cast: Pásztor Pál, Nagy József Gábor, Barcsai
Zsolt

A Profirent Gépkölcsönző Kft. Magyarország vezető általános
gépkölcsönzője. Professzionális Bérleti Megoldásokat nyújtunk part-
nereink számára, amellyel leegyszerűsítjük munkájukat. Kínálatunk
fedi a teljes palettát az egyes termékektől kezdve egészen egy teljes
projekt kiszolgálásához szükséges valamennyi eszköz biztosításáig.
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interkozmosz
Intercosmos
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: BÁNHEGYI Béla

21 min., 2014
szöveg nélkül / without words

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Bandi megszállott sci-fi rajongó, aki magányosan éli mindennapjait egy
kis magyar faluban, elektronikai eszközök maszek javításából tartva
fenn magát. Gyerekkora óta gyűjt mindent ami az űrkutatással, csilla-
gászattal és a tudományos fantasztikummal kapcsolatos.
Bandi is a 51-year old sci-fi geek who lives in a small Hungarian village
where he lives by himself as a self employed electrics repairs man. He
has little contact with the outside world and doesn't have any friends.
He is an avid collector of all things sci-fi since childhood.

rigó
Rigo
Magyarország, Belgium / Hungary, Belgium
Rendező / Directed by: NAGY Kálmán

7 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

A film egy több generáción átívelő családi titokra lel.
The film reveals a family secret being hidden for several generations.

saudade
Saudade
Magyarország, Románia / Hungary, Romania
Rendező / Directed by: FAZEKAS Gyöngyi

10 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Egy nő felhívja Skype-on külföldön élő húgát: melyikük örökölje gye-
rekkori hintájukat? A saudade portugál szó, más nyelvben nem fellel-
hető. Jelentése: nosztalgikus, fájdalmas vágy valaki vagy valami után,
akit vagy amit szeretsz, de már elvesztettél. / A woman calls her sister
living abroad on Skype whether she wants their old childhood swing.
The word 'saudade' is portuguese and can not be found in other lan-
guages. It means a nostalgic, painful longing, yearning for something
or someone that you love but have already lost. 

delfinkirály
King of the Dolphins
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SZENTPÉTERI Áron

15 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Két srác ül egy tízes tetején; nem történik semmi. Aztán jön egy lehe-
tőség, de a kérdés marad: a közeg tényleg mindig újratermeli önmagát?
/ Two guys on a rooftop with their nihil, an unexpected phone call and
a new opportunity to answer the ever returning question once again: is
it possible to break the cycle?

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL
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a pillanat
The Moment
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SOPSITS Árpád

20 min., 2015
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Robert Capa 1936 augusztusától fényképezi a spanyol polgárháború
eseményeit a köztársaságiak oldaláról. Szeptember elején Cordoba
környékére érkezik abban a reményben, hogy ott a milicisták végre át-
törik Franco jól képzett fasiszta hadserege által köréjük vont frontvo-
nalat. / Robert Capa is photographing the spanish civil war`s events
from the Republican side in August 1936. He arrives to the outskirts of
Cordoba with the hope that the militiamen finally break trough the front
line surrounded by Franco`s well trained fascist army.

ricsi

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: HÖRCHER Gábor

15 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Egy fiatal srácnak barátai búcsúbulit rendeznek. Az útra, amire indul
édesanyja pakol helyette. / Richie’s friends have organized a party the
night before he needs to go away. Instead of him it is his mother who’s
packing for the trip.

szépségkirálynő
Beauty Queen
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: OLÁH Judit

13 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Zita, a 35 éves nő keresi önmagát és kapaszkodik elkeseredetten az
éppen szertefoszló fiatalságába. / Zita, the 35 years old woman is des-
perately searching herself and her vanishing youth.

búcsú
Farewell
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: DÉSI András György & MÓRAY Gábor

20 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Egy házban két házibuli zajlik. Az emeleti elegáns, csendes és kimért,
a lejjebbi vad, zajos és zsúfolt. Az egyikben barokk zene szól a háttér-
ben, a másikban mindent betölt a rock. Mindkét helyen egy nő a ház-
igazda, és a vendégek között sokan vannak, akik ismerik egymást. /
Two parties are held at the same time in one apartment building. Ba-
roque music plays in the former, and dirty rock and roll blasts in the lat-
ter. Each party is hosted by a woman, and many guests know each
other. 

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 1. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 1

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 14:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL



58

robinson

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ILLÉS Attila

6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

A Robinson egy számkivetett története, aki egy baleset során magára
marad. Bár helyzete kilátástalan, mindent megtesz, hogy kiutat találjon
a bajból. / This story is a modern Robinsonade, about a lonely man
who lost his old life, and he needs to cope with the new situation. Alt-
hough his situation seems hopeless, he tries everything to find a way
out.

a teljesség felé
Towards Allness
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SZALAY Péter

18 min., 2014
magyar nyelv / Hungarian

Weöres Sándor művének néhány sora ihlette filmünket, melynek kö-
zéppontjában egy apáca különös lelki utazása áll. Valóságos földrajzi
tájakat járunk be, miközben különös nézőpontból mutatjuk be a költő
életszemléletét. A teljesség felé egy szimbolikus és filozofikus film, mely
legbelsőbb félelmeinket és vágyainkat tükrözi. / Based on a text by
Sándor Weöres, the film depicts a nun's strange spiritual journey.

a győztes
The Winner
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: GÉCZY Dávid

20 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

A film a fiatalság elvesztéséről szól. Melankolikus mementó egy úszó-
mesterről, aki minden nap újra és újra éli fiatal napjait egy ábránd se-
gítségével. A moszkvai olimpián elért eredménye az örökkévalóságban
visszhangzik. / An elderly lifeguard gets his medical diagnosis. He has
to indulgence himself from any sport activity. This would not be a prob-
lem, if our lifeguard wouldn't be an enthousiastic swimmer coach and
ex olimpic champion, who is racing with his younger self from night to
night, not beeing able to make peace with himself.

a toll
The Pen
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: KAPÁS Zsolt Zsombor

8 min., 2015
szöveg nélkül / without words

Egy félig animált fiú karácsonyi öngyilkosságát egy kifogyott toll hiúsítja
meg. / A half-animated boys suicide at Christmas time is failed by a
pen.

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL
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welcome to europe

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: BORBÁS David

13 min., 2014
angol nyelv, magyar felirattal / English, Hungarian subtitled

Valahol a schengeni határ közelében, René és Sayid egy kamionban
megbújva várják az új életet jelentő EU-t. / Somwhere along the Schen-
gen border two illegal immigrants, Rene and Sayid are hidden in the
back of a truck, waiting to arrive to the place of their dreams, Europe.
During the trip they talk about their hopes, dreams and fears. But when
they arrive the Europe of their dreams turns out to be a whole different
story.

az expedíció
The Expedition
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SZIRMAI Márton

11 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Hosszú évek tervezgetése után a Parlamentbe ma kisorsolták, ki lehet
az a bátor politikus, akit a választók közé eresztenek. Vajon meddig
bírja majd közöttük? / After several years of planning, a politician is to
be sent to visit voters. How much time can a politician endure amongst
ordinary people?

Fal
Wall
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SZABÓ Simon

10 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Laci, egy 16 éves, alkalmi munkákból éldegélő cigány fiú. Egy napon
kőművesmunkát kap: egy falon dolgozik több társával együtt. Egy da-
rabig segít a többieknek, majd megkérik, hogy ő fejezze be az épít-
ményt. Ekkor pillant be először a fal mögé…/ Laci is a 16-year old
gypsy boy, who lives off casual jobs. One day, he gets picked up from
the street along with a small group of workers for a construction job. In
the end, Laci is asked to complete the work, when he peaks beyond
the walls for the first time...

limbo limbo travel
The Pen
Franciaország, Magyarország / France, Hungary
Rendező / Directed by: Borbala ZÉTÉNYI & Zsuzsanna KRIEF

16 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Egy csapat magányos és kiábrándult nő felszáll a Limbo Limbo buszra,
hogy egy messzi, egzotikus országban megtalálják a boldogságot. Egy
bajszos férfiak törzse által lakott szigeten ér véget az út. Egyetlen céljuk
lesz, hogy elkapják a zsákmányt: a férfit.
A group of solitary and disillusioned women take the Limbo-Limbo Bus
to go to a distant exotic country to find the happiness they wish for.
They end up in a land occupied by a tribe of men with moustaches.
Their only goal is from now on to catch the prey: a man.

