KÖSZÖNTŐ
Dear Visitors,
dear Guests

Tisztelt Látogatók!
Kedves Vendégek!

This September the large community of film
professionals and film lovers meets in Miskolc for the
12th times. The recognition and popularity of the Festival
al
is due to its outstanding competition films, its film historyy
and professional programs and also to the events offeredd for the
community.

Idén szeptemberben immár tizenkettedik alkalommal
ttalálkozik Miskolcon a filmszakma képviselőinek és
a film kedvelőinek nagy létszámú tábora. A fesztivál
elismertségét
és népszerűségét a kiváló versenyfilmeknek,
elism
a fifilmtörté
lmtörténeti- és szakmai programoknak, a közösségi rendezvényeknek köszönheti.

At the Festival of 2015 more than 130 films, long and short features,
documentaries and animations, will be screened, all of them being
Hungarian premieres. In the Open Eye section the audience can watch
films that have been shown at the largest festivals in the world but not
in Hungary so far. Several joint programs are also offered, at which
participants can gain knowledge, build international connections, and
make friends. This year a special emphasis is given to the cinema of
Austria and the Czech Republic, both countries introduce themselves
with a two-day program.

A 2015-ös fesztiválon több mint 130 filmet, köztük nagy- és kisjátékfilmet, dokumentum- és animációs filmet mutatnak be a versenyprogramban, s ezek mindegyike magyarországi premier lesz. A versenyprogramon kívül a Kitekintő szekcióban a világ nagy fesztiváljain nemzetközi
sikereket elért, de mindeddig Magyarországon be nem mutatott alkotásokat láthatnak a nézők. A választékban számos kapcsolódó program
is szerepel, amelyeken az érdeklődők szakmai ismereteket szerezhetnek, nemzetközi kapcsolatokat építhetnek, barátságokat köthetnek.
Idén Ausztria és Csehország filmművészete kiemelt hangsúlyt kap,
mindkét ország kétnapos program keretében mutatkozik be.

I would like to thank the organizers for their exemplary work in the field
of supporting and introducing contemporary films.
I really hope that in this rich program everybody will find a film that is
important for her/him, a professional event at which she/he can get
impressions and gain experiences.
I wish a pleasant program with lots of fun!

Köszönet illeti a szervezőket azért a példamutató munkáért, melyet a
kortárs filmművészet támogatása, megismertetése területén végeznek.
Őszintén remélem, hogy a gazdag programkínálatból mindenki kiválaszthatja a neki tetsző és számára fontos filmet, talál szakmai programot, melyen impressziókat és tapasztalatokat szerezhet.
Kívánok a résztvevőknek élményekben gazdag időtöltést!

DR. PÉTER HOPPÁL
state secretary for culture
Ministry of Human Resources
State Secretariat for Culture

DR. HOPPÁL PÉTER
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárság
kultúráért felelős államtitkár
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“Culture is not a luxury, it is a question
of life and death. Humanity would
have been lost if we had not been able
to surround and protect ourselves
with an intricate system of symbols.”
(Elemér Hankiss)

KÖSZÖNTŐ

Dear Filmmakers,
dear film-lovers,
The thoughts of the great Hungarian thinker who passed
away this year are eternal. Happy life cannot be achieved
without culture. The most elevating and also the mostt
everyday moments of our lives are there in a tale, in a song,, in
a line of a poem or in an unforgettable film. It is one reason why the
Media Council regards the support of film festivals collecting and bringing
us real treasures as one of its most important missions. It is a great joy to
contribute to the success of Jameson CineFest International Film Festival
that, for 12 years now, attracts thousands of people interested in culture and
film art. The CineFest is unique among the Hungarian film festivals because
documentaries, short films and animations are as important in its competition
program as long features are. The festival offers several professional events,
workshops and master classes creating a real cultural space around the
Festival. The organizers are right to be proud to have Miskolc as the Hungarian
center of the film for the time of the CineFest.
Like in the previous years, the Media Council has offered a grand prize of one
million Hungarian forint for the the winners of the short feature, documentary
and long feature categories in 2015. The support of the Festival, our presence
at it is important for us because the Hungarian Media Patronage program of
the Media Council spent 6,38 milliard forint for on supporting independent
Hungarian fi lmmakers since 2011. By this amount the Media Council financed
more than 600 films and projects. We helped to create TV films, screenplays,
short films, documentaries, instructional films, animations and animation
series.
Beside the sensational success of films supported by the Film Fund –
Son of Saul, White God and, fortunately, there are quite a few others – the
Hungarian cultural projects supported by the Patronage program also had
a great success at prestigious Hungarian and international festivals. So
far 66 prizes were given to these works and we hope to have this series of
success continue, maybe in Miskolc. All Hungarian film-lovers shall be happy
that the Hungarian film is successful in the most important terrain, in front
of the audience. Television channels, online platforms and cinemas are the
witnesses of this success.
To quote Elemér Hankiss again “culture is not a luxury it is a question of life
and death”. Therefore is should be the part of our everyday life. At the same
time an event of such high- standards like the Jameson CineFest Miskolc
International Film Festival is also a real celebration the memory of which shall
remain with us for a long time.
I would like to thank the organizers and the city of Miskolc for their
work and wish a good time and remarkable experiences for everyone.
TAMÁS KOLLARIK
member of the Media Council
coordinator of the Hungarian Media Patronage program
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„A kultúra nem luxus, hanem élet-halál
kérdése. Az emberiség elveszett volna,
ha nem lett volna képes szimbólumok
bonyolult rendszereivel körbevenni és
megvédeni önmagát.”
(Hankiss Elemér)

Tisztelt Alkotók!
Tisztelt Filmbarátok!
Az idén elhunyt nagy magyar gondolkodó szavai örökérvvényűek. A boldog élet elérhetetlen kultúra nélkül. Életünk
leg
legfelemelőbb,
ugyanakkor leghétköznapibb pillanatai is ott
vann egy mesében, egy dalfoszlányban, egy verssorban, vagy
vannak
feled
egy feledhetetlen
filmkockában. A Médiatanács a fentiek okán is kiemelten fontos küldetésének tekinti a komoly értékeket felmutató, összegyűjtő hazai filmfesztiválok támogatását. Öröm látni, hogy támogatásunkkal mi is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál
immár 12. éve sikerrel vonzza a kultúra, a filmművészet iránt érdeklődők ezreit. A CineFest azért is különleges a hazai fesztiválok között, mert nemzetközi
versenyprogramjában a nagyjátékfilmek mellett azonos hangsúlyt kapnak a
dokumentumfilmek, kisjátékfilmek és az animációs filmek is. Számos szakmai
program, workshop és mesterkurzus kíséri a rendezvényt, valódi kulturális
teret létrehozva a Fesztivál körül. Joggal lehetnek büszkék arra a szervezők,
hogy a CineFest idején Miskolc hazánk filmes központjává emelkedik.
A Médiatanács az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is jelentős, egy-egy
millió forintos fődíjat ajánl fel a rövidfilm, dokumentumfilm, valamint az animációs film kategóriákban győztes alkotásoknak. A Fesztivál támogatása, a
jelenlét fontos számunkra, mert a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra
programja 2011 óta a független magyar filmesek támogatására 6,38 milliárd
forintot fordított. Ezen összeggel a Médiatanács több mint 600 film és egyéb
alkotás megvalósulását finanszírozta, többek között televíziós bemutatásra
készült játékfilmek, forgatókönyvek, kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, animációs filmek és animációs sorozatok elkészítéséhez
járultunk hozzá.
A Filmalap által támogatott játékfilmek világraszóló sikerei mellett – Saul fia,
Fehér Isten … és még lehetne sorolni szerencsére – a Mecenatúra program
keretében elkészült magyar kulturális alkotások is kiváló eredményeket érnek
el a rangos hazai és nemzetközi fesztiválokon, a támogatott alkotások, közel
kétszáz hazai és nemzetközi fesztiválról 66 díjat hoztak már el, és reméljük,
hogy ez a sikersorozat folytatódik, akár már Miskolcon is. Minden magyar filmbarátnak öröm lehet, hogy a magyar film – a legfontosabb helyen - a nézők
előtt is egyre szebben teljesít, hiszen egyre magasabb nézőszámoknak örülhetünk a televíziós csatornákon, az online felületeken, valamint a mozikban is.
Hankiss Elemér szavaira visszatérve, „a kultúra nem luxus, hanem élet-halál
kérdése”, így mindennapjaink szerves része kell, hogy legyen. Ugyanakkor egy
ilyen kiemelkedő színvonalú rendezvény, mint a Jameson CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztivál igazi ünnepnek is tekinthető, amelynek élménye velünk marad a hétköznapokban is.
Miskolc városának, a szervezőknek köszönve áldozatos munkájukat,
mindenkinek jó szórakozást és felemelő perceket kívánok!
KOLLARIK TAMÁS
a Médiatanács tagja
a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora

KÖSZÖNTŐ
We got to be part of
this!
The CineFest is a familiar festival. A lot of filmmakers
are present together with a large audience and
everybody is smiling. Acquaintances and friendss
everywhere. They are our film-relatives with whom it iss a
pleasure to meet from year to year in Miskolc.
Hungarian filmmakers somehow tend to get together even at foreign
festivals. They like to go together from here and there, to eat, to drink and
to win together. In Miskolc it is not getting together but watching together,
cheering together and mooning together. You go home to Miskolc,
especially if you are a filmmaker, since here you can watch the best films
of international festivals without stampede and fights for tickets. Many of
the films premiering at the CineFest in Hungary won the Academy Award
later on (e.g. Whiplash, Boyhood, Beasts of the Southern Wild).
Beside the international hits, the Hungarian Oscar entry “Son of Saul”,
László Nemes’ long feature that won four prizes in Cannes and has
already been seen by 80,000 cinema-goers, will be on the ‘menu’ this
year. In the documentary program you can watch Gábor Hörcher’s Drifter
about Ricsi whose dream is to become a rally pilot. The documentary
won the prize for Best First Appearance at the International Documentary
Filmfestival Amsterdam (IDFA). It is a tradition to screen film history
curiosities, re-mastered, digitalized copies at the CineFest. We get lucky
this year: Sergio Leone’s legendary movie Once Upon a Time in the West
will be the opening film and the guest of honor, and also the winner of
this year’s Life Achievement Award, is the Italian star of the ‘60s, Claudia
Cardinale.
The Festival has thoughtful ‘owners’. The CineFest has a great team and
a lot of loyal supporters. From year to year the Festival receives support
from the Creative Europe program. Along the films, there are plenty of
other things to do: events organized for film professionals and music for
everyone wishing to relax a bit between the screenings.
Rain, wind, economic crisis, a lower budget sometimes – no matter
what the CineFest flourishes and improves attracting Hungarian and
international guests, representing the unconditional love for cinema.
The familiarity of the CineFest is even more significant due to the lot
of community spaces filled up during the Festival with the well-known
faces of Hungarian cinema, with guests and a lot of youngsters. The
critic of the CineFest shows that the Festival has a growing reputation
among the international film events.
We are home in Miskolc. We come back from year to
year to have ourselves included in the magic of the
moving image, in the whirl and warm
welcome of Miskolc.
ÁGNES CS. HAVAS
We got to be part of this.
chief executive
National Film Fund

Itt a helyünk!
A CineFest otthonos fesztivál. Jön a sok filmes, a szépszámú
közönség és mindenki mosolyog egymásra. Iss
merősök,
barátok mindenütt. Filmrokonaink ők, akikkel jó
m
Miskolcon
találkozni évről évre.
Misk
Valahogy
Valahog a magyar filmesek a külföldi filmfesztiválokon is mindig
összeverődnek, együtt szeretnek jönni, menni, enni, inni, nyerni. Miskolcon nem összeverődés van, hanem együtt nézés, együtt drukkolás és
együtt lődörgés. Miskolcra hazajön az ember, főleg, ha filmes, hiszen itt
tülekedés és jegyharc nélkül nézheti meg a nemzetközi filmfesztiválok
legjobb filmjeit. Jó látni, hogy a Magyarországon a CineFesten bemutatott filmek közül több később Oscar díjat kap. (pl. a Whiplash, a Scráckor,
A messzi dél vadjai)
Az idei kínálatban a külföldi filmsikereken kívül szerepel a magyar Oscar-nevezett Saul fia is, Nemes László a magyar mozikban immár 80
000-es nézőszámot elért, Cannes-ban négyszeresen díjazott játékfilmje
is. A dokumentumfilm programban látható Hörcher Gábor Drifter című
alkotása Ricsiről, akinek minden vágya, hogy rallyversenyző lehessen. A
dokumentumfilm az Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (IDFA) a legjobb első filmnek járó díjat nyerte el. Hagyomány, hogy
a CineFest filmtörténeti érdekességeket, felújított, digitalizált filmeket is
bemutat. Idén szerencsénk lesz: a Volt egyszer egy Vadnyugat, Sergio
Leone legendás filmje a nyitófilm és a fesztivál díszvendége, életműdíjasa a hatvanas évek olasz sztárja, Claudia Cardinale.
A miskolciak gondos gazdái a filmfesztiválnak. A CineFestnek jó csapata
van és egy sereg hűséges támogatója. Évről évre a fesztivál mellé áll az
európai Kreatív Európa program. A vetítések mellett sok egyéb lehetőség is kínálkozik, filmszakmai és a filmek között kikapcsolódni hívó zenei
program egyaránt.
Jöhet eső, szél, válság, néha kisebb költségvetés, a CineFest mégis mindig virul, fejlődik, és vonzza a hazai és külföldi vendégeket, a mozi feltétlen szeretetét képviselve.
A CineFest otthonosságát csak növeli az a sok közösségi helyszín, ami
a fesztivál idejére megtelik a magyar film ismert arcaival, a vendégekkel
és a sok fiatallal.
A CineFest kritikai fogadtatása is jelzi, hogy a fesztivál egyre nagyobb
tekintélyt szerez a nemzetközi filmes események
között.
Miskolcon itthon vagyunk, visszajövünk minden
évben, hogy a mozgókép varázsa, a
miskolci nyüzsgés, és a szerető fogadCS. HAVAS ÁGNES
tatás minket is bűvkörébe vonjon. Itt a
vezérigazgató
helyünk.
Magyar Nemzeti Filmalap

3

KÖSZÖNTŐ
Dear Film and
CineFest friend
In the last 11 years the Jameson CineFest became
one of the most well-known film festivals in Hungary
and also abroad. Each year, in September the film
professionals and the audience have a chance to see thee
most outstanding, most valuable films of the world, mostt of
them being Hungarian premieres.
The greatest joy for us is when young Hungarian filmmakers have
their films screened with success at our Festival, stepping on the
road to Hungarian and international success. It was like that with
last year’s For Some Inexplicable Reason winning the grand prize
of the Festival and being a great success in the Hungarian cinemas
afterwards. The director of the film, Gábor Reisz, will be a member of
our International Jury this year. The CineFest is the only Hungarian
film festival at which the FIPRESCI, that is the International Federation
of Film Critics, gives out awards. An International Ecumenical Jury is
present at the CineFest in Miskolc as well. Starting from this year, the
CICAE, the International Confederation of Art Cinemas will also have an
international jury at the Festival.
Beside the films in the competition program, several other programs
are organized – some of them being “classics” already. For example,
it is the sixth year of the CineClassics film history program patronized
by István Szabó. This time the western is in its focus. The FIPRESCI
has been founded 90 years ago which we celebrate by organizing a
conference. In the last couple years it has become a tradition to put
the cinema of one particular country into focus. We usually choose
countries the cinematic art of which is underrepresented in the
Hungarian film distribution because we believe that the Festival is a
great opportunity to get to know the films of such countries as well.
This year we welcome Austria and the Czech Republic. Last year’s big
success, the International Film Market of Miskolc will be organized
for the fourth time together with several other events for Hungarian
filmmakers and producers. Discussions, Q&A sessions, animation and
documentary programs are waiting for those who visit Miskolc during
the Festival. I would like to thank all our sponsors for their support.
With their help the Festival has a chance to keep up with the highest
standards and develop further.
In the name of the organizers I would like to welcome every filmmaker,
professional, film lover in Miskolc, and I hope that everyone
in our audience will find something to love in the program.

Tibor Bíró
Festival Director
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Kedves Film- és
CineFest Barátok!
Az elmúlt tizenegy évben a Jameson CineFest hazánkbban és külföldön Magyarország egyik legismertebb
lmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a filmfilm
szakma
szakm és a nézők az elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel találkozhatnak a világ filmterméséből, melyek
többsége hazai premier.
A legnagyobb öröm számunkra, amikor fiatal hazai alkotók szerepelnek
eredményesen fesztiválunkon, megalapozva ezzel filmjük hazai és további nemzetközi sikereit. Így volt ez az elmúlt évben is, amikor a VAN
valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film a fesztivál nagydíját
nyerte el és ezt követően a hazai forgalmazásban nézőszámát tekintve
is hatalmas siker volt. A film rendezője, Reisz Gábor, idén a Nemzetközi Zsűri tagja lesz. A CineFest az egyetlen hazai filmfesztivál, melyen
FIPRESCI, azaz a Filmkritikusok Világszövetsége díjazza a munkákat
és Nemzetközi Ökumenikus Zsűri is dolgozik szeptember közepén Miskolcon. Az idei évtől a CICAE, az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége is
fontosnak tartotta, hogy nemzetközi zsűrivel képviseltesse magát.
A versenyfilmek mellett számos kísérőprogram várja a közönséget – közülük jó néhány „klasszikus”, sok éve megrendezett, népszerű rendezvény. Az idén például hatodik alkalommal rendezzük meg a Szabó István
védnökségével zajló CineClassics filmtörténeti programsorozatot, melynek fókuszában most a western áll. Nemzetközi konferencia keretében
ünnepeljük az idén 90 éves FIPRESCI megalakulását. Már hagyománnyá
vált, hogy a fesztivál ideje alatt külön figyelmet szentelünk egy-egy ország filmművészetének. Olyan országokra helyezzük a hangsúlyt, melyek filmművészete a hazai filmforgalmazásban kevéssé reprezentált, és
úgy gondoljuk, hogy fontos ezen országok filmjeinek megismertetése
a fesztivál keretein belül. Idén Ausztria és Csehország lesz vendégünk.
Negyedik alkalommal rendezzük meg a tavaly is nagy sikert aratott Miskolci Nemzetközi Filmvásárt, melyet évről évre bővítünk, ezen kívül több
filmszakmai esemény várja a hazai alkotókat és producereket. Továbbá
kerekasztal-beszélgetések, animációs és dokumentumfilmes programok
is fogadják a Miskolcra látogatókat. Köszönjük valamennyi támogatónk
segítségét, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a fesztivál magas színvonalon kerüljön megrendezésre és tovább fejlődjön.
A szervezők nevében köszöntök minden Miskolcra látogató filmkészítőt,
szakembert, filmbarátot és remélem a nézők is megtalálják a számukra
kedves alkotásokat programunkban.