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK 2. / HUNGARIAN SHORT FICTIONS 2

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 16:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL



60

vihar
Storm
Románia, Magyarország / Romania, Hungary
Rendező / Directed by: KOCSIS Alexandra & KŐSZEGI Tamás

3 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Mese arról a napról, amikor a vihar istennője elvesztette szélkavaró
szárnyas cipőjét és villámgerjesztő orrszarvúját. / Story about the day
when the Goddess of the Storm lost her wind-stirring, winged shoe and
her lightning-making rhinoceros.

három nagymamám volt
My Three Grandmas
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: GLASER Kati

16 min., 2013
magyar-angol nyelv / Hungarian-English

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A nők sok mindent tanulnak nagyanyáiktól, akik sokszor ugyanolyan
nagy hatással vannak unokáik életére, mint szüleik. A nagymama a
család fundamentuma, ős szervezőereje. A film három nagymamám
különböző életútját és karakterét mutatja be... / Women do learn a lot
from their grandmothers, whom could have such effects on their grand-
childrens life’s, just as their parents have. A grandmother is the base
of the family, a great organizer. This film is about my three grandmas...

Mező utca 1.
Meadow street 1.
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: KIRÁLY Krisztián

7 min., 2014
szöveg nélkül / without words

A kisfilm alapötlete egy gyerekkori emlék nyomán született. Magyaror-
szágon 1993.10.31-én, 42 év után megszűnt a Szabad Európa Rádió.
Ezen a napon egy vidéki kisvárosban különös esemény ütötte fel a
fejét. Kisfiú voltam akkor és éppen a nagyszüleimnél időztem. / The
short fiction is based on a childhood memory. On the 31st of Octo-
ber,1993, in Hungary the Radio Free Europe has been cancelled. In a
small town something weird has happened at the same day. I was a
little boy back then, spending my time at my grandparents house.

a vörösbegy
Red beast
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: CARLOS Rufas

6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Történet a saját magunk alkotta képek iránt érzett megszállottságról.
Arról, hogyan gyártunk elméleteket és hamis elvárásokat, amik majd
a vesztünket okozzák. / Vörösbegy is the story of a obsession, obses-
sion from the images we create, and how we can create stories and
false expectations in our minds that can destroy ourselves.

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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Mese
Tale
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: BERTÓTI Attila

7 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Rajzfilm Lenocskáról, Vanykáról, a királyról, a királynőről, a rablóról,
az őrökről, a lóról, a kovácsról, a tűzoltóparancsnokról meg a felesé-
géről Danyiil Harmsz írása nyomán. / Animation about Lenocska,
Ványka, the king, the queen, the thief, the eternal, the horse, the smith,
the fire officer and his wife by a story of Danyiil Hamsz.

a rajzoló
The Drawer
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: OROSZ István

6 min., 2014
szöveg nélkül / without words

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A labirintus mitológiája: aki „innen” rajzolja, önarcmást készít, aki be-
járja, saját sorsában téved el, aki már „odaátról” tekint rá vissza, az a
megfordult időre, a pulzáló öröklétre lát. / The mythology of the laby-
rinth: someone who sketches it from “this side” creates a self-portrait,
someone who enters it loses his way on the path of his own fate, and
someone who looks back on it from the “far side” sees time turned
back, pulsating eternity.

social animals

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: KOSKA Zoltán

4 min., 2014
szöveg nélkül / without words

Vicces szkeccsfilm, olyan állatokról, akik nincsenek jelen saját életük-
ben. / Funny sketch about animals, who are not present in their lives.

a jókedvű örmény temetése
A Merry Funeral
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: SZILÁGYI VARGA Zoltán

28 min., 2013
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

A temetéssel kapcsolatban az élet, - a maga legtermészetesebb mód-
ján – közbeszól. A keserűséget a vigasz felvillanása váltja fel, a sötét
színeket az irónia és a humor könnyed hangvétele. Mindezek vizuali-
zálása eredeti zenei szövetbe ágyazva tárul a közönség elé. / On the
occasion of a funeral, life – in its most natural way - intervenes. The
sorrow is broken by moSments of solace, the sombre colours by the
lighter tones of irony and humour.  A visualization of all this, encased
in a fabric of original music, unfolds before the audience.

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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soldiers and prostitutes
Katonák és prostituáltak
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: GUTEMA Dávid

4 min., 2014
szöveg nélkül / without words

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A video egy animált képsorozat formájában reflektál a profit orientált
fogyasztói társadalom tagjainak szociális és nemi identitását manipu-
láló jelenségeire. / The video is an animated slideshow of drawings,
reflecting on the manipulating phenonmenons of the social and gender
identities, in a profit oriented consumer society.

cigánymesék: a cigányasszony meg az ördög

Gypsy Tales / The Gypsy Woman and the Devil
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: HORVÁTH Mária

8 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMEK / HUNGARIAN ANIMATIONS

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Valamikor régen, mikor még csak a cigányok tudtak sírni, élt egy gyö-
nyörű asszony, Vunida, 13 gyermekével, nagy szegénységben. 
Once upon a time, a very long time ago, back when only the Gypsies
shed tears, there lived a beautiful woman named Vunida. She lived
with her three children in terrible poverty. 

budapest: utcák és terek
Budapest: streets and squares
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ZURBÓ Dorottya

3 min., 2013
szöveg nélkül / without words

A rövid experimentális filmetűd, egy játékos időutazásra invitálja a nézőt
Budapest történelemmel átitatott utcáin. / Short experimental piece,
playful time-travel through the historical streets of Budapest.

colors of you

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: CIBULYA Nikol

3 min., 2014
szöveg nélkül / without words

A világ mozaikszerű részletei egy egésszé állnak össze az anyatermé-
szetből a városba tartó nő útján keresztül. A nő elszakad a természettől,
hogy újra rátaláljon önmagára a városban. Az út során azonban átala-
kul, több lesz. / In the film particles and colours of the world make up
to be a whole, while a woman belonging to nature goes into the city,
leaving the forest behind. In the meantime she changes her appea-
rance, as she has to adjust to the rules of the city.

MAGYAR KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK / HUNGARIAN DANCE AND EXPERIMENTAL FILMS

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 13:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

MAGYAR KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK / HUNGARIAN DANCE AND EXPERIMENTAL FILMS

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 13:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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rimbaud

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: LICHTER Péter

21 min., 2014. svéd, indonéz, arab, angol felirattal / Swedish, Indo-
nesian, Arabic, English subtitled

MAGYAR KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK / HUNGARIAN DANCE AND EXPERIMENTAL FILMS

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 13:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A Rimbaud című film több mint harminc tekercs super 8-as családi fel-
vétel, és három költő (Kele Fodor Ákos, Mestyán Ádám és Nemes Z.
Márió) által írt narráció segítségével rekonstruálja ezt a három konti-
nensen át ívelő utazást. / The experimental short movie Rimbaud was
edited from 30 reels of super 8 home movie, shot by unknown families.
The narration was written by three hungarian poets: Ákos Kele Fodor,
Ádám Mestyán and Mario Nemes Z. Their texts are trying to reconst-
ruate Rimbauds big journey across the continents.

Memento Mori
Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia / Hungary,
Poland, Czech Republic, Slovakia
Rendező / Directed by: GÓBI Rita, PAMUKI Krisztián & 
TÁBOROSI András

15 min., 2014. szöveg nélkül / without words

MAGYAR KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK / HUNGARIAN DANCE AND EXPERIMENTAL FILMS

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 13:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A Memento Mori olyan helyszíneket mutat be Közép- és Kelet-Euró-
pából, amelyek még magukon hordozzák a történések sebhelyeit. Egy
szubjektív táncos utazás ezekben az országokban, amely megmutatja
érzékeny szereplőinek egy-egy arcát. / Memento Mori is a "dance road
movie" about the historical reminiscences in Visegrad countries. The
aim of the movie is to raise the attention to these memorial places and
to the forgotten faith of the women presenting it through contemporary
dance.

egy kéz élete
The Life of a Hand
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: BORSODY István & KISS Sándor

7 min., 2014.
szöveg nélkül / without words

A "nem hall, nem lát, nem beszél" gondolata, de inkább kéz mozdulata
indított el arra, hogy filmet készítsünk a kéz életéről. Képesek vagyunk-
e erre, hogy egy-egy mozdulat: kézfogás, integetés, simogatás és
pofon filmre vételével mutassunk be egy életet? / The experimental
short film portrays the life from the perspective of a hand. We see the
happy moments and the conflicts of daily life. The touching movie tries
to draw attention to the importance and beauty of the small, everyday
events in life, supposed to be insignificants.

a tartótiszt
The Spymaster
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: VARGA Ágotas

64 min., 2013.
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

A dokumentumfilm teljesen új szemszögből mutatja be a Kádár-korszak
állambiztonsági munkájának egy szeletét. Először szólal meg egy egy-
kori tartótiszt, aki ráadásul a katolikus egyházat figyelte, és hitelesebb
képet kaphatunk az akkori állambiztonság módszereiről. 
The documentary film shows a peak into the state security's operations
of the Kádár-regime from a completely new aspect. It is the first time
that a one-time spymaster speaks openly, moreover about spying on
the catholic church. 