Bíró Tibor
Fesztiváligazgató

FÖTÁMOGATÓ:
FÖTÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓK:

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK:

M A G YA R M É D I A
MECENATÚR A

TÁMOGATÓK:

INVENTIO
CO N S U LT I N G

TECHNIKAI PARTNEREK:

FILMFORGALMAZÓK :

MÉDIA PARTNEREK:

PARTNEREK:

Miskolci Egyetem Kulturális
és Vizuális Antropológiai Intézete

FŐSZERVEZŐ:

SZERVEZŐK:

INTERNATIONAL JURY

NEMZETKÖZI ZSŰRI

Since January 2012 he is the CEO of the National Film Archive
in Prague. Film historian, critic, and curator. Graduated from
Charles University in Prague in 1988; 1987-2002 curator and

Michal BREGANT
researcher at National Film Archive in Prague; 1995-2002 editor-in-chief of the quarterly Iluminace (Journal for film theory, history, and aesthetics); 1997-2002 Board member of the
State Fund for Support and Development of Czech Cinema;
2002-2008 Dean of FAMU (Prague Film Academy); 2008-2012
Chair of FAMU International. Lecturer at FAMU since 1991.
Since 2011 member of the Czech commission of UNESCO.
1988-ban végzett a prágai Károly Egyetemen, 1987 és 2002
között a Nemzeti Filmarchívumban dolgozott kurátorként
és kutatóként. 1995-től 2002-ig az Iluminace (filmelméleti,
filmtörténeti és esztétikai folyóirat) vezető szerkesztője volt.
1997–2002 között a Nemzeti Alap a Cseh Filmművészet Támogatására és Fejlesztésére elnevezésű szervezet igazgatósági tagja volt. 2002-től 2008-ig dékánként vezette a FAMU-t
(Prágai Film Akadémia), majd 2008–2012 között a FAMU International vezetőjeként dolgozott. 1991-től tanít a FAMU-n.
2011-től az Cseh UNESCO Bizottság tagja. 2012 januárjától a
prágai Nemzeti Filmarchívum vezetője. Filmtörténész, kritikus,
kurátor.

Ning Ying is a prominent Chinese director and screenwriter. She graduated from the
Beijing Film Academy after which she studied at Italy’s National Film School (CSC)
in Rome. Later on she has been a fellow at the Harvard University. She is well-known
for her “Beijing Trilogy”: FOR FUN (1992), ON THE BEAT (1995) and I LOVE BEIJING
(2000). In 2002 her only
long documentary film
RAILROAD OF HOPE
won the first prize of
Cinema du Reel International Documentary
Film Festival in Paris. In
2013 her drama TO LIVE
AND DIE IN ORDOS was
awarded BEST ACTOR
prize at Tokyo International Film Festival.

Ning YING

Ning Ying kínai rendező és forgatókönyvíró. Tanulmányait a Pekingi Film Akadémián kezdte, majd Rómában, a Centro Sperimentale di Cinematografia (Nemzeti Filmművészeti Iskola)
folytatta. Később a Harvardon is megfordult ösztöndíjasként. Ning Ying nemzetközi
hírnevét a „Peking Trilógia” hozta meg: a FOR FUN (1992), az ON THE BEAT (1995)
és az I LOVE BEIJING (2000). 2002-ben, az egyetlen dokumentumfilmje, a RAILROAD OF HOPE első díjat nyert a párizsi dokumentumfilmes fesztivál, a Cinema du
Reel International-on. 2013-as drámája, a TO LIVE AND DIE IN ORDOS a Legjobb
Színész kategóriában győzött a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon.

Gábor Reisz was born on January 19th, 1980, in Budapest, Hungary. After graduating
from the Hungarian University of P.E he went to Eötvös Lóránd University to study
Film Theory and Film History in 2003. He started his studies at the University of
Theatre and Film Arts Budapest, as a film and television director in 2006. He wrote
and directed several short films while in school. In 2014, he graduated with his first
feature ‘For some inexplicable reason’. The film premiered at the Karlovy Vary International Film Festival in the East of the West competition. Since then, the film
has been awarded in several international film festivals (Torino Critics award and
Audience prize, Sophia IFF – Best director, Jameson Cinefest IFF – Second Jury
prize, Hungarian critics prize, Spirit of Fire IFF – Bronze Taiga,).
Gábor is developing his second feature film.

REISZ Gábor
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1980 január 19-én született Budapesten. A Magyar Testnevelési Egyetem elvégzése után, 2003-tól az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen tanult filmelméletet és filmtörténetet. 2006ban kezdte meg tanulmányait a budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem rendezői szakán. Vizsgafilmjét, a „VAN valami furcsa
és megmagyarázhatatlant” a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál
East of the West (A Nyugat Keletje) válogatásában mutatták be. A
film több nemzetközi filmfesztiválon szerepelt sikerrel (Torino: Kritikusok díja és Közönség-díj; Szófia IFF: Legjobb rendező, Jameson
CineFest – Adolph Zukor-díj, Magyar Kritikusok díja; Spirit of Fire IFF:
Bronze Taiga). Gábor jelenleg a második nagyjátékfilmjén dolgozik.

NEMZETKÖZI ZSŰRI

INTERNATIONAL JURY
Patrick Alexander studied literature and cultural studies in the United States and Hungary. He has taught
writing, literature, film and media studies in the U.S., Turkey, Colombia, Hungary, and currently teaches at the
University of Kaposvár. In Colombia and Hungary, Patrick worked on various documentary and fiction films,
including, as assistant director, on El Mágico (2006) by Camilo Ortiz, A Colombia (2006) by Ryan Byrne and
recently as associate editor for Hungarian
Kerítés by Daniel Kresmery. Parador Húngaro, winner of the Audience Award at the
11th Jameson CineFest, was his first film as
director. Currently he works in the production of Travel with the spy for love.
Az Egyesült Államokban és Magyarországon tanult irodalmat és kultúratudományokat. Írástechnikát,
irodalmat film- és
médiaismereteket oktatott az Egyesült Államokban, Törökországban, Kolumbiában és Magyarországon. Jelenleg a Kaposvári Egyetemen tanít. Kolumbiában és
Magyarországon is számos dokumentum- és nagyjátékfilm készítésében vett részt: a Camilo Ortiz rendezte
‘El Mágico’ (2006), az ‘A Colombia’ Ryan Byrne-től és Kresmery Dániel ‘Hungarian Kerítése’ csak néhány
példa ezek közül. A 11. Jameson CineFest közönségdíját elnyerő Parador Húngaro volt az első, rendezőként
jegyzett nagyjátékfilmje. Jelenleg a ‘Travel with the spy for love’ forgatásán dolgozik.

Patrick ALEXANDER

Roland Rust was born in the GDR (former East Germany) and is based in Berlin. Studied Germanistics and
Art History as well as Theology. He is a film critic and a long term correspondent for «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» and for “film-dienst”, Germany›s leading film magazine. Rust is co-author of «Lexikon des internationalen Films» and a curator for a large number of film-series, in particular on east German
and east European cinema. He served as a jury
member at various international film festivals,
a.o. in Bratislava, Bucharest, Chisinau, Cleveland, Karlovy Vary, Leipzig, Skopje, Setúbal,
Tirana and Zlin. 1996-2015 Rust headed the
FilmFestival Cottbus - Festival of East European Cinema as Artistic Director/Festival
Director. In 2015 he became programmer for
Festival do Rio – Rio de Janeiro International
Film Festival. Member of INTERILM.

Roland RUST

Az NDK-ban született, jelenleg Berlinben él. Germanisztikát, művészettörténetet és teológiát
tanult. Filmkritikus, régóta munkatársa a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nak és Németország vezető filmes
magazinjának, a „film-dienst”- nek. Társzerzőként jegyzi „Lexikon des internationalen Films” című könyvet.
Emellett számos – elsősorban a kelet-német és kelet-európai filmekre fókuszáló - filmes rendezvénysorozat kurátoraként is ismert. Rust több neves fesztivál zsűrijében is megfordult, többek között Pozsonyban,
Bukarestben, Kisinyovban, Clevelandben, Karlovy Varyban, Lipcsében, Skopjéban, Setúbalban, Tiranában és
Zlinben. 1996 és 2015 között a FilmFestival Cottbus – Festival of East European Cinema művészeti igazgatója/fesztiváligazgatója volt. 2015-től a Festival do Rio – Rio de Janeiro International Film Festival (Brazília)
program-koordinátora. Az INTERILM tagja.
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INTERNATIONAL JURY

NEMZETKÖZI ZSŰRI

Réka Bucsi, born in 1988, is a Hungarian independent animation filmmaker and illustrator. From 2008- 2013 she attended
MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest),
Department of Animation. Her graduation film ‘Symphony no.

Jannis Lenz is a director, writer and editor, living in Vienna. He
started his carrier with parkour and freerunning videos. Since
2010 Jannis studies directing at the University for Music and
Performing Arts- Filmakademie Wien under Peter Patzak, Michael Haneke and Wolfgang Murnberger.

BUCSI RÉKA

42’ got selected to Official Shorts Competition at Berlinale, Sundance Film Festival and got Shortlisted for the 87th Academy
Awards. From 2011–2012 she attended Essemble, a Digital
filmmaking training program. 2013/2014 she attended Animation Sans Frontiéres (ASF), the European Animation Production
Workshop, and developed her new project at the residency program of Open Workshop, in Denmark.

Jannis LENZ
Jannis Lenz Bécsben élő rendező, író és vágó. Karrierjét parkour és frerunning videókkal kezdte. 2010-től a Bécsi Zenei és
Előadóművészeti Egyetemen tanul rendező szakon Peter Patzak, Michael Haneke és Wolfgang Murnberger tanítványaként.

Az 1988-ban született. Független magyar animációs filmes és
illusztrátor. 2008 és 2013 között a MOME animáció szakára járt.
Diplomafilmje a ’Symphony no. 42’ szerepelt a Berlinale hivatalos
programjában éppúgy, mint a Sundance Film Fesztiválon, de a
87. Oscar előválogatásában is ott volt. 2011-től 2012-ig az Essemble digitális filmkészítői program résztvevője volt, majd 2013
és 2014 között az Európai Animációs Workshopon, az Animation
Sans Frontiéres-en képezte magát. Az Open Workshop rezidensként, Dániában dolgozott legújabb projektjén.
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He was born in Budapest, where he lives even today. After some
other works he ended up making films in 1991. Successes at the
MAFSZ festivals strengthened his decision of changing his career and becoming a filmmaker. For three years – in gratitude
– he was the president of the festival as well. The typical films
of the beginning were experimental documentaries – and even
today he is a person who likes to test grounds. He tested his
abilities in founding a festival (Dialektus Film Festival), making
TV programs (as the director of Skurc and Mustra in the MTV),
but mostly he was and is making documentaries. He usually edits his own pieces which he not only likes but feels necessary
as well. Prizes: Balázs Bála Prize (2009), Hungarian Film Week
main prize in documentary (1997) and in directing (2009). He has
been granted several other prizes too but has given even more as
member of juries both in Hungary and abroad.

DOMOKOS János
Domokos János Budapesten született és él. Sokféle egyéb
munkakör után 1991-ben kezdett filmezni, amire úgy tekint
mint mindenfajta korábbi tevékenysége egyesítésére és intézményesítésére. Sokat köszönhet a MAFSZ fesztiválokon elért
sikereknek, aminek három évig az elnöke is volt. Kísérletezett
fesztiválalapítással (Dialektus Filmfesztivál), tévéműsorokkal
(MTV-ben a Skurc, ill. a Mustra állandó rendezőjeként), de leginkább dokumentumfilmeket készített és készít. Filmjeit többnyire maga vágja. Díjai: Balázs Béla-díj (2009), Magyar Filmszemle dokumentumfilm kategória fődíja (1997), ill. rendezői
díja (2009), valamint több kisebb díjat kapott – de még több
szétosztásában vett részt zsűritagként – idehaza és külföldön.

INTERNATIONAL CONFEDERATION OF
ART CINEMAS JURY | ART MOZIK
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK ZSŰRIJE
Nikos Grigoriadis is a cinema programming director, film publisher and company executive since 1978
in film culture and film industry. He is also a voting member of the European Film Academy (EFA) since
2000, the board member of C.I.C.A.E. since 1995. He has participated in juries in Berlin, Locarno, Cannes,
Bludenz, Vienna, Venice, Hamburg, Bolzano-Bozen, Innsbruck and Leipzig. He organized several film series
and workshops on Antonioni, Godard, Losey, Truffaut, Welles, Duras, Syberberg, Hitchcock, Fellini, Allen,
Visconti, Bunuel, Tarkowski, Kaurismäki,
Pasolini, Pialat, Ottinger, Campion, Chaplin,
Wilder, environmental pollution, film history,
psychiatry and women to name just a few.
In 2007 he was honoured with the Badge of
Honour for Cultural Services to the Republic
of Austria.
1978-tól dolgozik a film-kultúra és filmipar
területén mint programigazgató, író és üzletember. 1995-től tagja a CICAE testületének,
2000-től pedig az Európai
Film Akadémia (EFA) szavazati jogú tagjaként is
tevékenykedik. Számos fesztiválon vett részt a zsűri munkájában, például Berlinben. Locarno-ban, Cannes-ban, Bludenz-ben, Bécsben, Velencében, Hamburgban, Bolzano-Bozen-ben, Innsbruckban és Lipcsében. Több filmes sorozatot és workshopot szervezett, többek közt Antonioni, Godard, Losey, Truffaut,
Welles, Duras, Syberberg, Hitchcock, Fellini, Allen, Visconti, Bunuel, Tarkovszij, Kaurismäki, Pasolini, Pialat,
Ottinger, Campion, Chaplin és Wilder munkásságáról illetve olyan témák köré, mint a környezetszennyezés, a filmtörténet, a pszchiátria és a nők helyzete – hogy csak néhányat említsünk. 2007-ben az Osztrák
Köztársaság kultúrájának szolgálatáért rangos állami kitüntetésben részesült.

Nikos GRIGORIADIS

Balázs Kalmanovits was born in 1977 in Budapest. He graduated at the Department of Cultural Management at the University of Pécs. He started working for the Corvin cinema after which he run the Mamut
and Puskin cinemas. Up to recently he was the manager of four cinemas in Budapest (Művész, Puskin,Toldi, Tabán). As a former art cinema manager
it is very important for him to get to know a
broad spectrum of contemporary films. International Festivals, like the one in Miskolc, are
the best places to learn about new films. He
was a CICAE jury member for the first time two
years ago in Sarajevo.
1977-ben született Budapesten. A JPTE művelődésszervező szakán diplomázott. 1996 óta a
dolgozik moziban: a Corvin moziban kezdte,
majd a Mammut és a Puskin vezetése
után 2015. januártól négy budapesti mozit vezetett (Művész, Puskin, Toldi, Tabán). Mint korábbi artmozi
vezető is nagyon fontosnak tartja, hogy megismerje a kortárs filmművészet minél szélesebb spektrumát.
Ehhez az ismerethez legjobb alkalom egy nemzetközi filmfesztivál, mint a miskolci is. Két éve volt először
CICAE zsűritag Szarajevóban.

KALMANOVITS Balázs
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NEMZETKÖZI

ÖKUMENIKUS ZSŰRI
Dr. Guido Convents is a journalist and secretary of the Belgian Filmpress Association (UPCB). At the
SIGNIS Secretariat he is responsible for professional contacts with the media world. He is the secretary
of the Cinemadesk and the editor of the magazine SIGNIS Media. Guido Convents studied History and
Anthropology and wrote his PhD on the history of cinema. He has published on Non Western contemporary cinema and the History of Cinema
as well as on the history of Catholics and
their relation to film. He is a consultant for
international festivals and president of the
Belgian
Afrika
Filmfestival (AFF). Several times he represented
SIGNIS at international ecuemnical juries
worldwide.

Dr. Guido CONVENTS

A Belgian Filmpress Association/Belga
Filmes Újságírók Szövetsége (UPCB) titkára.
A SIGNIS Titkárságán ő a médiás szakmai
kapcsolatok felelőse. A Cinemadesk titkára, a SIGNIS Media magazin szerkesztője. Guido Convents
történelmet és antropológiát tanult, doktori értekezését filmtörténetből írta. Publikációiban a nyugati
filmgyártáson kívüli kortárs filmkészítéssel, filmtörténettel valamint a katolikusok filmhez fűződő viszonyával foglalkozik. Több nemzetközi filmfesztiválnál dolgozik tanácsadóként, emellett a Belga Afrika
Filmfesztivál (AFF) igazgatója is. Számos nemzetközi fesztivál ökumenikus zsűrijében képviselte már a
SIGNIS-t szerte a világon.

Gergely Hajnal studied aesthetics, pedagogy, communication and media studies. at the Pázmány Péter
Catholic University. He started his career by making short feature films, then moved on to documentaries. Many of them have won a number of various awards. He spent eight years working for Faludi
Ferenc Academy, organizing media workshops, filmclubs and developed Faludi Film Festival into an
international event. He participated in establishing Szőts István Film Workshop, where he produced
several short films. He is currently working
for the Hungarian public television as leading
editor of the film department. He is member
of the Hungarian Catholic Association of the
Press.

HAJNAL Gergely

Esztétikát, pedagógiát
valamint kommunikáció és média tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen. Karrierjét kisfilmekkel kezdte,
majd dokumentumfilmek készítésével folytatta. Filmjei számos díjat nyertek. Nyolc éven át
dolgozott a Faludi Ferenc Akadémián média
workshopokat, filmklubokat szervezett. Az ő
nevéhez kötődik, hogy a Faludi Ferenc Fesztivál nemzetközi média eseménnyé nőtte ki magát. Részt vett
a Szőts István Filmműhely alapításában, ahol számos kisfilmet rendezett. Jelenleg a magyar közszolgálati televízióban dolgozik vezető szerkesztőként. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének tagja.
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INTERNATIONAL

ECUMENICAL JURY
Heinz-Martin Krauss studied Theology and Romanistics in Göttingen, Barcelona, München as well as in
San José (Costa Rica). He has then been a pastor in Caracas, Venezuela and in La Paz, Bolivia. Between
2007 and 2012 he was the pastor of the Lutheran community in Neue Vahr in Bremen. He was the
initiator of the project “Mahlzeit”. Since the
summer of 2012 he is the school-pastor
and teacher at the Nebelthau-Gymnasium
and the member of the ecumenical team
„Church and Cinema“ at the church of
Bremen. As a member of INTERFILM since
1987 he has been member of the INTERFILM-Jury at „Arsenals“ Riga 2010 and a
member of the Ecumenical Jury in Kiev in
2011 and Yerevan in 2013.

Heinz-Martin KRAUSS
Teológiát és romanisztikát tanult Göttingenben, Barcelonában, Münchenben és San Jóséban, Costa-Ricában. Ezután a venezuelai Caracasban és a bolíviai La Paz-ban tevékenykedett lelkipásztorként. 2007
és 2012 között a brémai Neue Vahr luteránus közösségének volt a lelkipásztora, az ő nevéhez fűződik a
„Mahlzeit” program elindítása. 2012 nyarától a Nebelthau Gimnázium iskolai lelkipásztora és a brémai
egyházkerület „Egyház és Filmművészet” elnevezésű ökomenikus csapatának tagja. 1987-től tagja az
INTERFILM-nek. Részt vett az INTERFILM-zsűri munkájában a 2010-es „Arsenals” fesztiválon Rigában.
2011-ben Kijevben, 2013-ban pedig Jerevánban dolgozott az ökumenikus Zsűriben.

Kata Nagy graduated at the ELTE-Faculty of Arts, majoring in Hungarian literature and film aesthetics.
faculty. For many years she has been writing and publishing poems in numerous literary magazines.
Her collection of poems titled “Comfortable Answers For Fear” will be published in 2016. Currently she
teaches media and Hungarian language as a private tutor.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett
magyar irodalom és filmesztétika szakon.
Évek óta ír vereseket, melyek számos irodalmi
magazinban megjelentek már. Verseskötete a
„Kényelmes válaszok a félelemről” 2016-ban
jelenik meg. Jelenleg magántanárként tanít
médiatudományokat és magyart.

NAGY Kata

11

ZSŰRI | JURY
For decades, as an employee of the Hungarian National Film Archive, Anna Geréb has dealt with Russian films, wrote articles
and some books on the most significant filmmakers (Sirjajev,

Susanne Schuetz, born 1970, is a film editor at the German daily
newspaper RHEINPFALZ based in Ludwigshafen. She has studied literature and history in Saarbrücken and York/UK before

GERÉB Anna

Eisenstein, Dovzhenko, Parajanov, Iosseliani, Norstein, Smoktunovsky), organized events and shot some documentaries as well.
Besides she is also teaching film history at several universities.
Évtizedekig, mint a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa
foglalkozott az orosz filmekkel, tanulmányokat illetve néhány
könyvet írt a kiemelkedő alkotókról (Sirjajev, Eisenstein, Dovzsenko, Paradzsanov, Ioszeliani, Norstein, Szmoktunovszkij), rendezvényeket szervezett és néhány dokumentumfilmet is leforgatott.
Mindemellett filmtörténeti kurzusokat vezet több egyetemen.

Neil YOUNG
Neil Young reviews films for
The Hollywood Reporter and
contributes regularly to Sight&
Sound (London), Tribune (London), KINO! (Ljubljana), the
websites IndieWire, MUBI and
JigsawLounge, among other
international outlets. Between
2011–14 he was Director of the
Bradford International Film Festival at the UK’s National Media
Museum and he works as an advisor/consultant for several
other European festivals including the Viennale (Austria). He
has served on more than 25 international juries since 2002, including Cannes’ Semaine de la Critique in 2013. He lives in his
home-town of Sunderland, on the coast of north east England.
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Susanne SCHUETZ
starting to write about film and music for magazines in Frankfurt and Perth, Australia.
Az 1970-ben született. Egy ludwigshafeni székhelyű napilapnál,
a RHEINPFALZ-nál dolgozik filmes szerkesztőként. Saarbrückenben és az angliai York-ban tanult irodalmat és történelmet.
Később filmes és zenei szakíróként dolgozott Frankfurtban és
az ausztrál Perth-ben.

A The Hollywood Reporter filmkritikusaként dolgozik, de rendszeres munkatársa a Sight&
Sound (London), a Tribune (London)és a KINO! (Ljubljana) című
lapoknak, ahogy az IndieWire, a
MUBI és a JigsawLounge című
honlapoknak is. 2011–14 között
az Egyesült Királyság Nemzeti
Média Múzeuma által szervezett
Bradfordi Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója volt. Emellett
számos más európai fesztiválon
működik közre tanácsadóként, köztük például az osztrák Viennale-n. Eddigi pályafutása során több mint 25 alkalommal vett
részt nemzetközi zsűrik munkájában, 2013-ban például tagja
volt Cannes-ban a Semaine de la Critique-nek. Ma is az Anglia
észak-keleti részén fekvő szülővárosában, Sunderland-ban él.

A MAGYAR FILMÉRT

6 milliárd
forintnál is többet fordított az NMHH Médiatanácsa
független magyar filmesek alkotásainak támogatására.

2 millió
forinttal támogatja az NMHH Médiatanácsa a 12.
Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon a kínai filmnapok megszervezését, amelyre
2015. szeptember 15-16-án kerül sor.

600 film
finanszírozása valósult meg az utóbbi 4 évben a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

1+1+1 millió

11 kategóriában
pályázhatnak támogatásra a filmesek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollányi Ágoston ismeretterjesztő filmes pályázat
Ember Judit dokumentumfilmes pályázat
Macskássy Gyula animációs filmes pályázat
Dargay Attila animációs sorozatok támogatására kiírt pályázat
Fehér György televíziófilmes pályázat
Huszárik Zoltán kisjátékfilmes és kísérleti filmes pályázat
Cserés Miklós rádiójátékpályázat
Neumann János online filmes pályázat
Egri Lajos forgatókönyvíró és filmtervfejlesztő pályázat
Escher Károly Ad-hoc pályázat
Történelmi dokumentumfilmes pályázat

forint pénzdíj a 2015-ös CineFest dokumentumfilm, rövidfilm és animációs film kategória
győzteseinek a Médiatanács jóvoltából.

A Magyar Média Mecenatúra program aktuális pályázatairól, a pályázati eljárásokról bővebb információ itt olvasható:
mecenatura.mediatanacs.hu
Kövesse a Magyar Média Mecenatúra program aktualitásait a Facebookon is:
www.facebook.com/mecenatura
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EXPLORE THE EXTRAORDINARY.

FOGYASSZA FELELÔSSÉGGEL!
PLEASE ENJOY GUINNESS SENSIBLY.

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM

JAMESON
NAGYJÁTÉKFILM
INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE
FILMS

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM

JAMESON NAGYJÁTÉKFILMEK

James White
director | rendező

Josh MOND

Up to now, the American director was
mostly known for his work as a producer.
| Az amerikai rendezőt eddig elsősorban
producerként ismerhette a közönség.
2013 1009 2013 Untitled Josh Mond
Short 2010 Kids in Love

PREMIER: 09.12. 18:30 Great Hall
REPETITION: 09.13. 15:00 Uránia
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USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Antonio CAMPOS, Sean DURKIN, Melody ROSCHER, Max BORN, Eric SCHULTZ
Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Josh MOND Operatőr |
Photography ERDÉLY Mátyás Vágó | Editing Matt HANNAM Vetítési idő | Running time 86 min
Forgalmazó | Distributor Memento Films International Szereplő(k) | Cast Christopher ABBOTT,
David CALE, David CALL

James White is a troubled twenty
something trying to stay afloat in a
frenzied New York City. As he retreats
further into a hedonistic lifestyle, his
mother’s battle with a serious illness
faces a series of setbacks that force him
to assume more responsibility. With the
pressure on him mounting, James must
find new reserves of strength or risk
imploding completely. James White is
a confident and closely observed
directorial debut that explores loss and
the deep relationship between a mother
and son. From a Hungarian point of
view the film has an added extra: it has
Mátyás Erdély as its cinematographer.

James White egy problémás huszonéves
aki próbál valahogy talpon maradni New
York nyüzsgésében. Miközben ő egyre
mélyebbre merül a hedonista élvezetek
világában, az édesanyja vesztésre áll
egy súlyos betegséggel szemben vívott
csatájában. Jamesnek változtatnia kell.
A sokasodó terhekkel csak úgy birkózhat
meg, ha talál valamit, amiből új erőt
meríthet. A ’James White’ magabiztos
és jól átgondolt első rendezés, ami a
veszteség kérdését és a közeli anya-fiú
kapcsolat problematikáját dolgozza fel.
Magyar szempontból külön érdekessége
a filmnek, hogy az operatőr Erdély
Mátyás volt.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Tangerine
director | rendező

Sean BAKER

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

The American director was born in 1971. |
Az amerikai rendező 1971-ben született.

Producer Sean BAKER, Karrie COX, Marcus COX, Darren DEAN, Shih-Ching TSOU Készítés éve
| Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Sean BAKER, Chris BERGOCH Operatőr
| Photography Sean BAKER, Radium CHEUNG Vágó | Editing Sean BAKER Vetítési idő |
Running time 88 min Forgalmazó | Distributor Magnolia Pictures Szereplő(k) | Cast Kitana
Kiki RODRIGUEZ, Mya TAYLOR, Karren KARAGULIAN

It’s Christmas Eve in Tinseltown and
Sin-Dee is back on the block. Upon
hearing that her pimp boyfriend hasn’t
been faithful during the 28 days she was
locked up, the working girl and her best
friend, Alexandra, embark on a mission
to get to the bottom of the scandalous
rumor. Their rip-roaring odyssey leads
them through various subcultures of Los
Angeles. A decidedly modern Christmas
tale told on the streets of L.A., ‘Tangerine’
defies expectation at every turn.

2012 Starlet 2008 Prince of Broadway
2004 Take Out 2000 Four Letter Words

Tinseltown a karácsonyra készül és
Sin-Dee újra beszáll a játékba. Miután
meghallja, hogy barátja, a strici képtelen
volt hűséges lenni hozzá abban a 28
napban, amit a börtönben töltött, nekivág
a legjobb barátnőjével, Alexandrával,
hogy végére járjanak a pletykának.
Izgalmas Odüsszeiájuk elviszi őket Los
Angeles különböző szubkultúráiba.
Egy váratlan fordulatokban gazdag,
tudatosan modern karácsonyi mese L.A.
utcáiról.
PREMIER: 09.12. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.13. 23:00 Uránia
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Me and Earl and the Dying Girl
ÉN, EARL ÉS A CSAJ, AKI MEG FOG HALNI
director | rendező

Alfonso GOMEZ-REJON

The American director was born in 1972,
in Laredo, Texas. | Az amerikai rendező
1972-ben született a texasi Laredoban.
2014 The Town that dreaded Sundown |
Rettegés alkonyat után

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Dan FOGELMAN, Steven M. RALES Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Jesse ANDREWS Operatőr | Photography Chung-hoon CHUNG
Vágó | Editing David TRACHTENBERG Vetítési idő | Running time 104 min Forgalmazó |
Distributor 20th Century Fox Szereplő(k) | Cast Thomas MANN, RJ CYLER, Olivia COOKE

Winner of the 2015 Sundance Grand Jury
Prize and the Audience Award, ME AND
EARL AND THE DYING GIRL is the story
of Greg Gaines, an awkward high school
senior whose mom forces him to spend
time with Rachel - a girl in his class
with whom he hasn’t spoken to since
kindergarten - who was just diagnosed
with cancer. Me and Earl and the Dying
Girl is a very special, emotional and
exciting movie that we’re sure to be
talking about for years to come
PREMIER: 09.12. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.13. 21:00 Uránia
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A 2015-ös Sundance Fesztivál
Nagydíját és Közönségdíját is elnyerő
alkotás, az „Én, Earl és a csaj, aki meg
fog halni” egy amolyan csodabogár
középiskolásról, Greg Gaines-ről szól.
Greg-et arra kényszeríti a mamája, hogy
barátkozzon Rachel-lel – a lánnyal,
akivel óvodáskoruk óta nem álltak szóba
egymással – akiről most derült ki, hogy
rákbeteg. Az „Én, Earl és a csaj, aki
meg fog halni” egy igazán különleges,
érzelmes és izgalmas film, amiről évekig
fogunk még beszélni.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

The Lobster

A HOMÁR

director | rendező

Yorgos LANTHIMOS

IRELAND, UK, GREECE, FRANCE, NETHERLANDS |
ÍRORSZÁG, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, GÖRÖGORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA
Producer Ceci DEMPSEY, Ed GUINEY, Yorgos LANTHIMOS, Lee MAGIDAY Készítés éve | Year
of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Yorgos LANTHIMOS, Efthymis FILIPPOU
Operatőr | Photography Thimios BAKATAKIS Vágó | Editing Yorgos MAVROPSARIDIS Vetítési
idő | Running time 118 min Forgalmazó | Distributor Sony Pictures Szereplő(k) | Cast Colin
FARRELL, Rachel WEISZ, Léa SEYDOUX

A love story set in the near future where
single people, according to the rules of
The City, are arrested and transferred
to The Hotel. There they are obliged to
find a matching mate in 45 days. If they
fail, they are transformed into an animal
of their choosing and released into The
Woods. A desperate man escapes from
The Hotel to The Woods where The
Loners live and falls in love, although it is
against their rules. This is the kind of film
you have to go back to and check it really
happened.

A nem túl távoli jövőben játszódó
szerelmi történetben a Város törvényei
szerint letartóztatják a szingliket és a
Hotelbe szállítják őket. 45 napjuk van
arra, hogy párt találjanak, különben a
választásuk szerinti állattá változtatják
és szabadon engedik őket az Erdőben.
Egy elkeseredett férfi megszökik a
Hotelből, az Erdőbe menekül, ahol
a Magányosok élnek és szeretnek,
bármennyire is ellentétes legyen ez a
törvényekkel. Ez az a film, amit az ember
csak azért is megnéz újra, hogy biztos
legyen benne: látta.

The Greek director was born in 1973, in
Athens. | A görög rendező 1973-ban született Athénban.
2013 Venice 70: Future Reloaded 2011
Alps | Alpok 2009 Dogtooth | Kutyafog
2005 Kinetta

PREMIER: 09.13. 18:00 Great Hall
REPETITION: 09.14. 23:00 Uránia
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Mustang
director | rendező

Deniz Gamze ERGÜVEN

The Turkish actress and director was born
in 1978, in Ankara. | A török színésznő, rendező 1978-ban született Ankarában.
2006 A Drop of Water 2006 Mon trajet
préféré

PREMIER: 09.13. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.14. 21:00 Uránia
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FRANCE, GERMANY, TURKEY, QATAR |
FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG, KATAR
Producer Charles GILLIBERT Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
Deniz Gamze ERGÜVEN, Alice WINOCOUR Operatőr | Photography David CHIZALLET, Ersin GOK
Vágó | Editing Mathilde Van de MOORTEL Vetítési idő | Running time 97 min Forgalmazó |
Distributor Kinology Szereplő(k) | Cast Günes SENSOY, Doga Zeynep DOGUSLU, Elit ISCAN,
Tugha SUNGUROGLU, Ilayda AKDOGAN

Early summer. In a village in northern
Turkey, Lale and her four sisters
are walking home from school,
playing innocently with some boys.
The immorality of their play sets
off a scandal that has unexpected
consequences. The family home is
progressively transformed into a prison;
instruction in homemaking replaces
school and marriages start being
arranged. The five sisters who share
a common passion for freedom, find
ways of getting around the constraints
imposed on them.

Nyár elején járunk. Egy északtörökországi falucskában Lale és
négy testvére épp hazafelé sétálnak
az iskolából. Ártatlanul játszadoznak
a fiúkkal, de valakik szerint ez a játék
messze nem ártatlan. A skandalum
váratlan következményekkel jár: a családi
otthon börtönné változik, az iskola
helyett jönnek a háztartásvezetésről
szóló leckék és kezdik előkészíteni a
házasságokat. Az öt szabadságvágyó
nővér keresi a rájuk kényszerített sorsból
való kiutat…

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Superwelt

SUPERWORLD

director | rendező

Karl MARKOVICS

AUSTRIA | AUSZTRIA
Producer Dieter POCHLATKO Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv |
Screenplay Karl MARKOVICS Operatőr | Photography Michael BINDLECHNER Vágó | Editing
Alarich LENZ Vetítési idő | Running time 120 min Forgalmazó | Distributor Austrian Film
Commission Szereplő(k) | Cast Ulrike BEIMPOLD, Rainer WÖSS, Nikolai GEMEL

Married supermarket worker Gabi
Kovanda’s lower middle class life
revolves around her family and her job.
Until, after work one day, everything
changes. Suddenly, there’s someone new
in her life, someone with whom she had
already been casually acquainted: God!
Superwelt is a story about God and the
world: a world whose heroine works the
till and a God we never see nor hear, but
whose presence we feel throughout the
film. Superwelt is like a small miracle. A
super good one.

The Austrian actor and director was born
in 1963, in Vienna. | Az osztrák színész,
rendező 1963-ban született Bécsben.
2011 Atmen | Lélegzés

A férjezett bolti eladó, Gabi Kovanda
élete a családja és a munkája körül forog,
mígnem egy nap minden megváltozik.
Hirtelen megjelenik valaki az életében,
valaki, akivel futólag már ismerték
egymást: Isten! A „Superwelt” Isten és
a világ története: egy világé, amelyben
a főhős egy pénztárgép mögött áll, és
amelyben a sosem látott és hallott Isten
mindenütt jelen van. A „Superwelt” olyan,
mint egy kisebb csoda. Egy szuperjó
csoda.
PREMIER: 09.13. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.14. 16:30 Uránia
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Sangaïlé | THE SUMMER OF SANGAILE

Sangalie nyara
director | rendező

Alanté KAVAÏTÉ

The Lithuanian director was born in 1973,
in Vilnius. | A litván rendező 1973-ban
született Vilniusban.
2006 Écoute le temps 2012 How We
Tried a New Combination of Light

PREMIER: 09.14. 19:00 Great Hall
REPETITION: 09.15. 21:00 Uránia
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LITHUANIA, FRANCE, NETHERLANDS | LITVÁNIA, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA
Producer Zivile GALLEGO, Antoine SIMKINE Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Alanté KAVAÏTÉ Operatőr | Photography Dominique COLIN Vágó
| Editing Joëlle HACHE Vetítési idő | Running time 88 min Forgalmazó | Distributor Film
Distribution Szereplő(k) | Cast Julija STEPONAITYTE, Aiste DIRZIUTE, Nele SAVICENKO
Seventeen-year-old Sangaile is fascinated
by stunt planes. Afraid of heights, she has
never dared to even enter one of the cockpits.
At a summer aeronautical show near her
parents’ lakeside villa, she meets Auste—a
local girl who, unlike Sangaile, lives her life
to the fullest with creativity and bravery. As
the two girls grow closer, Sangaile allows
Auste to discover her most intimate secret,
and finds in her teenage love the only person
who truly encourages her to fly. The Summer
of Sangaile is a rare film that takes you by
surprise with the honesty of its performances,
the poetry of its narrative, and the crispness
of its cinematography, which captures the
beauty of the girls and the unique Lithuanian
scenery equally well.