MAGYAR KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK / HUNGARIAN DANCE AND EXPERIMENTAL FILMS

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 13:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 1. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 1

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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az ndk orvosai
The Healers of East Germany
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: PAÁL Gergely

55 min., 2014
német, olasz nyelv / German, Italian

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 1. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 1

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Tíz év alatt 2,6 millióan menekülnek az NDK-ból az NSZK-ba. 1961.
augusztus 13-án Berlinben felépül a Fal. Nyugatról néhányan mégis
ebbe a szétszakított városba jönnek… Filmünkben olasz orvosok és
német társaik mesélik el, hogyan éltek az NDK-ban. / In 10 years 2.6
million people fled to West Germany from the GDR. On 13th August
1961 the Wall was erected. From the West some wanted to go into the
divided Berlin… In the film Italian doctors and their German friends tell
us, how they lived in the GDR.

a nyomsávon

Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ERDÉLYI János

104 min., 2003
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 2. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 2

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A dokumentumfilm a nyugati és a keleti blokk határán épült magyaror-
szági vasfüggöny mentén lévő települések lakóinak életét mutatja be.
Az emberek állandó zaklatás, ellenőrzés és szabadságukban való kor-
látozás közepette éltek. Hiteles szemtanúk vallanak a határsértésekről.
/ The film depicts the border closure with historical accuracy, from the
end of the war until the re-opening ceremony.

kútfúrás, avagy kincskeresés másképp

Well drilling, a different way of looking for treasure
Szerbia / Serbia
Rendező / Directed by: Csilla FEJŐS

52 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Filmünk dokumentum jellegű ugyan, de mégis több annál. Valós szerep-
lők, valódi történetek, délvidéki emberek, kútfúró mesterek, a szakmájuk
bemutatására vállalkoznak. Itt a film, kimozdulva a hazai közegből elkíséri
a szereplőket, a kútfúrók kis csapatait Vajdaság városaiba, falvaiba. /
Our film is a documentary; however, it is more than that. It attempts to
present real people, real stories, southerners, well drillers and their trade.
Here, the film steps out of its home turf and follows the characters, small
groups of well drillers, through the cities and villages of Vojvodina.

a rákok királya
The King of Crabs
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ZSIGMOND Dezső

55 min., 2013
magyar nyelv / Hungarian

Csukrán Mihály a szabolcsi Újfehértón él. Vagy harminc éve bokszbajnok-
ságot nyert a Vasas csapatával, de ivott és verekedett, így hamar vissza-
került a falujába. Rokkantnyugdíjából tartotta el a tsz-ből kisemmizett
szüleit, szegényen éltek, mégis négy Guinness-rekordot állított fel. / Csuk-
rán Mihály lives in Újfehértó, Szabolcs county. Thirty years ago he was a
boxing champion, but he quickly made it back to his home village, due to
drinking and brawling. He used his pension money to support his poor pa-
rents. Despite living in poverty, he set up four Guinness records.

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 3. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 3

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 14:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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Marciustól márciusig
March to March
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: HADARICS Gábor

22 min., 2014
magyar nyelv / Hungarian

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 4. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 4

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A szerző saját eredeti fényképfelvételeit használta alapnak egy törté-
nelmi esemény kibontására,és a belőle fakadó összefüggések felmu-
tatására. A magyarországi rendszerváltást megelőző évben, 1989-ben
ott volt az első szabad nemzeti ünnep hivatalostól eltérő, alulról szer-
vezett megemlékezésén. / The director used his own photographs as
a fund to present a historical story and its consequences. Before the
end of the communist regime, in 1989 newly formed parties could be
seen. We’ve listened to Imre Pozsgay altogether. We were free at last. 

bÚék - egy közös film Magyarországról
HNY - Happy New Year Hungary
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: KÁLMÁN Mátyás & HALÁSZ Júlia

70 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 4. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 4

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 12:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A BÚÉK egy egész estés, közösségi mozifilm, amely Magyarország
egyetlen napját, 2013 szilveszterét dolgozza fel. Az évforduló egyszerre
feszeget olyan általános témákat, mint az elmúlás vagy a jövő formá-
lásának szándéka és eközben egy felszabadult, sokszor a gátlásoktól
mentes pillanat is. / Happy New Year Hungary takes place in New
Year’s Eve 2013. It's always an intensified event that concerns almost
everyone. Therefore it offers a unique opportunity to observe the vivid
differences between generations, social classes and sub-cultures.

vasárnapi ebéd
Sunday Lunch
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ZURBÓ Dorottya

21 min., 2013
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

A 15 éves Norbi 4 éve gyermekotthonban nevelkedik. Legfőbb vágya,
hogy édesanyja, Ica újra magához vegye őt, ami nem csoda, hiszen ő
az egyedüli igazán mély kapcsolata az életben. Fiatal kora ellenére
úgy érzi, hogy az ő kötelessége gondoskodnia a nehéz helyzetbe került
asszonyról. / Norbi is 15 years old. He was separated from his mother
4 years ago when he got into children’s home in Budapest, Hungary.
His biggest dream is to live together with her again as they did before. 

devecseri klipp
Video from Devecser
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: DOMOKOS János

3 min., 2015
magyar nyelv / Hungarian

2010, Devecser. A vörös iszap a cigánysort is elárasztotta, így a Fláre Beás
együttes énekesének otthonát is. A soron adják elő Tibi kedvenc nótáját. /
2010, Devecser, Hungary. The red sludge flooded the Roma row, so the
home of the singer of Flare Beas group. They make his favorite song on
this street.

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 5. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 5

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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gyékénykoporsó
Straw Coffin
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: ZSIGMOND Dezső

26 min., 2014
szöveg nélkül / without words

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 5. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 5

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Magyarország keleti falvaiból egykor hatalmas tehéncsordák jártak a
legelőkre. Balla Bálint az utolsó tehenes gazdák egyike búcsút vett jó-
szágaitól, majd tiszai gyékényből és fűzfavesszőből koporsót font ma-
gának. / Once large herds of cows occupied the fields near the villages
in Eastern Hungary. Balla Bálint, one of the last local cowbreeders, took
farewell to his herd, then made a coffin for himself out of straw, rushes
and willow branches.

német egység @ balatonnál - Mézföld
Germany Unity@Balaton
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: FORGÁCS Péter

79 min., 2011
magyar-német nyelv / Hungarian, Germanian

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 5. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 5

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 20:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A Balatont nem csak azért imádták a keletnémetek 1961-1989 között,
mert máshova nem igen utazhattak, de selymes, napfényes vize, a
nyugati-keleti rokonok, ismerősök találkozásai, és a magyar vendég-
szeretet is rendkívül vonzó volt. / GERMAN UNITY @ BALATON is a
poetic impression of an extraordinary post-war history of East-Europe.
The documentary is a reconstruction composed from amateur films,
interviews, photographs, music, and documents from German Stasi
and Hungarian Internal Ministry files, incorporating fictional elements.

hajvágás
Haircut
Magyarország / Hungary
Rendező / Directed by: DOMOKOS János

13 min., 2013
magyar nyelv / with words, Hungarian

Lyukóvölgy. Egy anya öt fiú. A hajvágás napja.
Somewhere in Hungary. One mother five sons. The day of haircut.

káin gyermekei
Cain's Children
Magyarország, Franciaország / Hungary, France
Rendező / Directed by: GERŐ Marcell

104 min., 2014
magyar nyelv, angol felirattal / Hungarian, English subtitled

Filmünk az 1984-ben készült Bebukottak című dokumentumfilm gyilkos-
ságért elítélt fiatalkorú főszereplőinek felkutatására és megszólaltatására
vállalkozik. E vállalkozás kiindulópontja az olthatatlan kíváncsiság; mi lesz
a megbélyegzettel? / Three men, they all committed murder as children.
They passed their entire youth in communist Hungary’s most brutal prison,
where they were first filmed. Disturbing archive footage shows them con-
fessing details of their crime, and sharing their plans for the future.

MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK 6. / HUNGARIAN DOCUMENTARIES 6

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL
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der späte vogel
The late bird / Későn érők
Németország / Germany, Rendező / Directed by: Sascha VREDENBURG, 20 min., 2014
A megviselt űrhajós megnyílik a 71 éves Theának, beszélgetéseik többnyire az újrakezdés-
ről, az idős hölgy falujának szomorúságáról és a végtelen térről szólnak. / A crashed astro-
naut opens to the 71 year old Thea the possibility to start again and to exchange the tristesse
of her village with the endless wideness of the space.

KISJÁTÉKFILMEK / SHORT FICTION FILMS

soeMand
Sailor / Tengerész
Dánia / Danmark, Rendező / Directed by: Gabriel TZAFKA, 17 min., 2014
Jørgen, a tengerész egy éjszakára hazatér Dániába, és meglátogatni készül régi szerelmét,
akit évekkel ezelőtt elhagyott. Ahogyan peregnek az órák, Jørgen érzi, hogy szinte minden
megváltozott. / The sailor Jørgen returns home to Denmark for a single night and tries to
track down his lost love whom he left many years ago. As the hours passes by, Jørgen re-
alizes that much has changed, and he makes startling discoveries about himself and the
woman he used to love.

Fal
Wall
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: SZABÓ Simon, 10 min., 2014
Laci egy 16 éves, alkalmi munkákból éldegélő cigányfiú. Egy napon kőművesmunkát kap:
egy falon dolgozik több társával együtt. Egy darabig segít a többieknek, majd megkérik,
hogy ő fejezze be az építményt. Ekkor pillant be először a fal mögé… / Laci is a 16-year old
gypsy boy, who lives off casual jobs. One day, he gets picked up from the streets along with
a small group of workers for a construction job. In the end, Laci is asked to complete the
work. He now takes his first look beyond the wall…

w strone
The Side / Az oldal
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Alex CASIANOV, 19 min., 2014
Gregory ajándékot kap egy családi baráttól: élete első fényképezőgépét. Még nem tudja,
mekkora hatással lesz mindez életére. Gyermekként megfigyeli a körülötte lévő világot.
Apró, jelentéktelen dolgok miatt érik vádak a német kisvárosban. / Gregory gets a gift from
a family friend, his first camera. He doesn't even know that it will have an impact on his live.
As a child he observes the changing world around him. However, in the future he will have
to commit a crime, that justice to be served.

proavlio
Schoolyard / Iskolaudvar
Görögország / Greece, Rendező / Directed by: Rinio DRAGASAKI, 10 min., 2014
Athén, nyári kánikula. Egy csapat iskolás kölyök lóg a kertben. Az osztálytermek üresek.
Tűz a nap. Vízibomba ér földet az égből, megkezdődik a vízharc. A játék elindult. Addig ját-
szol, míg talpon vagy. / Athens, in the heat of summer. A bunch of schoolkids are hanging
out in the yard. The classrooms are empty. The sun is scorching hot. A water bomb falls out
of the sky, stirring up a water fight. It’s game on. But in this game, you play till you drop.

robinson
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: ILLÉS Attila, 6 min., 2014
A Robinson egy számkivetett története, aki egy baleset során magára marad. Bár helyzete
kilátástalan, mindent megtesz, hogy kiutat találjon a bajból. / This story is a modern Robin-
sonade, about a lonely man who lost his old life, and he needs to cope with the new situation.
Although his situation seems hopeless, he tries everything to find a way out.
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Forêt
Forest / Erdő
Belgium / Belgium, Rendező / Directed by: Samuel FELLER, 18 min., 2014
Julien úgy dönt, hogy törékenysége ellenére elmegy hegyet mászni az apjával. A sűrű er-
dőben ejtik meg első közös sétájukat. Útnak indul az apja felé... / Julien decides to go hiking
with his father despite his fragility. In a deep forest, they walk together for the first time. The
journey toward his father begins...

rigó
Rigo
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: NAGY Kálmán, 7 min., 2014
A film egy több generáción átívelő családi titokra lel.
The film reveals a family secret being hidden for several generations.

kaFal pakyo
Bayberries Have Ripened / Megérett a kökény
Nepál / Nepal, Rendező / Directed by: Niranjan Raj BHETWAL, 16 min., 2014
A film a polgárháborús Nepálban játszódik, amkor a legtöbb férfi vagy külföldön volt, vagy
háborúban. Egy vidék, ami a távolkeleti kakukk (Kafal Pakyo) énekétől hangos. Sushmadevi
utasítja két fiát, hogy vigyék el a tehenet fedeztetni. / Countryside of Nepal during the civil
war period, where most men were away because of the war and where orient cuckoo bird
tweets continuously. Sushmadevi, a mother of two sons directs her sons to take their cow
for fertilization. 

gorzko!
Bittersweet / Keserédes
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Michal WAWRZECKI, 19 min., 2014
"Keserédes" - nászéjszaka, éjszaka egy hotelben, az utcán, egy kocsi hátsó ülésén, pék-
ségben, étteremben, egy puskával, melynek el kell sülnie. Egy pár, egy éjszaka, két rablás.
/ „Bittersweet” – their wedding night, night in the hotel, night on the street, night at the back
couch of the car, in bakery and restaurant, night with the rifle which have to shoot. One co-
uple, one night, two robberies.

tanatopraxia
Thanatopraxy / Végtisztesség
Spanyolország / Spain, Rendező / Directed by: Víctor PALACIOS, 17 min., 2014
Mary és Monica halottasházban dolgozik. Mary apjának szívdonor kell. Monicának támad
egy ötlete: lop egy szívet a munkahelyéről. / Mary and Monica works in a mortuary, Mary
needs a donor heart for his father, Monica has an idea, Steal it from his own work.

aFekt
Affection / Vonzalom
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Malgorzata SUWALA, 19 min., 2014
Egy nehéz kezdetű kapcsolat története. A fiatal nő romantikus szerelemre vágyik, a férfi
pedig képtelen teljesíteni a vágyait. Eljön az este, amikor dönteniük kell a kapcsolat jövőjéről.
/ 'Affection' is a story about the difficult beginning of a relationship of a young woman who
desires romantic love, and the young man that isn’t able to fulfill her fantasies. One night
they have to decide about their future.
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ingatlan
Real Estate
Románia / Romania, Rendező / Directed by: Katalin BESENYEI, 17 min., 2014
Az otthontalanság érzete nem városunkból, lakásunkból fakad, hanem a minket körülvevő
emberek milyenségéből vagy hiányából. / The feeling of homelessness isn't determined by
our city or apartment, but the people surrounding us or the lack of them.

bog zaplac
God Bless You / Áldjon meg az Isten
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Jakub RADEJ, 11 min., 2014
"Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” Máté 9:13
Egy fiatal pap a mise alatt levelet kap egyik női hívétől emlékeztetvén egy közelmúltban el-
követett bűnére. Muszáj valakinek bűnt elkövetni ahhoz, hogy szentté válhassék?
"I have not come to call the righteous, but sinners" Matthew 9:13
A young cleric during a holly mass gets a letter from one of the female believers reminding
him of a recent sin. Does one have to sin to become a saint? A story without dialogues.

Free party
Ingyenparti
Franciaország / France, Rendező / Directed by: Fred GÉLARD, 37 min., 2014
Julien (18) bejelentés nélkül érkezik féltestvéréhez, Maxhoz.  Max (26) egy Forêt Cévenole
területén levő vándortáborban él, egy  kamionban. Julien beleszeret Lise-be, Max szerető-
jébe, mindez tönkreteszi a testvérek találkozását. / Julien (18) arrives unannounced at his
half-brother Max’s place. Max (26) lives in a truck in a travellers camp in the middle of the
Forêt Cévenole. Julien falls in love with Lise, a casual lover of Max, what is going to damage
their reunion.

the soUnd oF the road
Az út hangja
Irán / Iran, Rendező / Directed by: Barzan ROSTAMI, 3 min., 2014
A történet a hamis szerelmekről szól. Találkozik egy fiú és egy lány az utcán. Később össze-
házasodnak. Együtt élnek, konfliktusaik vannak, gyerekük születik. Elválnak. A gyereknek
választania kell közülük. / The story is about fake loves. A boy and a girl meet each other in
the street. After a while they get married. After a period of time living together and having
some conflict they have a baby. In spite of the conflict they get divorced. As a result the child
is wondering which one to choose, dad or mom…

segUndo roUnd
Second Round / Második kör
Spanyolország / Spain, Rendező / Directed by: Pilar PASCUAL, 4 min., 2012
Delanada "Srgundo Round" című dalának klipje. Bemutatja, hogyan teremt a gátlás szere-
peket egy párkapcsolatban. / Music video for the song "segundo Round" by Delanada. Video
shows how cohabitaion creates specific roles and dinamics in a couple.