A 17 éves Sangaile-t lenyűgözik a
repülőgépek. Tériszonya van, ezért soha nem
mert még beülni a pilótafülkébe. Egy, a szülei
nyaralója közelében rendezett repülőnapon
megismerkedik Auste-vel, akinek az élete
– Sangaile életével ellentétben – tele van
kreativitással és merészséggel. Ahogy a
lányok egyre közelebb kerülnek egymáshoz
Sangaile megosztja Auste-val a legféltettebb
titkát, hogy cserébe olyan társat kapjon,
aki tényleg segít legyőzni a repüléstől való
félelmét. A Sangaile nyara azon ritka filmek
közé tartozik, amelyek meglepően őszinte
alakítással tűnnek ki a sorból. A történet ereje
és a lányok szépségét valamint a litván táj
egyediségét megmutató operatőri munka
csak még tovább emeli a film értékét.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

The Diary of a Teenage Girl

A TINILÁNY NAPLÓJA
director | rendező

Marielle HALLER

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Miranda BAILEY, Anne CAREY, Bert HAMELINCK Készítés éve | Year of production
2015 Forgatókönyv | Screenplay Marielle HELLER Operatőr | Photography Brandon TROST
Vágó | Editing Marie-Héléne DOZO, Koen TIMMERMAN Vetítési idő | Running time 102 min
Forgalmazó | Distributor Sony Pictures Szereplő(k) | Cast Bel POWLEY, Alexander SKARSGÅRD,
Kristen WIIG
Based on the acclaimed graphic novel by
Phoebe Gloeckner, The Diary of a Teenage
Girl recounts the coming-of-age adventures
of Minnie Goetze, a San Francisco teenager
growing up in the counterculture haze of the
1970s. Lonely and artistic, Minnie chronicles
her trials through expressive drawings and
painfully honest missives confided to a tape
recorder. One fateful evening alone with her
mother’s boyfriend, Minnie is confronted
with her burgeoning sexuality for the first
time, and suddenly this precocious teen is
in way over her head. Brimming with wit
and intelligence The Diary of a Teenage Girl
captures the anxiety, passion, and wonder of
adolescence.

A Phoebe Gloeckner jól ismert képregényéből
készült „A tinilány naplója” egy San
Francisco-i tinédzser, Minnie Goetze felnőtté
válásának történetét meséli el,
a ’70-es évek ellenkultúrájának zivatarában.
Minnie, a magányos művészlélek kifejező
rajzokban és magnóra rögzített, fájdalmasan
őszinte jegyzetekben dokumentálja
megpróbáltatásait. Amikor egy végzetes
estén egyedül marad anyja barátjával, a
koravén tini elveszíti a fejét és – életében
először – felfedezi szexualitását. A váratlan
fordulatokban gazdag, hihetetlenül érzékeny
„A tinilány naplója” hitelesen adja vissza
mindazt a nyugtalanságot, szenvedélyt és
csodát, amit a felnőtté válás jelent

The American director was born in 1979, in
California. | Az amerikai rendező 1979-ben
született Kaliforniában.

PREMIER: 09.14. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.15. 23:00 Uránia
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Deti

GYEREKEK
director | rendező

Jaroslav VOJTEK

The Slovakian director was born in 1968,
in Žilina. | A szlovák rendező 1968-ban
született Žilinaban.
2014 So Far, So Near 2012 The Gypsy
Vote 2009 The Border | Határ 2005 Here
We Are

PREMIER: 09.14. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.15. 15:00 Uránia
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SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC | SZLOVÁKIA, CSEH KÖZTÁRSASÁG
Producer Mátyás PRIKLER Készítés éve | Year of production 2014 Forgatókönyv | Screenplay
Marek LESCÁK Operatőr | Photography Tomas STANEK Vágó | Editing Maros SLAPETA Vetítési
idő | Running time 100 min Forgalmazó | Distributor MPHilms Szereplő(k) | Cast Éva BANDOR,
Alex BENCIK, Miroslav BENUS
Son, Marathon, Canary and Dad – four short
films which together create one, compact
view of the diverse relations between parents
and children. A father trying to cope with the
inaccessible world of his autistic son, a young
man who cannot bear the separation from
his family, a boy living with an insensitive
and tyrannical stepfather, a betrayed woman
taking care of her dying father – each
character copes with their difficulties in
their own way. Together the films create a
mosaic of relationships which reflect hopes,
disappointment and decisions that we
inevitably have to make. One thing is certain
– life is what we get not what we want…

Fiú, Maraton, Kanári és Apa – négy
kisjátékfilm, amelyek együtt alkotnak
egészet, megmutatva a szülő és gyerek
közötti kapcsolat komplexitását. Egy apa
próbál bejutni autista fia elzárt világába,
egy fiatal férfi képtelen elszakadni a
családjától, egy fiúnak meg kell küzdenie
zsarnok mostohaapjával, egy becsapott
nő haldokló édesapját ápolja – mindegyik
szereplő a maga módján próbálja legyőzni
a nehézségeket. A kisjátékfilmek együtt
igazi kapcsolat-mozaikot adnak ki, ahol a
remény, a csalódás és az elkerülhetetlen
döntés egyaránt jelen van. Egy biztos: az élet
olyan amilyen, nem pedig olyan, amilyennek
szeretnénk…

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Aferim!
director | rendező

Radu JUDE

ROMANIA, BULGARIA, CZECH REPUBLIC, FRANCE
ROMÁNIA, BULGÁRIA, CSEH KÖZTÁRSASÁG, FRANCIAORSZÁG
Producer Ada SOLOMON Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
Radu JUDE Operatőr | Photography Marius PANDURU Vágó | Editing Catalin CRISTUTIU
Vetítési idő | Running time 108 min Forgalmazó | Distributor Mozinet Szereplő(k) | Cast
Teodor CORBAN, Mihai COMANOIU, Toma CUZIN

Eastern Europe, 1835. Two riders cross
a barren landscape in the middle of
Wallachia. They are the gendarme
Costandin and his son, searching for a
‘gypsy slave’ who has run away from
his nobleman master. And even when
the ‘slave’ Carfin is found, the adventure
is far from over... A Balkan Western
in black-and-white which brings the
cacophony of the times strikingly to life
and explores the thematic arcs which
stretch into the present.

1835, Kelet-Európa. Két lovas poroszkál
Havasalföld kietlen vidékén: Costandin, a
csendőr, és a fia. Egy ’cigány rabszolgát’
keresnek, aki megszökött nemes urától,
de a kalandok azután sem érnek véget,
hogy megtalálják Carfin-t a ’rabszolgát’.
Sőt…Fekete-fehér balkán western, ami
meglepően hitelesen kelti életre az akkori
zűrzavaros időket és olyan tematikus ívet
rajzol, mely egészen a jelenig ér.

The Romanian director was born in 1977,
in Bucharest. | A román rendező 1977-ben
született Bukarestben.
2012 Everybody in our Family | Mindenki a
mennybe megy 2009 The Happiest Girl in
the World | A legboldogabb lány a világon
2006 The Tube with a Hat

PREMIER: 09.15. 18:00 Great Hall
REPETITION: 09.16. 21:00 Uránia
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Les deux amis | TWO FRIENDS

Két barát

director | rendező

Louis GARREL

The French actor, director was born in
1983, in Paris. | A francia színész, rendező
1983-ban született Párizsban.
2011 La règle de trios 2010 Petit tailleur
2008 Mes copains

FRANCE | FRANCIAORSZÁG
Producer Anne-Dominique TOUSSAINT Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv |
Screenplay Louis GARREL, Christophe HONORÉ Operatőr | Photography Claire MATHON Vágó |
Editing Joëlle HACHE Vetítési idő | Running time 100 min Forgalmazó | Distributor Indie Sales
Szereplő(k) | Cast Mahaut ADAM, Golshifteh FARAHANI, Louis GARREL, Vincent MACAIGNE
Vincent, a film extra, is madly in love with
Mona, a salesgirl in a sandwich bar. Mona
has a secret that makes her elusive. When
Vincent is desperate to win her heart, Abel,
his best and only friend, comes to the rescue.
The two friends set off in the adventure of
conquering her.

PREMIER: 09.15. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.16. 17:00 Uránia
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Vincent, a statiszta őrülten szerelmes
Monába, a szendvicsbári eladólányba.
Mona múltja azonban titkokat rejt.
Miközben Vincent kétségbeesetten próbálja
meghódítani szíve hölgyét, Abel – Vincent
legjobb és egyetlen barátja – is belép a
képbe. A két barát nagy kalandra indul,
aminek egyetlen célja van: meghódítani Mona
szívét.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Jian Bing Man
director | rendező

Chengpeng DONG

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Producer New Classics Media, New Classics Pictures, TV Sohu, Wanda Pictures Készítés éve
| Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Chengpeng DONG, Biao SU Operatőr
| Photography Dan CHEN Vágó | Editing Yiran TU Vetítési idő | Running time 113 min
Forgalmazó | Distributor Wuzhou Film Distribution, Co. Ltd. Szereplő(k) | Cast Chengpeng
DONG, Amber KUO, Yan LIU
Because of an accident, popular star Da Peng
is tumbled to the bottom of his life. To make
things worse, a film contract which he signed
hastily puts his life in danger. He needs to
save himself by making a film with full-star
cast, but he ends up in jail because the stars
break their agreements. What Da Peng could
do to reverse the dynamics?

The Chinese director was born in 1982, in
Jilin Province. | A kínai rendező 1982-ben
született, Jilin tartományban.

Da Peng, a népszerű sztár élete fenekestül
felfordul egy baleset miatt. Hogy a dolog még
rosszabb legyen, egy kapkodva aláírt filmes
szerződés miatt veszélybe kerül az élete. Ha
meg akar menekülni, meg kell csinálnia a
filmet, amiben igazi nagyágyúk szerepelnek.
Eleinte minden jól alakul, de végül – miután a
színészek nem tartják be a megállapodásukat
– Da Peng börtönbe kerül. Vajon meg tudja-e
fordítani a dolgok menetét?

PREMIER: 09.16. 18:00 Great Hall
REPETITION: 09.17. 15:00 Uránia
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Mediterranea
director | rendező

Jonas CARPIGNANO

The Italian-American director was born
in 1984, in New York. | Az olasz-amerikai
rendező 1984-ben született New York-ban.
2014 A Ciambra 2012 A Chjána 2011
Bayou Black 2010 Resurrection Man 2006
La casa d’Argento Bava

ITALY, FRANCE, USA, GERMANY, QATAR
OLASZORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, NÉMETORSZÁG, KATAR
Producer Jason MICHAEL, Chris COLOMBUS, Eleanor COLOMBUS, Jon COPLON, Christoph
DANIEL, Andrew KORTSCHAK, John LESHER, Ryan LOUGH, Justin NAPPI, Gwyn SANNIA, Marc
SCHMIDHEINY, Victor SHAPIRO, Ryan ZACARIAS Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Jonas CARPIGNANO Operatőr | Photography Wyatt GARFIELD
Vágó | Editing Sanabel CHERQAOUI, Affonso GONÇALVES, Nico LEUNEN Vetítési idő | Running
time 107 min Forgalmazó | Distributor ND Mantarraya Szereplő(k) | Cast Alassane SY, Koudous
SEIHON, Annalisa PAGANO
Hailing from Africa, their eyes set on Europe,
they come with empty hands and infinite
dreams, drawn across deserts and oceans by
the promise of a better life. Occasionally, they
make the news, when a boat sinks en route
or police crack down on the other side, but by
and large, these immigrants remain invisible,
despite the fact their personal struggles
would make for incredible stories.

PREMIER: 09.16. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.17. 17:00 Uránia
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Afrikából indulnak, a szemük előtt Európa
lebeg. Üres kézzel jönnek, másuk sincs, csak
az álmaik. A jobb élet reménye hajtja őket
végig sivatagokon és óceánokon. Van, hogy
bekerülnek a hírekbe – például ha a hajó
elsüllyed útközben, vagy ha a rendőrség
még a másik oldalon elkapja őket – de
általában ezek a bevándorlók láthatatlanok
maradnak, pedig egyéni életsorsuk hihetetlen
történeteket kínál.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Victoria
director | rendező

Sebastian SCHIPPER

GERMANY | NÉMETORSZÁG
Producer Catherine BAIKOUSIS, Christiane DESSLER, Jan DESSLER, David KEITSCH, Anatol
NITSCHKE, Sebastian SCHIPPER Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv |
Screenplay Olivia NEERGAARD-HOLM, Sebastian SCHIPPER, Eike Frederik SCHULTZ Operatőr
| Photography Sturla Brandth GRØVLEN Vágó | Editing Olivia NEERGAARD-HOLM Vetítési idő |
Running time 140 min Forgalmazó | Distributor Vertigo Media Szereplő(k) | Cast Laia COSTA,
Frederick LAU, Franz ROGOWSKI
Victoria, a young Spanish girl working in
Berlin is partying in a techno-club when she
meets some boys. They hit the town together.
All of a sudden, the wild night of partying
turns into a bank robbery. Working from his
own script, actor and director Sebastian
Schipper tells the story of a breathless night
on the streets of the metropolis. The camera
seamlessly intertwines the passing of time
and numerous locations, placing the audience
right in the centre of the action.

Victoria, a Berlinben dolgozó, fiatal spanyol
lány egy techno clubban mulatozik,
majd megismerkedik egy fiútársasággal,
akikkel elindul az éjszakába. Az ártatlan
ismerkedésnek induló kaland teljesen
váratlanul bankrablásba torkollik... A saját
forgatókönyvéből dolgozó színész és rendező,
Sebastian Schipper egy soha véget nem érő
éjszaka történetét meséli el egy metropolisz
utcáin. A filmet egyetlen, vágás nélküli
jelenetben vették fel, így kamera olyan lágyan
mozog időben és térben, hogy a közönség
tényleg úgy érzi, a történések középpontjában
áll.

The German director and actor was born
in 1968, in Hannover. | A német rendező,
színész 1968-ban született Hannoverben.
2009 Mitte Ende August 2006 Ein Freund
von Mir | Fele-barát 1999 Absolute Giganten | Abszolút menők

PREMIER: 09.16. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.17. 12:30 Uránia
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Kobry a uzovky | THE SNAKE BROTHERS

Kobrák és siklók
director | rendező

Jan PRUSINOVSKÝ

The Czech director was born in 1979, in
Hořovice. | A cseh rendező 1979-ben született Hořovice-ben.
2014 Kdyby byly ryby 2012 Sunday
League – Pepik Hnatek’s Final Match
| Járási bajnokság 2008 Frankie, the
Womanizer

PREMIER: 09.17. 16:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 17:00 Uránia
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CZECH REPUBLIC | CSEH KÖZTÁRSASÁG
Producer Jaroslav KUCERA, Jan PRUSINOVSKÝ, Ondrej ZIMA Készítés éve | Year of production
2015 Forgatókönyv | Screenplay Jaroslav ZVÁCEK Operatőr | Photography Petr KOBLOVSKY
Vágó | Editing Lukas OPATRNY Vetítési idő | Running time 111 min Forgalmazó | Distributor
Media Luna Szereplő(k) | Cast Krystof HÁDEK, Matej HÁDEK, Martin BONHARD
Brothers Grass Snake and Cobra live in
a small Czech town not far from Prague.
Coming from a disfunctional family, they both
feel unable to build up a life to be satisfied
with. Things seem to change for Grass Snake
when all at once he gets the opportunity to
be part of a promising business and starts a
relationship with the waitress of a local pub.
It is just then when Cobra and his addiction
show up in his life once more to put him on
the verge of losing everything he achieved.
But this time he is determined to not let
anybody or anything stop his last chance in
life to be happy and he decides to teach his
brother a life lesson he should never forget...
A lesson that uncontrollably turns into a
nightmare...

A két testvér, Sikló és Kobra egy Prágához
közeli kisvárosban élnek. Diszfunkcionális
családból származnak, egyikük sem tudott
normális életet kialakítani. De a dolgok
változnak, legalábbis Sikló életében, akinek
közel a negyvenhez se nője, se munkája.
Nem csak egy ígéretes üzleti vállalkozásba
szállhat be, de a helyi kocsma pincérnőjével
is jól alakulnak a dolgok, mindaddig, míg fel
nem bukkan a kábítószerfüggő Kobra, aki
légvárakat épít, miközben nyaralókat rámol
ki. De Sikló ezúttal nem hagyja, hogy bármi
vagy bárki elvegye tőle az utolsó esélyt a
boldogságra és úgy dönt, életre szóló leckét
ad testvérének. A leckéből azonban rémálom
lesz…

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Why Me?
MIÉRT ÉN?

director | rendező

Tudor GIURGIU

ROMANIA, BULGARIA, HUNGARY | ROMÁNIA, BULGÁRIA, MAGYARORSZÁG
Producer Oana GIURGIU Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
Tudor GIURGIU, Loredana NOVAK Operatőr | Photography Marius PANDURU Vágó | Editing
Réka LEMHÉNYI Vetítési idő | Running time 125 min Forgalmazó | Distributor Anjou Lafayette
Szereplő(k) | Cast Emilian OPREA, Mihai CONSTANTIN, Andreea VASILE
The young and ambitious prosecutor Christian
is surprised to be assigned a sensitive case
involving an older colleague who has been
accused of corruption. A case that could
have been a springboard for his career turns
out to have the opposite effect. The accused
asserts his innocence, but Christian’s superiors
force him to bring the man to trial – even
without evidence. Giurgiu’s radical, bitter
vision describes a country in turmoil; he also
shows how state omnipotence ensues when
corrupt lawmakers and executive powers cover
for each other. The individual must choose
between retreating into his private life and civil
disobedience – and run the risk of going under.

A fiatal és ambiciózus ügyész, Chritian maga
is meglepődik, amikor egy igen érzékeny
ügyet bíznak rá: korrupcióval vádolt idősebb
kollégája ellen indul eljárás. Az ügy, ami ugródeszka lehetett volna karrierjében végül pont
ellentétes hatást kelt. A vádlott ragaszkodik
ártatlanságához, de a felettesei arra kényszerítik Christiant, hogy állítsa bíróság elé a
férfit – akár megfelelő bizonyítékok hiányában is. Giurgiu radikális, keserű víziója egy
zűrzavaros országot tár a szemünk elé, ahol
a mindenható állam hallgatásba burkolózik,
ha a törvényhozói és végrehajtói hatalom egymásnak falaz. Az egyénnek választania kell:
vagy fejet hajt és éli a maga életét vagy azt
kockáztatja, hogy örökre a süllyesztőbe kerül.

The Romanian director was born in 1972,
in Cluj-Napoca. | A román rendező 1972ben született Kolozsváron.
2012 Of Snails and Men 2011 Superman,
Spiderman or Batman 2006 Love Sick |
Szerelem másképp

PREMIER: 09.17. 18:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 22:30 Uránia
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Ich seh, Ich seh
GOODNIGHT MOMMY
director | rendező

Severin FIALA, Veronika FRANZ

Severin Fiala was born in 1985, in Vienna. Veronika Franz was born in 1965, in
Vienna. | Severin Fiala 1985-ben született
Bécsben. Veronika Franz 1965-ben született Bécsben.
Severin FIALA – 2013 The End of Walnut
Grove 2012 Kern 2009 Elefantenhaut
Veronika FRANZ – 2012 Kern

PREMIER: 09.17. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 15:00 Uránia
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AUSTRIA | AUSZTRIA
Producer Ulrich SEIDL Készítés éve | Year of production 2014 Forgatókönyv | Screenplay
Severin FIALA, Veronika FRANZ Operatőr | Photography Martin GSCHLACHT Vágó | Editing
Michael PALM Vetítési idő | Running time 99 min Forgalmazó | Distributor Austrian Film
Commission | Film Distribution Szereplő(k) | Cast Susanne WUEST, Elias SCHWARZ, Lukas
SCHWARZ
In the heat of the summer. An isolated house
in the countryside between woods and
corn fields. Ten-year-old twins wait for their
mother. When she comes back, her head
wrapped in bandages after plastic surgery,
nothing is as it was before. Stern and distant
now, she shuts the family off from the outside
world. Starting to doubt that this woman is
actually their mother, the boys are determined
to find the truth by any means. A resonant,
atmospheric horror film that treats its genre
and its audience with unusual respect, before
escalating in its last moments to a brilliantly
uncompromised finale.

Rekkenő nyári hőség. Egy magányosan álló
ház az erdő és a kukoricaföldek közepén. A
tízéves ikrek az édesanyjukat várják. Amikor
visszatér, az arca tele van a plasztikai műtét
nyomait eltakaró kötésekkel, és valahogy
semmi nem olyan rajta, mint régen volt.
Hajlíthatatlan és visszahúzódó, eltökélt
szándéka, hogy teljesen elzárja a családját
a külvilágtól. A fiúk kételkedni kezdenek
abban, hogy ez a nő tényleg az ő anyjuk és
mindenáron ki akarják deríteni az igazságot.
Megrázó, magával ragadó horror, ami
szokatlan tisztelettel áll mind a műfajhoz,
mind pedig a közönséghez, hogy az utolsó
pillanatban egy briliáns, megalkuvást nem
tűrő végjátékban csúcsosodjon ki.

INTERNATIONAL COMPETITION

JAMESON FEATURE FILMS

Sam Klemke’s Time Machine
SAM KLEMKE IDŐGÉPE
director | rendező

Matthew BATE

AUSTRALIA | AUSZTRÁLIA
Producer Sophie HYDE, Rebecca SUMMERTON Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Matthew BATE, Sandy CAMERON Operatőr | Photography Sam
KLEMKE Vágó | Editing Bryan MASON Vetítési idő | Running time 90 min Forgalmazó |
Distributor Visit Films Szereplő(k) | Cast Sam KLEMKE
Since 1977, Colorado native Klemke has
chronicled the ups and (mostly) downs of his
frequently hapless existence, and Bate turns
that often less-than-flattering mountain of
footage into an offbeat artifact packaged as a
non-PC explanatory memo to any interstellar
beings — one that encompasses all the
very human flaws left out of standard time
capsules memorializing today’s humanity for
the future.

A coloradói Sam Klemke 1977-től
dokumentálja gyakran szerencsétlen léte
jó és (főleg) rossz pillanatait. Bate ezt nagy
rakás, jórészt nem túl hízelgő felvételt gyúrja
össze sajátos műtárggyá, hogy bármilyen
csillagközi lénynek memorandumul szolgáljon
mindarról a jelenünk emberiségére oly
jellemző gyengeségről és hibáról, ami
általában kimarad az időkapszulákból.

Matthew Bate was born in the North of
England and immigrated to Australia
in the early ‘80s. | Matthew Bate ÉszakAngliában született. A ’80-as években
vándorolt ki Ausztráliába.
2011 Shut Up Little Man! An Audio
Misadventure 2011 Stunt Love 2010 The
Mystery of Flying Kicks 2007 What the
Future Sounded Like

PREMIER: 09.17. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 13:00 Uránia
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Cop Car

RENDŐRAUTÓ
director | rendező

Jon WATTS

The American director was born in 1981. |
Az amerikai rendező 1981-ben született.
2014 Clown 2014 Our RoboCop Remake
2010 Jewish Santa Is Coming

PREMIER: 09.18. 18:00 Great Hall
REPETITION: 09.19. 13:00 Uránia
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USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Sam BISBEE, Andrew KORTSCHAK, Cody RYDER, Alicia Van COUVERING, Jon WATTS
Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Jon WATTS, Christopher D.
FORD Operatőr | Photography Matthew J. LLOYD, Larkin SEIPLE Vágó | Editing Andrew HASSE
Vetítési idő | Running time 86 min Forgalmazó | Distributor Memento Films International
Szereplő(k) | Cast Kevin BACON, Shea WHIGHAM, Camryn MANHEIM, James FreedsonJACKSON, Hays WELFORD
What would a normal pair of 10-year-old boys
do when they stumble upon a seemingly
abandoned police car in a country field? Take
it for a joyride, of course. Blissfully unaware
of the impending doom they face at every
turn, they see things go from bad to worse
when the corrupt small-town sheriff aims to
get his car back at all costs... Director Jon
Watts’s white-knuckle adventure will leave
your heart firmly planted in your throat, while
Kevin Bacon nails the part of the dickhead
authority figure, birthing a Buford T. Justice
for a new generation.

Mit csinál két 10 éves kölyök ha belebotlik
egy elhagyottnak tűnő rendőrautóba a mező
közepén? Naná, hogy beülnek és elhajtanak!
A páros boldog tudatlansággal néz szembe
a végzettel minden egyes kanyarban, és
a dolgok csak még rosszabbra fordulnak,
amikor a korrupt kisvárosi zsaru úgy dönt,
visszaszerzi az autóját - bármi áron… Jon
Watts rendező körömrágós, torokban-dobogószíves kalandjában a Kevin Bacon által
megformált seggfej rendőr minden bizonnyal
egy új generáció Buford T. Justice-vé válik
majd.

VERSENYEN KÍVÜL

KITEKINTŐ
OUT OF COMPETITION

OPEN EYE

OPEN EYE

VERSENYEN KÍVÜL

KITEKINTŐ

MR. HOLMES
director | rendező

Bill CONDON

The American director was born in 1955, in
New York City. | Az amerikai rendező 1955ben született New York-ban.
2013 The Fifth Estate 2012 The Twilight
Saga: Breaking Dawn – Part 2. | Alkonyat:
Hajnalhasadás 2. rész 2011 The Twilight
Saga: Breaking Dawn – Part 1./Alkonyat:
Hajnalhasadás 1. rész 2004 Kinsey |
Kinsey- Mindenki másképp csinálja

PREMIER: 09.18. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.19. 14:30 Uránia
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UK, USA | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Iain CANNING, Anne CAREY, Emilie SHERMAN Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Jeffrey HATCHER Operatőr | Photography Jitsu TOYODA Vágó
| Editing Virginia KATZ Vetítési idő | Running time 104 min Forgalmazó | Distributor Sony
Pictures Szereplő(k) | Cast Ian MCKELLEN, Laura LINNEY, Milo PARKER

1947, an aging Sherlock Holmes returns
from a journey to Japan, where, in
search of a rare plant with powerful
restorative qualities, he has witnessed
the devastation of nuclear warfare.
Now, in his remote seaside farmhouse,
Holmes faces the end of his days tending
to his bees, with only the company of his
housekeeper and her young son, Roger.
Grappling with the diminishing powers
of his mind, Holmes comes to rely upon
the boy as he revisits the circumstances
of the unsolved case that forced him into
retirement, and searches for answers to
the mysteries of life and love – before it’s
too late.

1947-et írunk. Az öregedő Sherlock
Holmes épp Japánból tér vissza, ahol
egy erősítőnek hitt, ritka növény után
kutatva szembesülnie kellett a nukleáris
háború pusztításával. A világtól elzárt
tengerparti házacskájában Holmes
méhészkedéssel tölti napjait, várja az
elkerülhetetlen elmúlást. Bejárónője és
annak fia, Roger, jelentik számára az
egyetlen társaságot. Egykor oly éles
elméje hanyatlásával viaskodva Holmes
egyre inkább a fiúra támaszkodik, vele
próbálja megoldani az esetet, ami
nyugdíjba kényszerítette. Közben az élet
és a szerelem nagy rejtélyeit is igyekszik
sorra venni, mielőtt még túl késő lenne.

OPEN EYE
KITEKINTŐ

OUT OF COMPETITION

PAWN SACRIFICE

GYALOGÁLDOZAT
director | rendező

Edward ZWICK

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Gail KATZ, Tobey MAGUIRE, Edward ZWICK Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Steven KNIGHT Operatőr | Photography Bradford YOUNG Vágó |
Editing Steven ROSENBLUM Vetítési idő | Running time 116 min Forgalmazó | Distributor Big
Bang Media Szereplő(k) | Cast Tobey MAGUIRE, Liev SCHREIBER, Lily RABE, Peter SARSGAARD

In a gripping true story set during
the height of the Cold War, American
chess prodigy Bobby Fischer (Tobey
Maguire) finds himself caught between
two superpowers when he challenges
the Soviet Empire. Also starring Liev
Schreiber and Peter Sarsgaard, PAWN
SACRIFICE chronicles Fischer’s terrifying
struggles with genius and madness, and
the rise and fall of a kid from Brooklyn
who captured the imagination of the
world. ,

A hidegháború teljes erővel „dübörög”.
Ebben a megragadó, igaz történetben
az amerikai sakk-csoda Bobby
Fischer hirtelen két szuperhatalom
küzdelmének kellős közepén találja
magát, amikor kihívja egy játszmára a
Szovjetuniót. A film Fischer félelmetes
egyensúlyozásáról szól zsenialitás
és őrület határán, és bemutatja egy
brooklyni kölyök tündöklését s bukását,
akire az egész világ felfigyelt.

The American director was born in 1952, in
Chicago. | Az amerikai rendező 1952-ben
született Chicagóban.
2010 Love & Other Drugs | Szerelem és
más drogok 2008 Defiance | Ellenállók
2006 Blood Diamond | Véres gyémánt
2003 The Last Samurai | Az utolsó
szamuráj

PREMIER: 09.18. 16:00 Great Hall
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KITEKINTŐ

DOPE

KÁBSZER
director | rendező

Rick FAMUYIWA

The American director was born in 1973.
| Az amerikai rendező 1973-ban született.
2010 Our Family Wedding | Házasodik
a család 2002 Brown Sugar | Hip-hop
szerelem 1992 The Wood | Srácok

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Nina Yang BONGIOVI, Forest WHITAKER Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Rick FAMUYIWA Operatőr | Photography Rachel MORRISON Vágó
| Editing Lee HAUGEN Vetítési idő | Running time 103 min Forgalmazó | Distributor Sony
Pictures Szereplő(k) | Cast Shameik MOORE, Tony REVOLORI, Kiersey CLEMONS

Malcolm Adekanbi is a proud geek. His
favorite show is Game of Thrones, he
has his own punk band, he’s applying
to Harvard, and he’s obsessed with ‘90s
hip-hop. His attempt to carve out a
personal style, to be himself, doesn’t sit
well with anybody — not the drug dealers
infesting his hood, not the jocks who pick
on him at school, not even his teachers.
Malcolm’s unfortunate series of events
kick in when he runs into a drug dealer.
He and his nerd pals find themselves
reluctantly forced into selling the drugs.
PREMIER: 09.18. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.19. 21:00 Uránia
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Malcolm Adekanbi büszke okostojás.
A Trónok Harca a kedvenc sorozata,
van saját punk bandája, a Harvardra
jelentkezik, és szenvedélyesen rajong a
’90-es évek hip-hop zenéjéért. Igyekszik
saját stílust teremteni, önmaga lenni,
de ez valahogy senkinek sem tetszik –
sem a környék drogkereskedőinek, sem
a suli bikáinak, de még a tanároknak
sem. Malcolm problémái akkor
kezdődnek, amikor belefut egy kábítószer
kereskedőbe, Dom-ba. Stréber barátaival
arra kényszerül, hogy minden lelkesedés
nélkül nekiálljon drogot árulni.

OPEN EYE
KITEKINTŐ

OUT OF COMPETITION

LOVE

SZERELEM
director | rendező

Gaspar NOÉ

FRANCE, BELGIUM | FRANCIAORSZÁG, BELGIUM
Producer Brahim CHIOUA, Gaspar NOÉ, Rodrigo TEIXEIRA, Edouard WEIL Készítés éve | Year of
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Gaspar NOÉ Operatőr | Photography Benoît DEBIE
Vágó | Editing Gaspar NOÉ, Denis BEDLOW Vetítési idő | Running time 130 min Forgalmazó |
Distributor Vertigo Media Szereplő(k) | Cast Gaspar NOÉ, Aomi MUYOCK, Klara KRISTIN

Here is a film with just one subject,
what Casanova called the “subject of
subjects”: the subject we spend most
of our time thinking about and not
admitting it, and here is a film which
actually shows you the sex, the thing
that makes babies, as supposed to
the general coy sexiness and come on
glamour that so many other films spend
their time promoting. Gaspar Noé may
be the only director in history who could
make a two-and-a-quarter-hours-long
pornographic film in 3D and then have
it legitimately described as his least
offensive picture to date.

Itt egy film, ami egyetlen dologról szól,
arról, amit Casanova a dolgok dolgának
nevezett, a dologról, amire – bár Uram
bocsá’ hogy bevalljuk – a legtöbbet
gondolunk. Itt egy film, ami tényleg
bemutatja a szexet, a dolgot, amiből
kisbabák lesznek – és itt nem arra a
félénk próbálkozásra és varázslatos
élvezetre gondolunk, amit a legtöbb film
szexként próbál eladni. Talán Gaspar Noé
a filmtörténet egyetlen rendezője, aki
leforgat egy két és fél órás 3D-s pornót
és nyugodt szívvel mondhatja, hogy ez
az eddigi legkevésbé provokatív filmje.

Gaspar Noé was born in 1963, in Buenos
Aires. | Gaspar Noé 1963-ban született
Buenos Aires-ben.
2002 Irrèversibles| Visszafordíthatatlan
1998 I Stand Alone | Egy mindenki ellen
1991 Came | Lóhús

PREMIER: 09.17. 22:30 Uránia
REPETITION: 09.19. 23:00 Uránia
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KITEKINTŐ

SOUTHPAW
MÉLYÜTÉS
director | rendező

Antoine FUQUA

The American director was born in 1966,
in Pittsburgh. | Az amerikai rendező 1966ban született Pittsburgh-ben.
2014 The Equalizer | A védelmező 2013
Olympus Has Fallen | Támadás a Fehér
Ház ellen 2004 King Arthur | Artúr király
2003 Tears of the Sun | A Nap könnyei
2001 Training Day | Kiképzés

ZÁRÓFILM | CLOSING FILMS
PREMIER: 09.18. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09.19. 21:00 Uránia
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USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Todd BLACK, Jason BLUMENTHAL, Antoine FUQUA, Alan RICHE, Peter RICHE, Steven
TISCH Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Kurt SUTTER,
Richard WENK Operatőr | Photography Mauro FIORE Vágó | Editing John REFOUA Vetítési
idő | Running time 123 min Forgalmazó | Distributor Fórum Hungary Szereplő(k) | Cast Jake
GYLLENHAAL, Rachel MCADAMS, Oona LAURENCE

Billy Hope is a boxer at the height of his
fame, with a fancy house and a loving
family, and despite his career, his wife
Maureen, pleads for him to quit so he can
spend time with his daughter Leila. He
announces his retirement during a party,
but when Maureen is accidentally killed
during an altercation with another boxer,
his world falls apart. When he loses Leila
to child protection services due to his
destructive behavior, his last hope is
returning to the world of boxing with the
help of trainer Titus “Tick” Wills in order
to reunite with Leila.

Billy Hope a karrierje csúcsán jár.
Gyönyörű háza és szerető családja
van. Bármennyire megy is a szekér, a
felesége, Maureen, igyekszik rávenni
a visszavonulásra, hogy több idejük
legyen a lányukra, Leilára. Billy kötélnek
áll és egy bulin be is jelenti, hogy vége.
Amikor azonban az egyik riválisával való
csetepaté során Maureen-t véletlenül
eltalálja egy golyó Billy lába alól kicsúszik
a talaj. Destruktív viselkedése miatt
Leilát elveszi tőle a gyámügy. Egyetlen
esélye marad, hogy visszakapja: Titus
„Tick” Wills edző segítségével vissza kell
térnie a boksz világába.

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS
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C’era una volta il west | ONCE UPON A TIME

IN THE WEST | Volt egyszer egy Vadnyugat
director | rendező

Sergio LEONE

The Italian director was born in 1929, in
Rome. | Az olasz rendező 1929-ben született Rómában.
1966 The Good, the Bad and the Ugly | A
jó, a rossz és a csúf 1965 For a Few Dollars More | Egy pár dollárral többért 1964
A Fistful of Dollars | Egy maréknyi dollárért

ITALY, USA, SPAIN | OLASZORSZÁG, USA, SPANYOLORSZÁG
Producer Fulvio MORSELLA Készítés éve | Year of production 1968 Forgatókönyv | Screenplay
Sergio DONATI Operatőr | Photography Tonino Delli COLLI Vágó | Editing Nino BARAGLI Vetítési
idő | Running time 165 min Forgalmazó | Distributor Pannónia Entertainment Szereplő(k) |
Cast Claudia CARDINALE, Henry FONDA, Charles BRONSON, Jason ROBARDS

NYITÓ FILM NAGYTEREM
PREMIER: 09.11. Opening Film Great Hall
REPETITION: 09.13. 11:00 Great Hall
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Sergio Leone’s monumental epic is as big
as its Monument Valley locations, as grand
as its fine, distinguished cast including one
of the most beautiful women of the world,
Claudia Cardinale. It is more spectacular
than the earlier, classic westerns, a good bye
and a sum up at the same time and also the
beginning of a new era, the swan-song of old
Wild West.

Sergio Leone monumentális alkotása
akkora, mint a forgatás helyszínéül szolgáló
Monument Valley, nagyszerű, mint a
tökéletesen összeválogatott szereplőgárda –
benne a világ egyik legszebb nőjével, Claudia
Cardinaléval –, látványosabb, mint a korábbi,
klasszikus westernek, egyszerre búcsú,
összegzés és egy új filmes korszak kezdete,
a régi Vadnyugat hattyúdala.

WESTERN

INFORMATION PROGRAM

The Man Who Shot Liberty Valance

AKI LELŐTTE LIBERTY VALANCE-T
director | rendező

John FORD

The American director was born in 1894,
in Cape Elizabeth, Maine. | Az amerikai
rendező 1894-ben született a Maine
állambeli Cape Elizabeth-ben.
1966 7 Women/Hét asszony 1956 The
Searchers | Az üldözők 1939 Stagecoach
| Hatosfogat

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer John FORD, Willis GOLDBECK Készítés éve | Year of production 1962 Forgatókönyv
| Screenplay James Warner BELLAH, Willis GOLDBECK Operatőr | Photography William H.
CLOTHIER Vágó | Editing Otho LOVERING Vetítési idő | Running time 123 min Forgalmazó |
Distributor Park Circus Szereplő(k) | Cast James STEWART, John WAYNE, Vera MILES
At first ’The Man Who Shot Liberty Valance’
is just another typical American western
with two classic heroes. But underneath the
Hollywood sheen there’s a much smarter
and nastier film at work—a look at the cruel
conflict between intellect and brute force in
the shaping of a society.

Az Aki lelőtte Liberty Valance-t első
ránézésre egy átlagos amerikai western
két klasszikus hőssel. De a hollywoodi máz
alatt egy sokkal mélyebb és trükkösebb film
lapul: pillantást vethetünk ész és nyers erő
kíméletlen konfliktusára - és egy társadalom
formálódásának folyamatára.