yew "between Up and down"
YEW Fent és lent között
Belgium / Belgium, Rendező / Directed by: Frédéric HAINAUT & Simon MEDARD, 
4 min., 2014
A 30'-as évek fekete-fehér hangulata. Egy férfi áll az égő ház előtt, majd autóján elmenekül.
/ Black and white atmosphere of the 30s. A man is standing in front of a burning house
before jumping into his car to run away...
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sila príťažlivosti
Force of Attraction / A vonzás hatalma
Szlovákia / Slovakia, Rendező / Directed by: Eva SEKERESOVA, 4 min., 2014
A vonzalom ereje olyan erő, mely egymáshoz vonz két adott embert. / A force of attraction
is a force between two objects people that causes them to be drawn to each other.

the vast landscape - porcelain stories
Végtelen táj - porcelánmesék
Horvátország / Croatia, Rendező / Directed by: Lea VIDAKOVIC, 11 min., 2014
Egy rókavadász és egy porcelánárus hölgy, tudós testvérek, egy fóka, egy fiú és egy zene-
doboz. Hat szereplő, szobájuk tele vágyódással, közöttük a hatalmas, kietlen táj. Négy tör-
ténet a szerelemről, szemlélődésről, (ön)pusztításról. / A fox hunter and a porcelain
shopkeeper lady, the scientist brothers, a seal, a boy and a music box. Six characters in
their rooms filled with traces of longing, separated by a vast and bleak landscape. Four sto-
ries on love, contemplation and (self)destruction.

MetzUlot
Underwater / Víz alatt
Izrael / Israel, Rendező / Directed by: Tamar AKAVIA, 5 min., 2014
A víz alatt rövid szürreális animáció az érzelmi stressz elleni küzdelemről. A hősnő egy ab-
normális világban él, a víz és a levegő között folyamatosan ingázva. Próbál elmenekülni,
de a víz folyton folyvást körülveszi. / Underwater is a short surreal animation about a struggle
against emotional stress. The heroine resides in an abnormal world, in constant limbo bet-
ween water and air. While she deals with feelings of suffocation and distress, others around
her are not affected.

sweet story
Édes történet
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: GORDÁN Ágnes, FERENCZ Hunor,
RANCZ Zsolt, 2 min., 2013
Az animációban egy kis eper leesik a növénye száráról az élete élvezése közben. A történet
hőse egy kedves csiga, aki visszateszi az epret a helyére. / This animation is about a mo-
ment of life when two characters meet because of fate. The characters help each other in
their journey. The little strawberry falls off the stem of a plant. The story's hero is a nice snail
who put the strawberries back to the stem.

berlin conversations. Up down nowhere
Berlini beszélgetések
Németország / Germany, Rendező / Directed by: Karl F. STEWART, 7 min., 2014
Az "élet" mint olyan tele van hullámvölgyekkel, így akár mozgólépcsőkkel is ábrázolható.
Ezek a lépcsők jönnek-mennek, mindig végződnek valahol. A filmben hol egy metró, hol
egy pályaudvar a végállomásuk. Az út végén hol járunk? / The expression life is full of ups
and downs. These moving stairs come and go and always end somewhere. At the end of
the ride we end up nowhere in particular and oddly enthusiastic to repeat the experience.

bUdapest: Utcák és terek
Budapest: streets and squares
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: ZURBÓ Dorottya, 3 min., 2013
A rövid experimentális filmetűd egy játékos időutazásra invitálja a nézőt Budapest történe-
lemmel átitatott utcáin. / Short experimental piece, playful time-travel through the historical
streets of Budapest.
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iF britain were syMMetrical
Ha Britannia szimmetrikus lenne
Törökország / Turkey, Rendező / Directed by: Kate JESSOP, 2 min., 2014
A tradicionális iszlám minta szimmetriájának vizuális kifejezőerejével keretezett játékos
absztrakció álló- és mozgóképekből. Az alkotás a digitális narratíva keretein belül járja be
brit szimbolizmus felhasználását a Kelet kontextusában. / A playful abstraction of stop motion
and found footage juxtaposed with the visual language of symmetry in traditional Islamic
pattern. The piece explores the re-appropriation of British symbolism within an Eastern con-
text.

colors oF yoU
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: CIBULYA Nikol, 3 min., 2014
A világ mozaikszerű részletei egy egésszé állnak össze az anyatermészetből a városba
tartó nő útján keresztül. A nő elszakad a természettől, hogy újra rátaláljon önmagára a vá-
rosban. Az út során azonban átalakul, több lesz. / Particles and colours of the world make
up to be a whole, while a woman belonging to nature goes into the city. In the meantime
she changes her appearance, as she has to adjust to the rules of the city. But eventually
she finds her inner self as she encounters the wall. 

reverie habitUelle
Egyesült Királyság / United Kingdom, Rendező / Directed by: Carlos DITTBORN, 
7 min., 2014
A film a mindennapi monotónia és az ábrándozásba való menekülés közötti ingázás tapasz-
talatait ábrázolja. Egy nő az érzelmi és mozgási dinamikán keresztül testével mesél az
egyetemi feladatai és a fantáziája közötti létezéséről. / An experience between daily mono-
tony and the daydreaming escape. Through an emotional and kinetic dynamic a woman
embarks on a corporeal dialogue between her duties in the academic studies routine and
her imagination.

a discovery disowned
Egy el nem ismert felfedezés
USA , Rendező / Directed by: Adriene HUGHES, 4 min., 2012
A film Dél-Kaliforniában, a Salton-tó helyén maradt sivatagban játszódik. Summer Jones
táncos-matematikus azt az észrevételt próbálja igazolni matematikailag, hogy a mozgás
formát generál. / Filmed on location at  the Salton Sea Desert in Southern California. Sum-
mer Jones, as a mathematician and dancer, wanted to validate, mathematically, the notion
that motion generates form: that dynamic was no mere bow to the shape of matter. 

MeMento Mori
Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia / Hungary, Poland, Czech Republic, Slova-
kia, Rendező / Directed by: GÓBI Rita, PAMUKI Krisztián & TÁBOROSI András, 15 min., 2014
Az "élet" mint olyan tele van hullámvölgyekkel, így akár mozgólépcsőkkel is ábrázolható. A
Memento Mori olyan helyszíneket mutat be Közép- és Kelet-Európából, amelyek még ma-
gukon hordozzák a történések sebhelyeit. Egy szubjektív táncos utazás ezekben az orszá-
gokban, amely megmutatja érzékeny szereplőinek egy-egy arcát. / Memento Mori is a
"dance road movie" about the historical reminiscences in Visegrad countries. The aim of
the movie is to raise the attention to these memorial places and to the forgotten faith of the
women presenting it through contemporary dance.

east pUnk MeMories
Keleti punk emlékek
Franciaország / France, Rendező / Directed by: Lucile CHAUFOUR, 80 min., 2012
A 80' évek közepén a tiltások ellenére Lucile Chafour super 8as filmet forgatott egy csapat
punk, kommunista rendszer elleni küzdelméről. 20 évvel később visszatér és megkérdezi
őket, milyen az élet az akkorihoz képest Magyarországon a berlini fal leomlása után? / In
the mid- eighties, defying local regulations that prohibited illegal filmmaking, Lucile Chaufour
shot Super8 material with a group of punks who were struggling with the communist regime.
20 years later, she comes back and asks them how do they see life in Hungary before and
after the fall of the Berlin wall? 