PREMIER: 09.12. 16:00 Great Hall
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The Wild Bunch
VAD BANDA
director | rendező

Sam PECKINPAH

The American director was born in 1925,
in Fresno, California. | Az amerikai rendező
1925-ben született a kaliforniai Fresnoban.
1983 The Ostermann Weekend | Az Osterman-hétvége 1978 Convoy | Konvoj 1977
Cross of Iron | Vaskereszt 1972 The Getaway | A szökés

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Producer Phil FELDMAN Készítés éve | Year of production 1969 Forgatókönyv | Screenplay
Walon GREEN Operatőr | Photography Lucien BALLARD Vágó | Editing Lou LOMBARDO Vetítési
idő | Running time 144 min Forgalmazó | Distributor Park Circus Szereplő(k) | Cast William
HOLDEN, Ernest BORGNINE, Robert RYAN
The Wild Bunch is director/co-writer Sam
Peckinpah’s provocative, brilliant yet
controversial Western, shocking for its
graphic and elevated portrayal of violence
and savagely-explicit carnage, yet hailed for
its truly realistic and reinterpreted vision of
the dying West in the early 20th century.

PREMIER: 09.13. 15:00 Great Hall
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A rendező-forgatókönyvíró Sam
Peckinpah provokatív, briliáns, ugyanakkor
ellentmondásos westernje, a Vad banda
egyszerre sokkol és tölt el csodálattal: sokkol
a képeivel, az erőszak ábrázolásával, a vad
mészárlás bemutatásával. Ugyanakkor
csodálattal tölt el, hiszen a XX. század
elejének haldokló vadnyugatát talán senki
nem mutatta még be ennyire valóságosan.

WESTERN

INFORMATION PROGRAM

Il buono, il brutto, il cattivo

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY | A jó, a rossz és a csúf
director | rendező

Sergio LEONE

The Italian director was born in 1929, in
Rome. | Az olasz rendező 1929-ben született Rómában.

ITALY, SPAIN, WEST GERMANY, USA
OLASZORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, NSZK, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1966 The Good, the Bad and the Ugly | A
jó, a rossz és a csúf 1965 For a Few Dollars More | Egy pár dollárral többért 1964
A Fistful of Dollars | Egy maréknyi dollárért

Producer Alberto GRIMALDI Készítés éve | Year of production 1966 Forgatókönyv | Screenplay
Agenore INCROCCI, Meckey KNOX Operatőr | Photography Tonino Delli COLLI Vágó | Editing
Eugenio ALABISO Vetítési idő | Running time 161 min Forgalmazó | Distributor Park Circus
Szereplő(k) | Cast Clint EASTWOOD, Eli WALLACH, Lee Van CLEEF
Sergio Leone’s grandiose 1966 western epic
is nothing less than a masterclass in movie
storytelling, a dynamic testament to the
sheer, invigorating uniqueness of cinema.
It’s hard to name another film with so many
iconic sequences, but the most impressive
thing is that Leone’s ruthless characters
never lose sight of the humanity amidst the
carnage.

Sergio Leone grandiózus 1966-os westernje a
filmes történetmesélés mesterműve, egyben
hitvallás a mozi mágiájáról. Nehéz még egy
olyan filmet mondani, amiben ennyi híressé
vált jelenet van – de a leginkább talán az a
lenyűgöző, hogy Leone könyörtelen hősei
valahogy még a mészárlás közepén is
emberségesek és emberiek tudnak maradni.
PREMIER: 09.14. 15:30 Great Hall
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VÁLOGATÁS

Benny’s video
BENNY VIDEÓJA
director | rendező

Michael HANEKE

The Austrian director was born in 1942,
in Munich. | Az osztrák rendező 1942-ben
született Münchenben.
2012 Amour
2005 Cache

2009 The White Ribbon

AUSTRIA, SWITZERLAND | AUSZTRIA, SVÁJC
Producer Veit HEIDUSCHKA, Bernard LANG Készítés éve | Year of production 1992
Forgatókönyv | Screenplay Michael HANEKE Operatőr | Photography Christian BERGER Vágó |
Editing Marie HOMOLKOVA Vetítési idő | Running time 105 min Forgalmazó | Distributor Les
Films do Losagne Szereplő(k) | Cast Arno FRISCH, Angela WINKLER, Ulrich MÜHE
A 14-year-old video enthusiast is so caught
up in film fantasy that he can no longer relate
to the real world, to such an extent that he
commits murder and records an on-camera
confession…

PREMIER: 09.12. 22:00 Uránia
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Egy 14 éves videóőrült kamasz annyira
rákattan a filmezésre, hogy elveszíti minden
kapcsolatát a való világgal. Gyilkosságot
követ el, majd kamerára veszi vallomását…

INFORMATION PROGRAM

SELECTION

Saul fia

SON OF SAUL
director | rendező

NEMES László

HUNGARY | MAGYARORSZÁG
Producer RAJNA Gábor Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
Clara ROYER Operatőr | Photography ERDÉLY Mátyás Vágó | Editing Matthieu TAPONIER
Vetítési idő | Running time 107 min Forgalmazó | Distributor Mozinet Szereplő(k) | Cast
RÖHRIG Géza, MOLNÁR Levente, Urs RECHN
1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer is
a member of the Sonderkommando working
at the disposal of gas chamber victims.
His co-workers know that death can arrive
any time for them. They collect weapons,
organize a rebellion. One day Saul finds the
body of a boy he takes for his son. From
this day, instead of focusing on escape,
he commits himself to another impossible
mission: he wants to salvage the body from
the flames and find a rabbi to arrange a
clandestine burial.

The Hungarian director was born in 1977,
in Budapest. | A magyar rendező 1977-ben
született Budapesten.
2010 Az úr elköszön 2008 The Counterpart
2007 Türelem

1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer
egyike a krematóriumokban dolgozó
sonderkommandósoknak. Társai tudják,
hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket,
fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek.
Saul viszont az elégetésre váró holttestek
között felfedezni véli saját fiát, és ettől
kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik
lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, hogy
kicsempészi a testet és keres egy rabbit, hogy
méltó módon eltemethesse a gyermeket..

PREMIER: 09.15. 23:00 Great Hall
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Toata lumea din familia noastra

EVERYBODY IN OUR FAMILY | Mindenki a mennybe megy
director | rendező

Radu JADE

The Romanian director was born in 1977,
in Bucharest. | A roman rendező 1977-ben
született Bukarestben.
2015 Aferim! 2009 The Happiest Girl in
the World | A legboldogabb lány a világon
2006 The Tube with a Hat

ROMANIA | ROMÁNIA
Producer Ada SOLOMON Készítés éve | Year of production 2012 Forgatókönyv | Screenplay
Corina SABAU Operatőr | Photography Andrei BUTICA Vágó | Editing Catalin CRISTUTIU
Vetítési idő | Running time 107 min Forgalmazó | Distributor Mozinet Szereplő(k) | Cast
Servan PAVLU, Sofia NICOLAESCU, Gabrial SPAHIU

PREMIER: 09.16. 15:00 Uránia

50

Marius is a divorced man in his late thirties.
His five year-old daughter Sofia lives with her
mother. On the day Marius arrives to take his
daughter on their annual holiday, he is told
that she is ill but he doesn’t believe it and
insists to take her with him. The situation
soon gets out of control with all the family
taking part in a web of humor, violence,
childish songs, police interventions and love
statements.

Marius a 30-as évei közepén járó, elvált férfi. Öt
éves lánya, Sofia, az édesanyjával él. Amikor Marius megérkezik, hogy elvigye a kislányt szokásos
évi vakációjukra, azt mondják neki, hogy Sofia
beteg. Marius ezt egy percig sem hiszi el és ragaszkodik ahhoz, hogy magával vigye. A helyzet
hamarosan kezelhetetlenné válik, ahogy a család
minden tagja belekeveredik ebbe a humorból, erőszakból, gyerekes dalocskákból, rendőri beavatkozásból és szerelmi vallomásokból szőtt hálóba.

NEMZETKÖZI
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JAMESON KISJÁTÉKFILMEK
PREMIER: 1. blokk: 09.13. 17:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.14. 21:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.13. 17:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.14. 21:00 Béke

De Smet

Die Jacke

director | rendező

director | rendező

The brothers ‘De Smet’ created a system to live their lives as
singles in the most comfortable way. When a new woman
moves into a house in their street, their synergy collapses like
a house of cards.

A boy meets a girl. It could be love. But there is this jacket, too.
And the jacket will change everything...

Wim GEUDENS
A DE SMET FIVÉREK

A De Smet fivérek olajozottan működő rendszert alakítottak ki,
hogy a lehető legkényelmesebben éljék a szinglik életét. Amikor
azonban beköltözik a szomszédba egy új nő, kártyavárként omlik össze minden.

Patrick VOLLRATH
DIE JACKE | A dzseki

Egy fiú és egy lány találkozik. Akár szerelem is lehet. De ott van ez
a dzseki. És a dzseki mindent megváltoztat…

NETHERLANDS | HOLLANDIA

GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer Elbe STEVENS, David DEPREZ Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Thomas BAERTEN Operatőr |
Photography Emanuel VANDERJEUGD Vágó | Editing Thijs van NUFFEL
Vetítési idő | Running time 15:30 min

Producer Patrick VOLLRATH, Filmakademie Wien Készítés éve | Year
of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Patrick VOLLRATH
Operatőr | Photography Anselm HARTMANN Vágó | Editing Sebastian
SCHREINER, Patrick VOLLRATH Vetítési idő | Running time 09:14 min

The Dutch director was born in 1986. |
A holland rendező 1986-ban született.

The German director was born in 1985 in
a small town in Central Germany. | A német
rendező egy közép-németországi kisvárosban született 1985-ben.

2012 Robbie Rocket 2011 Beats of Love

2015 Elle und die Nacht 2014 Hinter der
Tür 2013 Ketchup Kid 2011 Gradska Deca
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SHORT FEATURE FILMS
PREMIER: 1. blokk: 09.13. 17:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.14. 21:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.13. 17:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.14. 21:00 Béke

Die Stille Zwischen Den Tönen Dødstrilogien

Robert WINDISCH
SILENCE BEHIND THE SOUND | Csend a
hangok mögött

Søren GRAU
THE DEATH TRILOGY | A halál trilógia

Felix has hit rock bottom. Unable to connect with his comatose
wife, the organ builder has taken to numbing his senses and
seeks refuge in self-destruction. But before completely going
to the dogs, he decides to leave the country. He sets out on
a journey that ends up bringing him closer to his wife.

This story will take you through the life. It’s a shortfilm that
defines how we see death in the three stages of life. When we’re
kids, grown ups and when we become the oldest generation.

director | rendező

Felix elérte a gödör alját. Az orgona-építő mester az önpusztításba
és tudatmódosító szerekbe menekül, mert képtelen elviselni azt,
hogy nem tud kapcsolatot teremteni kómában lévő feleségével.
Mielőtt végleg feladná úgy dönt, egy időre elmegy az országból.
Útnak indul, hogy végül a távolság közelebb vigye a feleségéhez.

director | rendező

Egy, az egész életet felölelő történet arról, hogyan látjuk a halált
életünk különböző szakaszaiban. Gyermekként, felnőttként és
idős korunkban.

GERMANY | NÉMETORSZÁG

DENMARK | DÁNIA

Producer Matthias MURMANN Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Robert WINDISCH Operatőr | Photography
Jakob BEURLE Vágó | Editing Julian SCHLEEF Vetítési idő | Running
time 27:36 min

Producer Mike ERFANI, Ditte Vika LØNOW & Signe MÜLLER Készítés
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Søren GRAU
Operatőr | Photography Jonas TORP Vágó | Editing Frederik DAMSGAARD Vetítési idő | Running time 16:37 min

The German director was born in 1985,
in Tübingen. | A német rendező 1985-ben
született Tübingenben.

The Danish director was born in 1986,
in Odense. | A dán rendező 1986-ban
született Odense-ben.

2012 Elle und die Nacht

2015 Mellem himmel og helvede | Between
Heaven and Hell 2012 Den som elsker |
The One Who Loves
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JAMESON KISJÁTÉKFILMEK
PREMIER: 1. blokk: 09.13. 17:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.14. 21:00 Béke

PREMIER: 2. blokk: 09.14. 19:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.15. 21:00 Béke

Journée D’appel

La Piscine

director | rendező

director | rendező

A crew of teenagers from a Parisian suburb has to attend their
Citizen Day at the military base in Versailles, but one of them,
Chris, is turned away for arriving too late. Chris wants to go
straight back home, but Momo, the hood’s “loser”, convinces him
to spend the day with him at the Château de Versailles.

We follow Rebecca, who decides to go to the swimming pool.
She finds all excuse imaginable, just to delay her departure from
home. Because all excuses are valid and because she actually
hates the pool yet still decided to go, these distractions will
become more and more comical.

Egy csapat tinédzsernek meg kell jelennie az Állampolgári Napon
a versailles-i katonai bázison. Egyiküket azonban elküldik, mert
túl későn érkezett. Chris legszívesebben azonnal hazamenne,
de Momo, a környék lúzere, meggyőzi arról, hogy töltsék inkább
együtt a napot a Versailles-i Kastélyban.

Rebecca úgy dönt, elmegy az uszodába. Mindenféle ürügyet kitalál csak hogy ne kelljen elindulnia, mert tulajdonképpen – bár
úgy döntött, elmegy – utálja az uszodát. Az ürügyek egyre komikusabbak és komikusabbak lesznek.

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer Kazak Productions – Jean-Christophe REYMOND Készítés
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Basile
DOGANIS Operatőr | Photography Pierre MAÏLLIS-LAVAL Vágó | Editing
Florence BRESSON Vetítési idő | Running time 20:00 min

Producer Mon Voisin Productions Készítés éve | Year of production
2015 Forgatókönyv | Screenplay Rosa BURSZTEIN Operatőr |
Photography Christophe LEGAL Vágó | Editing Carlos PINTO Vetítési
idő | Running time 09:05 min

The Belgian director was born in 1980, in
Brussels. | A belga rendező 1980-ban született Brüsszelben.

The French director was born in 1989, in
Paris. | A francia rendező 1989-ben született Párizsban.

Basile DOGANIS
CITIZEN DAY | Állampolgári Nap

2012 His Brother’s Keeper 2009 Kami Hito
E - On the Edge
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Rosa BURSZTEIN
THE SWIMMING POOL | A Medence

INTERNATIONAL COMPETITION

SHORT FEATURE FILMS
PREMIER: 2. blokk: 09.14. 19:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.15. 21:00 Béke

Láv On The MÁV

PREMIER: 2. blokk: 09.14. 19:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.15. 21:00 Béke

Le Pli Dans L’espace

BATKA Máté
LOVE ON THE “MÁV”

Ann-Julie VERVAEKE
WHEN I CLOSE MY EYES | Ha becsukom
a szemem

The boy is waiting at the train station when he notices the girl. Later
on, they see each other again through the train window. The boy
asks for her phone number, but misses the last two numbers. Next
day, following his friend’s advice, he decides to call all the possible
one hundred combinations believing that one would be hers.

Allison is an eleven year old girl with divorced parents. When her
mother decides to move, Allison is facing the reality of a patchwork
family. On the road to their new house, Allison blocks completely.
She repeatedly tries to call her father in the hope that he will come
and get her. She finds herself in a fold between past and present.

A fiú az állomáson várakozik, mikor észreveszi a lányt. Leül mellé, de
megszólítani nem meri. Később újra meglátják egymást. A fiú elkéri
a lány telefonszámát, de az utolsó két számot nem sikerül felírnia.
Másnap végighívja mind a száz lehetséges kombinációt, abban reménykedve, hogy a lány szólal majd meg a vonal másik végén.

A 11 éves Allison szülei elváltak. A kislány akkor szembesül
először, hogy mit is jelent patchwork családban élni, amikor az
édesanyja úgy dönt, hogy elköltöznek. Úton az új otthonuk felé
Allison teljesen bezárkózik. Többször próbálja hívni az édesapját,
hogy jöjjön el érte. A kislány múlt és jelen csapdájába kerül.

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

BELGIUM | BELGIUM

Producer BKF Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv |
Screenplay BATKA Máté Operatőr | Photography TISZA Balázs Vágó |
Editing KNAPP Dávid Vetítési idő | Running time 20:00 min

Producer Jurgen WILLOCX Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Ann-Julie VERVAEKE Operatőr | Photography
Grimm VANDEKERCKHOVE Vágó | Editing Ann-Julie VERVAEKE Vetítési
idő | Running time 15:25 min

The Hungarian director was born in 1990,
in Budapest. | A magyar rendező 1990-ben
született Budapesten.

The Belgian director was born in 1986. |
A belga rendező 1986-ban született.

director | rendező

director | rendező

2012 The Air In My Throat
2015 A báb 2015 Más nap 2014 Helló, kő
kóla? 2013 A repülő ember
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PREMIER: 2. blokk: 09.14. 19:00 Uránia
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Brennstoff

A La Source

director | rendező

director | rendező

What happens when two people are encapsulated in their own
little microcosm? And what if this microcosm is a gas station?

Drey is nineteen and a student in Paris. After a six months absence,
she comes home to her housing estate in the countryside, to
meet her friends, her family and her boyfriend. But what was
supposed to be a pleasant visit slowly turns into a confrontation.

Sonja KESSLER
FUEL | Benzin

Mi történik, ha két ember a saját kis mikrokozmoszában él? És mi
van, ha ez a mikrokozmosz egy benzinkút?

Steve ACHIEPO
WHERE IT SPRANG FROM | A kezdet

A 19 éves Drey Párizsban tanul. Hat hónap után hazajön, hogy
meglátogassa a szüleit, a barátait és a barátját. Az örömteli találkozás azonban hamar konfliktusokba torkollik.

GERMANY | NÉMETORSZÁG

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer Jenny LORENZ Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Felix ENGSTFELD Operatőr | Photography
Thorsten GRUNA Vágó | Editing Jan PFITZNER Vetítési idő | Running
time 12:24 min

Producer Saïd HAMICH Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Steve ACHIEPO Operatőr | Photography
Sébastien GOEPFERT Vágó | Editing Julie LENA Vetítési idő | Running
time 25:00 min

The German director was born in 1984, in
Jülich. | A német rendező 1984-ben született Jülich-ben.

The French director was born in 1981. |
A francia rendező 1981-ben született.
2012 En équipe

2015 Globalizing Beauty
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Mellom Himmel Og Hav Milch & Honig

Håkon Anton OLAVSEN
BETWEEN SKY AND SEA | Ég és tenger
között

Florian Norbert BISCHOFF
MILK & HONEY | Méz és tej

A father returns to the farm to spend his remaining time with his
son. The son refuses to let go.

As an investment banker, Jakob works day and night. But there
is something missing. When he meets Anna online, a woman
with an unfulfilled desire for a child, he is torn between his highly
demanding job and his search for substance in life.

director | rendező

Egy apa visszatér a farmra, hogy hátralévő idejét a fiával töltse.
A fiú nem akar beletörődni.

director | rendező

Befektetési bankárként Jakob éjjel-nappal dolgozik. Valami
azonban hiányzik. Amikor az interneten megismerkedik Annaval, egy gyermekre vágyó nővel, Jakob két tűz közé kerül. Ott
vannak a hatalmas munkahelyi elvárások és valami, ami az
élete értelme lehetne.

NORWAY | NORVÉGIA

AUSTRIA, GERMANY | AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Producer Samir ZEDAN Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Håkon Anton OLAVSEN Operatőr |
Photography Jardar SOLLI Vágó | Editing Håkon Anton OLAVSEN
Vetítési idő | Running time 10:05 min

Producer Yana ERESINA Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Florian Norbert BISCHOFF Operatőr |
Photography Patrick WALLY Vágó | Editing Dominic KUBISCH Vetítési
idő | Running time 25:35 min

The Norwegian director was born in 1993,
in Oslo. | A norvég rendező 1993-ban
született Oslóban.

The German director was born in 1989, in
Heppenheim. | A német rendező 1989-ben
született Heppenheim-ben.

2014 De uinviterte | Uninvited 2014 Den
store filmen | The Great Movie 2012 Inn
i varmen | It’s warmer inside 2011 Eg kan
tale med fuglar | I can talk to birds 2010
Hav av muligheter | Ocean of opportunities

2012 Und nach dem Regen die Luft 2011
Im Nebel unglaublich laut
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Mit Besten Grüßen

Ne Parlez Pas D’amour

director | rendező

director | rendező

Again the admired Mr. Dreamy parks in front of the Cafe. And
again the shy waitress doesn’t dare to go out and talk to him.
But her friend has a crazy idea how she can get to know this guy.

Samir, a junior high school pupil, edgy and impulsive, is in love
with Lea, a classmate in a wheelchair. After he is unjustly expelled
from school, he is set upon revenge…

Mr Álompasi megint a kávézó előtt parkol. A félszeg pincérnő
megint nem mer szóba elegyedni vele. De a barátnőjének ekkor
őrült ötlete támad hogyan ismerkedhetnének meg.

Samir, a nyughatatlan, impulzív középiskolás srác szerelmes Leaba, a kerekesszékes osztálytársába. Miután igazságtalanul kirúgják az iskolából bosszút esküszik…

AUSTRIA | AUSZTRIA

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer Bernhard WENGER Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Bernhard WENGER Operatőr | Photography
Andreas ALVAREZ Vágó | Editing Rupert HÖLLER Vetítési idő | Running
time 04:20 min

Producer Saïd HAMICH Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Yves BICHET Operatőr | Photography
Jacuqes GIRAULT Vágó | Editing Lilian CORBEILLE, Julien CHIGOT
Vetítési idő | Running time 23:00 min

The Austrian director was born in 1992, in
Salzburg. | Az osztrák rendező 1992-ben
született Salzburgban.

The French director was born in 1986. |
A francia rendező 1986-ban született.

Bernhard WENGER
WITH BEST REGARDS | A legjobbakat

Hadrien BICHET
DON’T SPEAK ABOUT LOVE | Ne beszélj a
szerelemről

2007 La Mort Qui Tue 2004 Crane D’œuf
2014 Ausstieg Rechts 2013 Gopel Dating
Service – Heaven’s Court 2013 Chili And
The Whalekillers – Smile 2013 Deadnote.
Danse! – Synced 2013 Sucre
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Ól
director | rendező

STY

HERMÁN Árpád

Endre tries to earn money as a butcher. One morning an old farmer
ask him to slaughter his pig, and this changes his life forever.
Endre hentesként próbálja keresni a kenyerét. Egy nap egy
öreg gazda arra kéri, vágja le a malacát. Endre élete örökre
megváltozik.

PREMIER: 3. blokk: 09.15. 19:30 Uránia
REPETITION: 3. blokk: 09.16. 21:00 Béke

Otro Día Más

Anne THIEME
ANOTHER DAY | Egy újabb nap
director | rendező

Another Day. Argentina. Jorge is in a wheel chair. His relationship
to his maid, a young Peruvian mother, sheds light on the mutual
dependency of human needs.
Újabb nap virrad valahol Argentínában. Jorge kerekes székes.
A bejárónőjével, egy fiatal perui anyával való kapcsolata az
emberi szükségletek kölcsönös függésére világít rá.

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

GERMANY, ARGENTINA | NÉMETORSZÁG, ARGENTÍNA

Producer OSKÓ-SZABÓ Csaba Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay HERMÁN Árpád Operatőr | Photography
HARTUNG Dávid Vágó | Editing CZAKÓ Judit Vetítési idő | Running
time 10:40 min

Producer Anne THIEME Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Anne THIEME Operatőr | Photography Thomas
GRINBERG Vágó | Editing Kiyoshi TANAHASHI, Miha ERMAN Vetítési
idő | Running time 07:42 min

Árpád Hermán was born in 1984, in
Budapest. | Hermán Árpád 1984-ben
született Budapesten.

The German director was born in 1982, in
Gera. | A német rendező 1982-ben született
Gera-ban.

2012 I am sorry 2009 Büdöske

2014 More 2012 Bolsillo Vacío 2011 El
Timbre 2008 Melange
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Pan Ruo Yun Ni

Perlmutter

director | rendező

director | rendező

A murderer in rags comes to town. He is hungry and wants to
take some steamed buns by force but ends up getting them for
free in kindness. Each person is kind. Not because they have no
evil thoughts but because kindness is hidden there in the mind.
Even in the mind of a murderer…

One day Sonja visits her mother, who suffers from Alzheimer’s.
Sonja’s mother tells her about her wish to go back to Paris, where
she spent her youth. Sonja, torn between her busy work and the
relationship to her mother, has to make a decision.

A CHENG Dong
CLOUD & MUD | Felhő és sár

Egy rongyos gyilkos érkezik a városba. Éhes és azon jár az esze,
hogy erőszakkal elvegyen néhány gőzgombócot, de végül megkapja ingyen, kedvességből. Minden emberben lakozik kedvesség. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem fordul meg a fejünkben
semmilyen gonosz gondolat, csak annyit tesz, hogy mindannyi
unkban ott van a kedvesség. Még egy gyilkosban is…
CHINA | KÍNA
Producer QIAN YU Jin Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay A CHENG Dong Operatőr | Photography
A CHENG Dong Vágó | Editing A CHENG Dong Vetítési idő | Running
time 14:47 min
The Chinese director was born in 1984 in
Inner Mongolia. | A kínai rendező 1984-ben
született, Belső-Mongóliában.

Rupert HÖLLER
LAST TIME PARIS | Legutóbb, Párizsban

Egy nap Sonja meglátogatja Alzheimer kórban szenvedő édesanyját, aki elmondja neki, hogy újra el szeretne menni Párizsba,
ahol a fiatalkorát töltötte. Munkahelyi elfoglaltságai és édesanyja iránt érzett szeretete közt őrlődve Sonja-nak döntenie kell.

AUSTRIA | AUSZTRIA
Producer Bernhard WENGER Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Rupert HÖLLER Operatőr | Photography
Andreas ALVAREZ Vágó | Editing Rupert HÖLLER Vetítési idő | Running
time 10:51 min
The Austrian director was born in 1992, in
Vorarlberg. | Az osztrák rendező 1992-ben
született Vorarlberg-ben.
2015 Ausstieg rechts 2013 Sucre
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Requiem For A Robot
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Sadakat

Christoph RAINER
REKVIEM EGY ROBOTÉRT

Ilker ÇATAK
FIDELITY | Hűség

Rob, a worn out robot with a corrupt memory, drowns the sorrows
of his ‘screwed’ existence in alcohol and asks himself the essential
question: what did he do wrong? He needs to remember...

Istanbul 2014: Asli gives shelter to a young political activist, who
got into a fight with the police. The police investigates the case
and ends up questioning Asli’s family. Their life starts to become
compromised. The situation escalates, as Asli is not willing to
cooperate with the investigators.

director | rendező

Rob, a megfáradt, memória-problémákkal küzdő robot alkoholba fojtja elcseszett léte felett érzett fájdalmát és folyton az
örök kérdést ismételgeti: mit tettem rosszul? Emlékeznie kell…

USA, AUSTRIA | AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRIA
Producer Columbia University, Christoph RAINER Készítés éve | Year of
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Christoph RAINER Operatőr | Photography Michael McSWEENEY, Christoph RAINER Vágó | Editing Christoph RAINER Vetítési idő | Running time 05:48 min

director | rendező

Isztambul: 2014. Asli menedéket nyújt egy fiatal politikai aktivistának, aki összetűzésbe keveredett a rendőrökkel. Megindul a
nyomozás és a rendőrök végül Asli családjánál is kérdezősködni
kezdenek. Az életük kezd fenekestül felfordulni. A helyzet egyre
bonyolultabbá válik, amikor kiderül, Asli nem hajlandó együttműködni a nyomozókkal.
GERMANY, TURKEY | NÉMETORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG
Producer Alexandra STAIB Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Georg LIPPERT Operatőr | Photography Florian
MAG Vágó | Editing Jan RUSCHKE Vetítési idő | Running time 23:49 min

The Austrian director was born in 1985. |
Az osztrák rendező 1985-ben született.

Ilker Çatak was born in 1984, in Berlin. |
Ilker Çatak 1984-ben született Berlinben.

2012 Untitled Brazil Project 2011 Foal 2010
Catafalque 2009 Walrus

2014 Wo wir sind 2013 Wo wir sind 2010
Namibya sehir iken… 2008 Ayda
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Starman
director | rendező

STARMAN

Josema ROIG

In 2003 Wyatt Star was the first motorcycle rider attempting a
jump over a football field. During the practice jump the bike fails
and Wyatt will be forced to confront his past mistakes in order to
get the money and try to become once more the legend he was.
2003-ban Wyatt Star volt az első, aki megpróbált motorral átugratni egy focipálya felett. A gyakorlóugrásnál a motor felmondja a szolgálatot. Pénzt kell szereznie, hogy újra azzá a legendává váljon, aki egykoron volt, de ehhez szembe kell néznie
a múltbéli hibáival.

PREMIER: 4. blokk: 09.16. 19:00 Uránia
REPETITION: 4. blokk: 09.17. 21:00 Béke

La Conspiration Du Bonheur

Édouard DUFOUR-BOITEAU
THE HAPPINESS CONSPIRACY | A Boldogság Összeesküvés
director | rendező

Stuck between the four walls of the child psychiatry department,
Michael is having a hard time coming back to work. The
consultations with Julien are putting his life in retrospect.
Michael nem siet vissza dolgozni a gyermekpszichiátriai osztály
falai közé. Az egyik kis betegével, Julien-nel való beszélgetés
arra készteti, hogy szembenézzen a saját élete rémeivel is.

USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

CANADA | KANADA

Producer Jo HENRIQUEZ Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Derek USTRUCK Operatőr | Photography
Nico NAVIA Vágó | Editing Steven PRISTIN Vetítési idő | Running time
19:52 min

Producer Robin RIGAULT Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Édouard DUFOUR-BOITEAU Operatőr |
Photography Larry ROCHEFORT Vágó | Editing Alexe LEBEL-FAILLE
Vetítési idő | Running time 10:54 min

The Spanish director was born in 1984, in
Valencia. | A spanyol rendező 1984-ben
született Valenciában.

French-Canadian director, cinematographer, producer. | Francia-kanadai rendező,
operatőr, producer.
2013 Cadmium 2013 When Bad Meets Evil
2010 Bruce Devisher
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Suicide Is Easy
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Un Parfum De Citron

Weronika TOFILSKA
AZ ÖNGYILKOSSÁG KÖNNYŰ

Sarah Carlot JABER
A LEMON PERFUME | Citromparfüm

In a grey and cloudy world where everyone else is depressed,
Joshua Kantor manages to stay happy looking on the brighter
side of life. He works for The Office for Suicide Prevention as a
Suicide Watcher. When one day he finds himself the subject of a
suicide watch, he discovers that proving his happiness is much
more difficult then he thought.

Bayreuth 2014. A Lebanese couple can’t seem to succeed in
conceiving a child. Under the pressure of her husbands’ family,
Rita starts questioning herself. One night, she decides to release
the pressure in the company of her friend Mona.

director | rendező

Egy ködös, szürke világban, ahol mindenki depressziós Joshua
Kantor mégis képes az élet napos oldalát nézni és boldognak maradni. Az Öngyilkosság-Megelőző Hivatal munkatársaként dolgozik, de egyik nap nagy meglepetés éri. A hivatal őt kezdi figyeltetni. Ekkor jön rá hogy milyen nehéz is bizonyítani, hogy boldog.
UNITED KINGDOM | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Producer Timo SUOMI (National Film and Television School) Készítés
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Weronika
TOFILSKA Operatőr | Photography Paul ÖZGÜR Vágó | Editing Chiaki
SUZUKI Vetítési idő | Running time 24:57 min
The Polish director was born in 1985. |
A lengyel rendező 1985-ben született.
2013 The Patient 2012 Hedgehog 2010
Last train 2008 Another Day

director | rendező

Bejrút, 2014. Egy libanoni pár hiába küzd a gyermekáldásért.
Férje családjának nyomása alatt összeroppanva Rita önmagát
kezdi megkérdőjelezni. Egy este a barátnője, Mona társaságában nekiindul, hogy kiengedje a feszültséget.

BELGIUM | BELGIUM
Producer Véronique DUYS Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Sarah Carlot JABER Operatőr | Photography
Emilie SORNASSE Vágó | Editing Boris TILQUIN Vetítési idő | Running
time 19:37 min
The Spanish director was born in 1985,
in Ibiza. | A spanyol rendező 1985-ben
született Ibizán.
2013 Galia
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Voksesmerter

Sunniva Eir Tangvik KVEUM
WHAT GROWS OUT OF PINK | Mi lesz a
rózsaszínből

director | rendező

Moa and her friends are going to a school disco. There is
excitement in the air. The four girls are searching for their
own identity. They think they can find this through a „perfect
appearance”.
Moa és barátai az iskolai diszkóba készülnek. A levegő tele van
izgalommal. A négy kislány az identitását keresi. Az hiszik a „tökéletes külső” pont elég ahhoz hogy tudják kik is ők.

NORWAY | NORVÉGIA
Producer Andreas RØRSLETT (Krabbefilm) Készítés éve | Year of
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Sunniva Eir Tangvik
KVEUM Operatőr | Photography Sondre SANDBAKEN Vágó | Editing
Daniel BANCHINI Vetítési idő | Running time 09:29 min
The Norvegian director, writer was born in
Henningvsvær, Lofoten | A norvég rendező,
forgatókönyvíró Henningvsvær-ben, Lofoten-ben született.
2013 Girls Who Don’t Wash Their Hands
2013 And Then I Will take Care of You
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WIR KÖNNTEN, WIR SOLLTEN, WIR HÄTTEN
DOCH… | We Could Have, We Should Have,
We Didn’t… | Megtehettük volna, meg kellett
volna tennünk, de nem tettük…
director | rendező David M. LORENZ

Sunday night in snowy Germany. On television, the usual news
about refugee disasters on the coast of Italy, in the kitchen Sushi
is being stacked on a plate. A couple tries to spend a cozy evening,
but suddenly a stranger, who is freezing outside, is ringing the
doorbell. This sparks a quarrel about what they could do, should
do, or have to do...
Vasárnap este van, odakinn havazik. A tévében a szokásos hírek az
Olaszország partjainál kialakult menekülthelyzetről. Egy pár pihentető kis vasárnap estére készül, de hirtelen felcsenget egy idegen,
aki majd’ megfagy. A párocska vitatkozni kezd azon, hogy mit tehetnének, mit kellene tenniük vagy mit lenne tisztességes tenni…
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Producer TRICE Filmproduktionen | David M. LORENZ, Fabian BEYER
Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
David M. LORENZ Operatőr | Photography Fabian BEYER Vágó | Editing
David M. LORENZ Vetítési idő | Running time 11:22 min
The German director was born in 1985. |
A német rendező 1985-ben született.
2012 Entschuldigen Sie Bitte Die Kurze
Störung | Sorry To Interrupt 2011 Ein
Augenblick In Mir | In The Nick Of Time
2008 Des Teufels Griller Oder Wie Ich Zum
Käsekrainer Wurder
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Wong Kar Wai Üzerine Kisa Bir Film
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With Thy Spirit

Omer CAPOGLU & Serdar ONAL
A SHORT FILM ABOUT WONG KAR WAI
Kisfilm Wong Kar-Wai-Ról

Karim RAHBANI
AZ ÚR SZELLEMÉBEN

His girlfriend breaks up with Harun. While wondering around after
the shocking event, he comes across a street film seller, Erhan.
He recommends him Wong Kar-Wai’s movies. Harun is dazzled
by the movies and he begins to act like the characters in them…

Father Geryes, a priest leading a peaceful life within his monastery
in Lebanon finds himself involved in a tragic accident. Will he
have enough courage and integrity to face the consequences of
his actions?

Harunnal szakít a barátnője. A sokkoló esemény után a srác céltalan bóklászik az utcán, majd belebotlik egy kalóz DVD-ket áruló
férfiba, Erhan-ba, aki Wong Kar-Wai filmjeit ajánlja neki. Harun teljesen a filmek hatása alá kerül és hamarosan úgy kezd viselkedni,
ahogyan azt Kar-Wai filmjeiben látta…

Geryes atya békés életet él egy libanoni rendházban, de egy nap
egy tragikus baleset mindent megváltoztat. Vajon van benne
elég kurázsi és tisztesség, hogy vállalja tette következményeit?

TURKEY | TÖRÖKORSZÁG

LEBANON | LIBANON

Producer Omer CAPOGLU Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Omer CAPOGLU & Serdar ONAL Operatőr |
Photography Yigit AKSU Vágó | Editing Veysel DGERTEKIN Vetítési idő
| Running time 23:07 min

Producer Karim RAHBANI Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Karim RAHBANI Operatőr | Photography
Rachelle NOJA Vágó | Editing Farah CHAYA Vetítési idő | Running
time 18:00 min

Both Omer Capoglu and Serdar Onal
were born in 1981, in Trabzon, Turkey. |
Omar Capoglu és Serdar Onal 1981-ben
született Törökországban, Trabzonban.

The Lebanese director was born in 1992,
in Beirut. | A libanoni rendező 1992-ben
született Bejrútban.

director | rendező

director | rendező

2013 Have You Checked Your Oil
Omer Capoglu – 2009 Bir Damla
Serdar Onal – 2014 Odynsa
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Prawdziny Miod

Zaviyeh Sabet

director | rendező

director | rendező

An poor, old woman sells honey by the road. She does not
conceal her displeasure at the nearby presence of prostitutes. It
so happens, however, that she gets to know one of them closer
and helps her to avoid serious trouble. Will the girl show gratitude
for the selfless help?

The short film ‘Constant Angle’ is her new experience showing a
couple in a car looking for an address. The film is an exploration in
the relationships of humans today; people with different secrets
and masks. The whole story is told in a ten-minute continuous
long take in a car.

Egy szegény, idős asszony mézet árul az út mellett. Nem rejti
véka alá a közelben dolgozó prostituáltakról alkotott véleményét.
A véletlen azonban úgy hozza, hogy egyiküket jobban megismeri
és kihúzza a csávából. Vajon hálás lesz a lány az önzetlen segítségért?