DOKUMENTUMFILMEK / DOCUMENTARY FILMS
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devecseri klipp
Video from Devecser
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: DOMOKOS János, 3 min., 2015
2010, Devecser. A vörös iszap a cigánysort is elárasztotta, így a Fláre Beás együttes éne-
kesének otthonát is. A soron adják elő Tibi kedvenc nótáját. / 2010, Devecser, Hungary. The
red sludge flooded the Roma row, so the home of the singer of Flare Beas group. They
make his favorite song on this street.

noz w wozie
Knife In the Wife / Kés a feleségben
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Vita DRYGAS, 11 min., 2014
A Kés a feleségben a vidéki Arizona Circus életét benyomásokon át bemutató dokumen-
tumfilm. Műsoruk csúcspontja a késdobálás, ahol a cirkusz tulajdonosa és fia már több mint
15 éve dobálja feleségeiket késsel. / "Knife in the wife" is a documentary impression port-
raying the life of the provincial Arizona Circus. The culminating point of their show is the
throwing of knives. For over fifteen years the circus owner and his son have been throwing
them at their wives. 

hajvágás
Haircut
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: DOMOKOS János, 13 min., 2013
Lyukóvölgy. Egy anya öt fiú. A hajvágás napja.
Somewhere in Hungary. One mother five sons. The day of haircut.

nie adzin
Not Alone / Nem vagy egyedül
Fehéroroszország / Belarus, Rendező / Directed by: Volha DASHUK, 29 min., 2014
Viktor a nagy folyó felett húzódó töltésen lakik. Viktor ideje nagy részét egy dologgal tölti:
festéssel. Keményen dolgozik, mert már nincs sok ideje hátra. Viktor 131 cm magas, és
egyetlen barátja magasabb nála. Sajnos az ilyen barátságok nem élnek sokáig. / Victor’s
house is on the bank of a big river. One occupation takes most of his time. Victor paints. He
has not many years in store. Victor is 131 centimeters in height and his only friend is taller
than him. Unfortunately, such friends do not live long.

la ciUdadela
The Citadel / A citadella
Argentína / Argentina, Rendező / Directed by: Ruben GUZMAN, 64 min., 2014
Ez a dokumentumfilm Patagónia hatalmas területén élő három elszigetelt embert mutat be.
Költői képein keresztül fedezheti fel a néző az egyszerű és becsben tartott citadellát, mely
fontos szerepet játszik a szereplők életében. / This documentary triptych reflects upon three
isolated characters living in the vastness of Patagonia. Through its poetic images, each
spectator explores the Simple and the precious Citadel that every protagonist cherishes
from within, all in the frame of the majestic, haunting and indefinable Patagonia.

la voix de la toUndra
The voice from the Toundra / Hangok a tundráról
Belgium / Belgium, Rendező / Directed by: Jean EHRET, 52 min., 2013
Anastasia Lapsui volt az első Oroszország legészakibb csücskében, aki anyanyelvén be-
szélve filmezte népét, a nyenyeceket. Egy olyan korszak végének volt szemtanúja, hogy a
világot épp változás közben tudta filmezni. Ez egy werkfilm filmesről és népéről, a tundra
nyenyeceiről. / Anastasia Lapsui is the first film-maker from the Far North of Russia to have
filmed her people in her mother tongue - Nenets. Through a "making of" from her latest film-
shoot, this is a portrait of a film-maker and her people, the Nenets of the tundra.
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paradis
Paradicsom
Hollandia / The Netherlands, Rendező / Directed by: Marieke WIJNEN, 25 min., 2014
Sander és Marie-José egy hegyen élnek, az erdő közepén, távol a világtól. Szabad élet,
vissza a természethez. De mivel jár a társadalomból való kivonulás? / Sander and Marie-
José are living together on a mountain, in the middle of the woods, miles away from anyw-
here. It is a free life, without any rules imposed from outside. But what are the actual
consequences of withdrawing from society?

a rákok királya
The King of Crabs
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: ZSIGMOND Dezső, 55 min., 2013
Csukrán Mihály a szabolcsi Újfehértón él. Rokkantnyugdíjából tartotta el szüleit, mégis négy
Guinness-rekordot állított fel, a maratoni távot hétszázszor futotta le. Mihály épített egy tor-
natermet bádogból, drótból a szüleitől örökölt portán szegénysorsú kamaszoknak, akik ket-
recükből Mihály segítségével szeretnének kitörni. / Thirty years ago Mihály was a boxing
champion. He used his pension money to support his poor parents. He also set up four Gu-
inness records and ran the Marathon 700 times. Then, he  built a gym on his parents’ old
lot. In this „cage” the hard-fate teenagers play football, raise weights and are trying to get
out of poverty.

over the river
A folyón túl
Portugália, Magyarország / Portugal, Hungary, Rendező / Directed by: ZURBÓ Doroty-
tya, 11 min., 2013
A Tejo folyó túl oldalán roskadozó gyárépületek merednek a képeslapokat idéző lisszaboni
látképre. Az egyik elhagyatott épület függönnyel borított zugában él Eddie, a 23 éves Capo
Verde-i emigráns fiú, aki arról álmodik, hogy egy nap híres rapper lesz belőle. / On the other
side of the river Tejo, a row of  ruined factory buildings are located right at the riverbank
facing with the postcard look of Lisbon. In one of the abandoned room behind a curtain lives
Eddie, a 23 year old Cape Verdean immigrant who dreams of becoming a rapper one day. 

great siberian rivers. biryUsa
Nagy szibériai folyók, Birjusa
Oroszország / Russia, Rendező / Directed by: Pavel FATTAKHUTDINOV & Svetlana
BOBROVA, 29 min., 2014
Dokumentum-vígjáték. A Birjusa folyó mellett él egy óhitű közösség. A külvilágtól elszige-
telten élnek. A stáb megpróbálta átküzdeni magát a falon. / This is a documentary comedy.
An Old Believers Community lives in the upstream of the river Biryusa. They have isolated
themselves from the outer world with a wall of alienation. The film crew is trying to struggle
through the wall.

dezső
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: ZURBÓ Dorottya, 3 min., 2013
Egy festő átlagos napja a mai Magyarországon.
Dezső is a painter, devoted to art. He has a project called ‘The exhibition enters your home’.
So he picks up his portfolio every day and goes to the nearest block houses to reach his
audience by knocking on their doors day by day.

say it in bashkir
Mondd baskírul
Oroszország / Russia, Rendező / Directed by: Ella DAVLETSHINA, 60 min., 2014
Az első baskír nyelvű olvasókönyv lecserélte az arab és latin betűket cirill betűkre. A könyv
szerzőjét, Gabbas Davlecsin nyelvészt 1937-ben letartóztatták, majd lelőtték. Az események
nyomait kutatja Marguba Davlecsina, Gabbas unokahúga, Jurij Yergin fizikus-matematikus
és Ella Davlecsina, Gabbas unokája, a film rendezője. / The first school textbook of the
Bashkir language replaced Arabic and Latin letters to Cyrillic. Gabbas DAVLETSHIN, the
author of the textbook, a linguist, was arrested and shot in 1937.The documentary evidence
of those events are being looked for by Marguba Davletshina, Gabbas Davletshin’s niece,
Yuri Yergin - author of sketches on the history of the Bashkir State University, and Ella Dav-
letshina - Gabbas Davletshin’s granddaughter, filmdirector of this film.
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low season
Holtidény
Németország / Germany, Rendező / Directed by: Madeleine DALLMEYER, 41 min., 2015
Dokumentumfilm tengerparti fiúkról a paradicsomban, ahogy máshol képzelik el a Paradi-
csomot. Sony, az egyik fiú arról álmodik, hogy otthagyja a szigetet és Nyugatra megy egy
jobb élet reményében. / A documentary about beach boys in paradise who imagine paradise
somewhere else. Low Season tells the story of an encounter with Sony a beach boy in Bali
who dreams about leaving the island one day to find a better life in the West. 

Újrakezdés
Resuption
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: CSUBRILO Zoltán, 40 min., 2015
A film ma nagyon is aktuális témát boncolgat – a kivándorlás témáját, amely Magyarországot
és más fejlődő államokat is érint. Mikor hangzik el hogy „így már nem lehet tovább”? Hogyan
sikerül a boldogulás az új hazában? Biztos az a megoldás, hogy elmenjünk? / Our film is
looking at a really current issue – the emigration problem that concerns Hungary and other
developing countries as well. How are such decisions made? When does ”enough is eno-
ugh” come? Where to go? Is leaving really the best solution?

a caça revolUçoes
The Revolution Hunter / A forradalomvadász
Portugália, Egyesült Királyság / Portugal, United Kingdom, 
Rendező / Directed by: Margarida REGO, 11 min., 2014
Egy 1974-ben lőtt lisszaboni fotóval kezdődött, épp a portugál forradalom után. A Forrada-
lomvadász próbál belépni ebbe a képbe, abba az időbe, ahol semmi keresnivalója, és meg-
érteni, mit jelent egy forradalomban résztvenni, vagy harcolni egy országért. / It all started
with a picture taken in 1974 in Lisbon, just after the Portuguese Revolution. A Caça Revo-
luçoes is a film that explores the relationship between two generations, two different times
and two different fights. 

vakondok 3 - Út a Felszínre
Moleman 3 - Journey to the Surface
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: MATUSIK Szilárd, 93 min., 2014
A Vakondok 3 egy videós napló egy utazásról az ismeretlenségből a kulturális felszínre.
Beatbox, scratch, Dj-k, szobazenészek és díjnyertes alkotók, élő improvizációk várnak rád
ezen az úton. Dub Fx, Karányi Dani, Rendben Man, Bom, Dj Q-cee, Delov Jávor, Döme és
sokan mások tolmácsolásában. / Moleman 3 is a documentary diary about a journey from
the underground to the cultural surface. Beatbox, turntablism, DJing, bedroom and award-
winning producers, live improvisation are waiting for you on this road.

senior's not dead
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: SIMONYI Balázs, 5 min., 2014
Tisztesség, teljesítmény, élvezet és becsület. Hőseink az öregedés útjára lépve dacolnak a
testi határaikkal, és elkötelezetten sportolnak, sőt világszinten méretik meg magukat. Ver-
senyeznek és örülnek az életnek. (Veterán Atlétikai Világbajnokság 2014, Budapest) / Fa-
irness in race, performance-based recognition, joy and respect. Honorable and incentive
competition. They are our local and global heroes. Veteran sport is competitive and fun.
(Masters Athletic World Championship - Budapest, 2014)
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przyjaciele na 33 obroty
Friends at 33 RPM / Barátok 33-as fordulatszámon
Lengyelország / Poland, Rendező / Directed by: Grzegorz BRZOZOWICZ,
58 min., 2013

Két kivételes lengyel művész, Rosław Szaybo és Stanisław Zagórski több mint hatvanéves
barátságának története. A két művész a híres lengyel plakátiskola képviselői. Zagorski 1963-
ban New Yorkba költözött, ahol könyv-, magazin- és lemezborítókat tervezett. Ez a felemelő
dokumentumfilm tele van anekdotákkal, alaposan kiválasztott jelképekkel és a kor nagyszerű
zenéivel. / Story of an unusal friendship which lasted for over sixty years and connected
two exceptional Polish artists. Zagorski in 1963 moved to New York where designed book
covers, magazines and record labels. This uplifting documentary is full of anecdotes, care-
fully chosen iconography and bears great soundtrack with the music of the era (polish jazz).

coMing hoMe
Magyarország / Hungary, Rendező / Directed by: HATHÁZI Fanni, 58 min., 2014
A papnövendék Pisti és Rita fiatalon találkoztak, első gyerekük még az esküvőjük előtt meg-
fogant. Ez manapság nem ritka, és kevésbé botrányos, azonban ott, ahol ők felnőttek, va-
lóságos szégyen. A két kitaszított fiatal végül Kárpátalján kezdett új életet: az egyetlen
helyen, ahol ezek után Pisti pappá válhatott. / The film is about a clerical family (greek cat-
holic), where the parent’s profession always comes first, even if they have five children. 
The mother and the father met young, and the mother concieved before they got married.
This mean, that they became pariahs in their micro-society. 
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Filmtett tábor 2014, Nyárádszentlászló
Bertóti Attila, Patrovits Tamás: Szignál 2014
KISJÁTÉKFILMEK
Bács Ildikó: Hinta
Cibulya Nikol: A te apád
Fazekas Gyöngyi: Saudade
Klopfstein-László Bálint: Márió
OPERATŐRI ETŰD
Bántó Csaba: From Transylvania With Love

SZÍNÉSZETŰDÖK
Ferenczi Gábor: Színészgyakorlat 1.
Dimény Áron: Színészgyakorlat 2.
ANIMÁCIÓS FILMEK
Debreczeni Zoltán, Molnár Luca: Lakótársak
Juhász Ariella, Rózsa Noémi: Mindennapok
Kocsis Alexandra, Kőszegi Tamás: Vihar
Kruppa Noémi: Bestiárium
Nagy Klementina: Kikelő

MEDIAWAVE tábor 2014, Kisharsány
Dömötör Balázs: SZEMBE MAGAMMAL (5 min.)

Knisz Tamás: EGY NAP VOLT AZ UTOLSÓ (7 min.)

Hartyándi Mátyás: CourtJátszma - három ember játékot játszik
(17 min.)

Dömötör Bence: FÉNYORSZÁG (2 min.)

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 21:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL
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Mexico
Rendező / Directed by: Mike HOOLBOOM & Steve SANGUEDOLCE
35 min., 1992
A Mexikó c. kísérleti filmben Hoolboom és Steve Sanguedolce ízekre
szedi az utazgatást. Hoolboom pléhpofával, metsző hangú alámon-
dással kínálja a nézőnek a Harmadik világbeli nyaralás megcáfolha-
tatlan élményét, miközben  egy néprajzi múzeumról a bikaviadalra,
majd az autógyárra irányuló képek megteremtik a turizmus és a Sza-
bad Kereskedelem kettős kontextusát.
In Mexico, experimental filmmakers Hoolboom and Steve Sanguedolce
set out to dissect the travel bug. Hoolboom’s deadpan, incisive voice-
over offers the viewer the air-tight experience of a Third World holiday,
while images from an archaeological museum to a bullfight to an auto
factory establish the dual contexts of tourism and Free Trade.

Keleti szél: a Film
Eastern Wind: the Film
Rendező / Directed by: SZOMJAS György
80 min., 2006
Miqueu Montanaro oxitán muzsikus. Találkozások, beszélgetések
azokkal a muzsikusokkal akikkel Magyarországon megismerkedett. A
film csúcspontja egy magyarországi koncert az A38 hajón, ahol a szá-
lak összefutnak: örömzene, Keleti szél Montanaroval. / Miqueu (Michel)
is a musician. He resides in a little village in Provence. His wife, Niké,
the painter is Hungarian and the two have a 24 –year-old son, Baltha-
zar, a violinist. Michel has been invited to play a concert in Budapest
with Hungarian musicians. Michel asks Balthazar to help him.

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 21:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Matza Teréz: SmartLove (4 min.)

Koblinger Ádám: TÁVOLSÁGOK (6 min.)

Szelestey Bianka: A VISSZAUTASÍTHATATLAN AJÁNLAT (7 min.)

Vértes Ákos: KÉCÁZ (2 min.)

Matza Teréz: ZÚZ (4 min.)
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VILÁG-KÉPEK 7. / WORLD AND IMAGES 7

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 14:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Uran Khas
The Will to Art
Rendező / Directed by: Ikhbayar URCHUUD
78 min., 2014
Meditatív betekintés három művész család életébe a szovjet éra utáni
Mongóliában. Műtermeik csendjében hívják életre alkotásaikat, miköz-
ben a való világ sorra visszatereli őket családjukhoz.
THE WILL TO ART is a meditative glance into the lives and works of
three artist families living in post-soviet Mongolia. In the quietude of
their studios they chisel and stroke their inner creatures to life, but the
real world always calls them back to their families.

VILÁG-KÉPEK 8. / WORLD AND IMAGES 8

30 April (Wednesday) 2014 - április 30. (szerda) 16:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Paradis
Paradicsom
Rendező / Directed by: Marieke WIJNEN
25 min., 2014
Sander és Marie-José egy hegyen élnek, az erdő közepén, kilométe-
rekre bármitől. Szabad élet, vissza a természethez. De mivel jár a tár-
sadalomból való kivonulás? Sander gyerekkora óta készült erre.
Marie-José és ő 15 éve szeretik egymást, lassan a lány is hozzászokott
a kiköltözés gondolatához. De vajon elboldogul-e majd a hegyen? 
Sander and Marie-José are living together on a mountain, in the middle
of the woods, miles away from anywhere. It is a free life, without any
rules imposed from outside. But what are the actual consequences of
withdrawing from society?

VILÁG-KÉPEK 8. / WORLD AND IMAGES 8

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 20:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Say it in Bashkir
Mondd baskírul
Rendező / Directed by: Ella DAVLETSHINA
60 min., 2014
Az első baskír nyelvű olvasókönyv lecserélte az arab és latin betűket
cirill betűkre. A könyv szerzőjét, Gabbas Davlecsin nyelvészt 1937-ben
letartóztatták, majd lelőtték. Az események nyomait kutatja Marguba
Davlecsina, Gabbas unokahúga és Jurij Yergin és Ella Davlecsina,
Gabbas unokája, a film rendezője.
The first school textbook of the Bashkir language replaced Arabic and
Latin letters to Cyrillic. Gabbas DAVLETSHIN, the author of the text-
book, a linguist, was arrested and shot in 1937.The documentary evi-
dence of those events are being looked for by Marguba Davletshina,
Gabbas Davletshin’s niece, Yuri Yergin, and Ella Davletshina - Gabbas
Davletshin’s granddaughter, filmdirector of this film.

Szarvassá változott fiú - kiáltás a titkok kapujából
The Boy Changed into a Stag Clamors at the Gate of Secrets
Rendező / Directed by: VIDNYÁNSZKY Attila
97 min., 2014
Juhász Ferenc csodálatos művéből Vidnyánszky Attila korábban nagy-
sikerű színházi előadást rendezett. Három Kossuth-díjas művész, va-
lamint a beregszászi színház művészei és társulata fogott össze, hogy
filmre vigye a kortárs magyar költészet egyik legzseniálisabb alkotását.
/ The film was inspired by Ferenc Juhász’s poem and its adaptation by
the Illyés Gyula. It’s a re-visualisation of the theme on screen, starring
Mari Törőcsik, Zsolt Trill and the company of Beregszász.

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 20:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL
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ZENEI FILMEK 1. / MUSIC FILMS 1

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 12:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Dreadlocks Story
Rendező / Directed by: Linda AINOUCHE
83 min., 2014
A film új megvilágításba helyezi a raszták történetét. A sokat kritizált
hajviselet mögött felsejlik a spirituális történelem, és a Jamaicában gyö-
kerező indiai rasztafári kultúra. / Dreadlocks Story opens up the history
of Rastas in a new light. It shows the spiritual history behind the critici-
zed dreadlocks hairstyle and the roots of the Rastafari culture, which
is entangled with the Hindu tradition in Jamaica. This topic has never
been addressed, but is now divulged!

2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 16:00
BAKA TEREM / PRIVATE HALL

HB – Hosszú Búcsú – Halmos Bélától
Long farewell to Béla Halmos
Rendező / Directed by: SZOMJAS György
76 min., 2014
Dokumentumfilm HALMOS BÉLA (1946 – 2013) Széchenyi-díjas nép-
zenei előadóművész, népzenekutató sokrétű munkásságáról. A tán-
cházmozgalom egyik zenei elindítója, később is az egyik legfontosabb
oszlopa volt. 
Documentary of Béla Halmos, (1946 – 2013) Széchenyi Award winner
folk musician, music researcher’s life and contribution to presents cul-
tural treasures.  One of the founder musicians and later one of it’s most
important members.

ZENEI FILMEK 2. / MUSIC FILMS 2

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 14:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

East Punk Memories
Keleti punk emlékek
Rendező / Directed by: Lucile CHAUFOUR
80 min., 2012
A 80' évek közepén a tiltások ellenére Lucile Chafour super 8-as filmet
forgatott egy csapat punk kommunista rendszer elleni küzdelméről. 20
évvel később visszatér és megkérdezi őket, milyen az élet az akkorihoz
képest Magyarországon a berlini fal leomlása után? 
In the mid- eighties, defying local regulations that prohibited illegal film-
making, Lucile Chaufour shot Super8 material with a group of punks
who were struggling with the communist regime. 20 years later, she
comes back and asks them how do they see life in Hungary before and
after the fall of the Berlin wall? 

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 20:00
TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Ida
Rendező / Directed by: Pawel PAWLIKOWSKI
80 min., 2013
A '60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az árva novícius
Ida. Meglátogatja nénikéjét, akivel korábban soha nem találkozott. A
lengyel filmiskola legnagyobb alkotásainak stílusában fogant a dráma,
amelyben a két nő története összefonódik a közép-európai történelem-
mel. / Poland, 1962. Anna is a novice, an orphan brought up by nuns.
She is determined to see Wanda, her only living relative. Wanda tells
Anna that Anna is Jewish. Both women embark on a journey not only
to discover their tragic family story, but who they really are, questioning
their religions and beliefs.
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MEDIAWAVE FILMFÓRUM 6.0 / MEDIAWAVE FILM FORUM 6.0

28 April (Tuesday) 2015 - április 28. (kedd) 17:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Szász János-Janisch Attila 2015-ben végzett osztályának 
diplomafilmjei
Final works of class of Szász János-Attila Janisch
156 min
A 2011 óta működő struktúra lényege, hogy a három éves képzésen
egyszerre indítanak hat szakot. / The University of Theatre and Film
art Budapest changed its educational system in 2011 in order to provide
better cooperation between the faculties.

Visky Ábel: Romanian Sunrise ‘24

Szabó Mátyás: Határ 23'

Fila Zsófia: Két vödör víz 17'

Badits Ákos: Boglárka 13’

Kemény Lili: Zsibvásár 27'

Hartung Attila: Mindig csak 22'

Kovács István: Betonzaj (Concrete Noise) 30’
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MEDIAWAVE FILMFÓRUM 6.0 / MEDIAWAVE FILM FORUM 6.0

29 April (Wednesday) 2015 - április 29. (szerda) 18:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Utóélet
Afterlife
Rendező / Directed by: ZOMBORÁCZ Virág
90 min., 2013
A mindentől szorongó Mózes képtelen megfelelni lelkész apja elvárá-
sainak. Amikor a lelkész meghal, Mózes szinte megkönnyebbül: meg-
szűnt a nyomás, ami az egyházi pályára kényszerítette volna őt.
Csakhogy a halotti toron megpillantja apja kísértetét, ami - bár nem tud
beszélni - innentől kezdve folyamatosan a nyomában van. / Afterlife
tells the story of the dysfunctional Tulipan family. The father is a pastor
who rules the life of his family with an iron fist. But when he meets his
untimely demise, the family breaks down. Slowly, however, they need
to settle into a new life… a new life where the presence of a ghost can
help them. 

MEDIAWAVE FILMFÓRUM 6.0 / MEDIAWAVE FILM FORUM 6.0

30 April (Thursday) 2015 - április 30. (csütörtök) 18:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
For Some Inexplicable Reason
Rendező / Directed by: REISZ Gábor
90 min., 2014
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan Budapestben. Az itteni
életet súlyos ellentmondások színezik. Még komplikáltabb a helyzet,
amikor nem emlékszel, hogy szüleid egyhavi fizetését miként verted
el egy átmulatott éjszaka során egy lisszaboni repjegyre. Itt tart most
Áron 29. évében. Átlagos srácként számtalan kortárs komplexus bir-
tokosa. / Áron (26) has many contemporary complexes, a fresh uni-
versity degree, and an up-to-date broke up. „For some inexplicable
reason” is an unconventional coming of age story, about the unbearable
lightness of being a youngster, with an exact glimpse about the city in
which Áron lives in: Budapest.

MEDIAWAVE FILMFÓRUM 6.0 / MEDIAWAVE FILM FORUM 6.0

2 May (Saturday) 2015 - május 2. (szombat) 14:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Az élet vendége - Csoma legendárium
A Guest of Life - Alexander Csoma de Körös
Rendező / Directed by: SZEMZŐ Tibor
79 min., 2006
1999 késő őszén a Himalájába utaztam, Kanam faluba. Itt töltötte
Csoma Sándor életének és kutatásainak talán legfontosabb éveit, itt
készítette el híres Tibeti - Angol szótárát és nyelvtanát. Sok mindent
megértettem itt abból, ami a vele kapcsolatos irodalomból, legendákból
nem derült ki.
In the late autumn of 1999 I travelled to the Himalayas, the village of.
Alexander Csoma had spent perhaps the most important years of his
research in Kanam and also compiled most of his famous Tibetan-Eng-
lish dictionary and grammar there. In this place I understood many
things about him which the literature and legends failed to tell. 

MEDIAWAVE FILMFÓRUM 6.0 / MEDIAWAVE FILM FORUM 6.0

1 May (Friday) 2015 - május 1. (péntek) 18:00
KAZAMATA TEREM / CASEMATE HALL

Balaton Method
Rendező / Directed by: SZIMLER Bálint
85 min., 2015
A Balaton Methodban 17 magyar zenekar - köztük a Quimby, a Midd-
lemist Red, a Soerii & Poolek, az Elefánt, a Bin-Jip, a Subscribe -, va-
lamint több száz további zenei közreműködő fogott össze, hogy
elkészüljön Szimler Bálinték Kodály Method-videóinak egészestés le-
zárása. A Punnany Massif és Akkezdet Phiai külön a Balaton Method
számára új dallal rukkolt elő. A Balaton Method az első magyar film,
amely közösségi finanszírozással készült. / The first community-finan-
ced movie in Hungary. Cooperation of 17 bands, and several hundreds
of other musicians to form a feature length summery of the Kodály vi-
deos of Balint Szimmler.