A „Rögzített állás” Bita Beigi új kísérleti filmje, melyben egy autóban ülő pár épp egy címet keres. A film a mai emberi kapcsolatokra mutat rá, emberekre, akik különböző maszkokat viselnek
és más és más titkot hordoznak. A filmet egy jelentben, egyetlen
kamereállásban vették fel.

POLAND | LENGYELORSZÁG

IRAN | IRÁN

Producer Gdynia Film School Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Sławomir WITEK Operatőr | Photography
Łukasz OSTALSKI Vágó | Editing Sławomir WITEK Vetítési idő | Running
time 18:00 min
The Polish director was born in 1974. |
A lengyel rendező 1974-ben született.

Producer Bita BEIGI Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Bita BEIGI Operatőr | Photography Arman
FAYAZ Vágó | Editing Iman IZADI Vetítési idő | Running time 09:24 min

Sławomir WITEK
REAL HONEY | Igazi méz

Bita BEIGI
CONSTANT ANGLE | Rögzített állásból

The Iranian director was born in 1987, in
Tehran. | Az iráni rednező 1987-ben született Teheránban.

2013 Seven man at different ages
2013 Napkin
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INTERNATIONAL COMPETITION

SHORT FEATURE FILMS
PREMIER: 6. blokk: 09.18. 19:30 Uránia
REPETITION: 6. blokk: 09.19. 12:30 Béke

PREMIER: 6. blokk: 09.18. 19:30 Uránia
REPETITION: 6. blokk: 09.19. 12:30 Béke

A Woman Named
Hong Ying

director | rendező

In Passing
Li JI

EGY HONG YING NEVŰ ASSZONY

Hong Ying is a middle-aged Chinese woman who was attacked
by polio in her childhood. Her husband and son died in a traffic
accident. The widowed Hing Ying earns a living by driving a
pedicab, the authorization of which was withdrawn recently.
Nonetheless, Hong Ying continues to take passengers as usual,
till one day, she meet the patrolling traffic police.

director | rendező

FUTÓLAG

Alan MILLER

A short film about a man who jumps off a building to end his life,
and the woman he falls in love with on the way down.
Rövidfilm egy férfiről, aki öngyilkos akar lenni és leugrik egy
épület tetejéről és egy nőről, akibe lefelé beleszeret.

Hong Ying középkorú kínai asszony, aki gyermekkorában lebénult.
Férjét és fiát egy autóbalesetben veszítette el. A megözvegyült
Hong Ying taxizással keresi kenyerét. Az engedélyét azonban bevonják. Hong Ying ennek ellenére folytatja az utasszállítást, mígnem egy nap összetalálkozik egy közlekedési járőrrel.
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

USA & CANADA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA

Producer Ji LI Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv |
Screenplay Ji LI Operatőr | Photography Ji LI Vágó | Editing Ji LI Vetítési idő | Running time 23:00 min

Producer Alan MILLER Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Alan MILLER Operatőr | Photography
Damian HORAN Vágó | Editing Joel TOWNSEND Vetítési idő |
Running time 05:00 min
The Canadian director was born in 1985, in
Vancouver. | A kanadai rendező 1985-ben
született Vancouver-ben.

The Chinese director was born in 1983,
in Qiqihar. | A kínai rendező 1983-ban
született Qiqihar-ban.

2009 Conrad the wise
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JAMESON KISJÁTÉKFILMEK
PREMIER: 6. blokk: 09.18. 19:30 Uránia
REPETITION: 6. blokk: 09.19. 12:30 Béke

Listen

Hamy RAMEZAN,
Rungano NYONI
FIGYELJENEK!
director | rendező

DENMARK & FINLAND | DÁNIA, FINNORSZÁG

A foreign woman in a burqa brings her young son to a Copenhagen
police station to file a complaint against her abusive husband,
but the translator assigned to her seems unwilling to convey the
true meaning of her words. A tense, diamond-hard film about
cultural isolation and bureaucratic ignorance.
Egy burkába öltözött nő kisfia társaságában megjelenik egy koppenhágai rendőrőrsön, hogy feljelentést tegyen erőszakos férje
ellen. A kirendelt tolmács valamiért nem adja át megfelelően a
szavait. Kőkemény film a kulturális elszigeteltségről és a bürokrácia nemtörődömségéről.
Producer Valeria RICHTER & Helene GRANQVIST Készítés éve | Year
of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Hamy RAMEZAN &
Rungano NYONI Operatőr | Photography Lars VESTERGAARD Vágó |
Editing Rikke Selin LORENTZEN Vetítési idő | Running time 12:00 min

Rungano NYONI was born in Lusaka,
Zambia. Hamy RAMEZAN was born
in 1979, in Tehran. | Rungano NYONI a
zambiai Lusaka-ban született. Hamy
RAMEZAN 1979-ben született Teheránban.
Rungano Nyoni – 2011 Mwansa the Great
Hamy Ramezan – 2014 Keys of Heaven

A Heti Válasz hétrôl hétre
információt, mûveltséget
és érveket ad olvasóinak.
Nem kérdés
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DOKUMENTUM FILMEK
PREMIER: 1. blokk: 09.11. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.12. 19:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.11. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.12. 19:00 Béke

21dni

Česká pivní válka

director | rendező

director | rendező

Michał is twenty-eight living in Warsaw. Every day, he transports
the Varsovians around in one of the hundreds of city buses. And
he’s striving to meet his other half. In search of a solution after
countless attempts, he comes across a course which promises
to equip him what he needs to find his soulmate...

The story of heroes who, in a Don Quixote way, stand up to battle
and resist against the giants of globalization, an effect that at
first glance seems unstoppable. For such a quest they possess
the weapons they are sure to be infallible: their beliefs and lots of
good traditional Czech beer.

Michał 28 éves. Varsóban él. Varsó több száz buszjáratának egyikét vezeti nap, mint nap és keresi azt a bizonyos nagy Ő-t. Számtalan sikertelen próbálkozás után egy nap rábukkan egy kurzusra,
ami azt ígéri, hogy felvértezi mindazzal, ami a lelki társa megtalálásához csak szükséges…

Hősök, akik amolyan Don Quijote-módon harcba szállnak a globalizáció első pillantásra megállíthatatlannak tűnő óriásaival. Küldetésükben hű társuk két, csalhatatlannak vélt fegyver: a hitük
saját igazukban és sok-sok liter jóféle hagyományos cseh sör.

POLAND | LENGYELORSZÁG

CZECH REPUBLIC | CSEH KÖZTÁRSASÁG

Producer Munk Studio Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Damian KOCUR Operatőr | Photography
Damian KOCUR Vágó | Editing Marek SKRZECZ Vetítési idő | Running
time 22:00 min

Producer Pavel BERČÍK, Ondřej ŠEJNOHA, Ladislav KOŽÍK, Jana
KROUPOVÁ Készítés éve | Year of production 2014 Forgatókönyv |
Screenplay Martin ŠVOMA, Jan LÁTAL Operatőr | Photography Martin
ŠVOMA, Jan LÁTAL Vágó | Editing Jana VLČKOVÁ Vetítési idő | Running
time 70:00 min

Damian KOCUR
21 DAYS | 21 nap

Polish director born in 1983 in Łaziska
Górne. | Lengyel rendező. 1983-ban született Łaziska Górne-ben.

2015 What I want 2013 Lesson
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Jan LATÁL
CZECH BEER WAR | Cseh sörháború

Czech director born in 1980 in Prague. | Cseh
rendező. 1980-ban született Prágában.
2015 Hipsteři 2014 Stanislav Gross 2014
Každý po svém 2013 Hradčany 2012 Lepší
život

INTERNATIONAL COMPETITION

DOCUMENTARY FILMS
PREMIER: 2. blokk: 09.12. 17:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.13. 17:00 Béke

Kismet
director | rendező

Nina Maria PASCHALIDOU

Turkish soap operas have taken the world by storm, conquering the hearts
of millions of viewers in the Middle East, North Africa, the Balkans and Asia.
From the lavish production sets of the most popular Turkish soap operas,
the film travels to streets and homes in Cairo, Abu Dhabi, Istanbul, Athens,
Sofia and Mostar, to discover how these taboo-breaking soaps are helping
women across the region to claim their rights and transform their lives.
A török szappanoperák viharos sikerrel hódították meg a világot. A
legnépszerűbb török szappanoperák pazar díszleteitől indulva a film elkalauzol minket Kairó, Abu-Dzabi, Isztambul, Athén, Szófia és Mosztár
otthonaiba, hogy megmutassa hogyan segítenek ezek a tabu-döntögető
szappanoperák a régióban élő nőknek abban, hogy élni tudjanak jogaikkal és megváltoztassák az életüket.

CYPRUS, GREECE | CIPRUS, GÖRÖGORSZÁG
Producer Nina Maria PASCHALIDOU, Rea APOSTOLIDES, Yuri AVEROF
Készítés éve | Year of production 2013 Forgatókönyv | Screenplay Nina
Maria PASCHALIDOU Operatőr | Photography Thodoris ARMAOS Vágó |
Editing Sophie BIESENBACH Vetítési idő
| Running time 58:00 min
Greek director born in 1974, in Veroia. | Görög rendező. 1974-ben született Veroiában.
2015 The Snake Charmer in development
2012 Krisis 2011 The Prism GR2011

PREMIER: 2. blokk: 09.12. 17:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.13. 17:00 Béke

Concrete Stories

Lorenz FINDEISEN
BETONTÖRTÉNETEK
director | rendező

Both a capitalist invention and a Soviet symbol. The concrete slab
buildings link the destinies of people from the age of clashing
ideologies between East and West till the present day.
Kapitalista találmány és egyben szovjet szimbólum. A betonból
épült tömbházak mind a mai napig összekötik a Kelet-Nyugat
ideológiáján felnőtt emberek sorsát.

CZECH REPUBLIC, FRANCE | CSEH KÖZTÁRSASÁG, FRANCIAORSZÁG
Producer Veronika JANATKOVA, Muriel SORBO Készítés éve | Year of
production 2014 Forgatókönyv | Screenplay Lorenz FINDEISEN Operatőr | Photography Sarah BLUM Vágó | Editing Florent MANGEOT Vetítési idő | Running time 72:00 min
German director born in 1975, in Halle. | Német rendező, 1975-ben született Halléban.
2014 Le Charolais 2013 La Sologne 20102013 Le Gavatx 2012 Le Limousin 2011 Le
Finistère
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DOKUMENTUM FILMEK
PREMIER: 3. blokk: 09.12. 19:30 Uránia
REPETITION: 3. blokk: 09.13. 21:00 Béke

Giovanni en het waterballet
director | rendező

Astrid BUSSINK

Giovanni and The Water Ballet | Giovanni és a vízibalett

Ten-year old Giovanni has a dream: he wants to be the first boy to
compete in the Durtch Synchronized Swimming Championships.
Because his chosen field is viewed as typically one for girls,
not everybody is as understanding as they could be. But his
girlfriend, Kim, is supporting him. Will Giovanni make it to the
Championships?
A 10 éves Giovanninak van egy álma: ő szeretne lenni az első fiú,
aki indul a Holland Szinkronúszó Bajnokságon. Mivel a szinkronúszást hagyományosan női sportnak tartják, nem mindenki viseltetik megértően Giovanni álmai iránt. Szerencsére a barátnője,
Kim, támogatja. Vajon sikerül eljutnia a bajnokságra?

PREMIER: 3. blokk: 09.12. 19:30 Uránia
REPETITION: 3. blokk: 09.13. 21:00 Béke

Drifter
director | rendező

HÖRCHER Gábor

Ricsi is trying to make his childhood dream come true; he would
like to compete at the local village-rally race behind the wheel of
an 30 years old, shabby BMW. By doing so he wants to attract
his father’s attention who left his family when Ricsi was only a
little boy.
Ricsi megpróbálja valóra váltani gyerekkori álmát, versenybe
szeretne szállni a helyi falusi rally-n egy szétesett, harmincéves
BMW-vel. Ezzel akarja felhívni magára édesapja figyelmét, aki
gyerekkorában elhagyta a családját.

NETHERLANDS | HOLLANDIA

HUNGARY, GERMANY | MAGYARORSZÁG, NÉMETORSZÁG

Producer Hasse van NUNEN, Renko DOUZE Készítés éve | Year of
production 2014 Forgatókönyv | Screenplay Astrid BUSSINK Operatőr |
Photography Diderik EVERS, Dirk-Jan KERKKAMP, Sal KROONENBERG
Vágó | Editing Femke Klein OBBINK Vetítési idő | Running time 17:00 min

Producer IVÁNYI Marcell, HÖRCHER Gábor, Marieke BITTNER Készítés
éve | Year of production 2014 Operatőr | Photography BECSEY Kristóf,
HÖRCHER Gábor Vágó | Editing Thomas ERNST Vetítési idő | Running
time 72:00 min

Dutch director born in 1975, in Eibergen. |
Holland rendező. 1975-ben született Eibergenben.

Hungarian director, born in 1980, in Budapest | Magyar rendező. 1980-ban született
Budapesten.

2012 Poem of Death 2012 The Hideout
2010 My Enschede 2008 The Lost Colony
2005 The Angelmakers | Angyalcsinálók

2014 Ricsi 2010 Hidegen tálalva 2009 Befőtt
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DOCUMENTARY FILMS
PREMIER: 4. blokk: 09.13. 19:00 Uránia
REPETITION: 4. blokk: 09.14. 19:00 Béke

Something Better To Come

family; here she lives her life, and from here her future springs.
For a period of 14 years, the film follows Yula’s life.

Hanna POLAK
VALAMI JOBBRA VÁRVA

A 10 éves Yula a világ egyik legvigasztalanabb helyén él. A Szvalka, Európa legnagyobb szeméttelepe mintegy 20 kilométerre fekszik Moszkva belvárosától. Kicsiny, törvények nélküli társadalmat
alkotva él itt egy csapat ember. Ők Yula családja, a kislány velük
él és közülük tervezgeti a jövőt. A film 14 éven keresztül követi
Yula sorsát.

director | rendező

10-year-old Yula lives in one of the most desolate places on Earth:
the Svalka, the biggest garbage dump in Europe, 20 km outside
the center of Moscow. In the Svalka lives a group of people in
a small, lawless society. These people make up Yula’s closest

DENMARK, POLAND | DÁNIA, LENGYELORSZÁG
Producer Hanna POLAK Készítés éve | Year of production 2014
Operatőr | Photography Hanna POLAK Vágó | Editing Marcin Kot
BASKOWSKI, Hanna POLAK Vetítési idő | Running time 98:00 min
The Oscar nominated polish director
was born in 1967 in Katowice. | Az Oscarjelölt lengyel rendező 1967-ben született,
Katowicében.
2010 Warsaw Battle 1920 in 3D 2010 Faces
of Homelessness 2004 The Children of
Leningradsky | A leningrádi pályaudvar
gyermekei 2004 Al
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INTERNATIONAL COMPETITION

ANIMATION FILMS
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ANIMÁCIÓS FILMEK
PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

Connecting Flights

Don’t Eat Me Please

director | rendező

director | rendező

On a summer day Julia gets on a plane, on the way to her
destination, not knowing what awaits her. Eduard is in a
barbershop where the Barber is annoyed by a fly. The Barber tries
to chase the fly away. At that moment, panic breaks loose on the
plane...

A flower sings in defense of his life against the monstrous flowereating rabbit.

Arthur GORISSEN
CSATLAKOZÁS

Christel IVARSSON
KÉRLEK, NE EGYÉL MEG

Egy virág dalra fakad, hogy megvédje magát a virágevő szörnynyúltól.

Egy szép nyári napon Julia felszáll egy repülőgépre. Nem tudja
mi vár rá az út végén. Eduard a borbélynál ül, akit felbosszant egy
légy. A borbély próbálja lecsapni a legyet. Abban a pillanatban a
repülőgépen kitör a pánik…
NETHERLANDS | HOLLANDIA

SWEDEN | SVÉDORSZÁG

Producer Elbe STEVENS, David DEPREZ Készítés éve | Year of
production 2014 Forgatókönyv | Screenplay Arthur GORISSEN, Elbe
STEVENS, Joscha van DIJK Animátor | Animator Kabo LAM Vágó |
Editing Arthur GORISSEN Vetítési idő | Running time 07:20 min

Producer Diagonalakademin Készítés éve | Year of production 2013
Forgatókönyv | Screenplay Christel IVARSSON Animátor | Animator
Christel IVARSSON Vágó | Editing Christel IVARSSON Vetítési idő |
Running time 02:35 min

The Dutch filmmaker was born in 1986, in
Stein. | A holland filmes 1986-ban született
Stein-ben.

The Swedish director was born in 1991,
in Stockholm. | A svéd rendező 1991-ben
született Stockholmban.
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ANIMATION FILMS
PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

Däwit
director | rendező

DAEWIT

David JANSEN

A wolf child, a cat, an angel. An enigmatic journey full of
privations. An associative animated film that never strays from
the actual story: The search for one’s identity in the aftermath of
physical abuse.
Egy farkasgyermek, egy macska és egy angyal. Egy rejtélyes utazás, tele megfosztottsággal. Asszociatív animációs film, amely
sosem tér el a kiinduló történettől: hogyan találhatja meg valaki
önmagát, azután, hogy fizikai bántalmazás áldozata lett.

PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

H Recherche F

Marina MOSHKOVA
M SEEKING W | Férfi keres nőt
director | rendező

Love story in the world of revived paintings. The artist is suffering
from a creative crisis. To find his muse he decides to go… to the
dating service.
Életre kelt festményekbe csomagolt szerelmi történet. A művész
alkotói válsággal küzd. Hogy megtalálja múzsáját, nekivág…És
egy társkereső irodába jut.

GERMANY | NÉMETORSZÁG

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer Fabian DRIEHORST Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay David JANSEN, Sophie BIESENBACH
Animátor | Animator David JANSEN, Sophie BIESENBACH Vágó | Editing Sophie BIESENBACH Vetítési idő | Running time 09:32 min

Producer Sébastien AUBERT Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Marina MOSHKOVA Animátor | Animator
Marina MOSHKOVA Vágó | Editing Marina MOSHKOVA Vetítési idő |
Running time 11:52 min

The German filmmaker was born in 1981,
in Wipperfurth. | A német filmkészítő 1981ben született Wipperfurthban.

The Russian filmmaker was born in 1987,
in St. Petersburg. | Az orosz filmkészítő
1987-ben született Szentpéterváron.

2012 The Animal That Can Lie 2011 9,6%
(Opening Film for Ernst Schneider Film
Price | nyitóspot az Ernst Schneider Filmes
Díjhoz) 2010 The Duck 2010 Don’t Care
2009 Beelzebub

2014 The Wires 2012 Night Lights 2010
Trash 2009 In Scale
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ANIMÁCIÓS FILMEK
PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

La valse mécanique

Pineapple Calamari

director | rendező

director | rendező

The Mechanical Waltz is a story of puppets living in a totalitarian
world. They are destined to enact the same routine, controlled
by their masters. But today is the day that frees them from the
mechanical quotidian, and releases them into a beautiful waltz
of freedom.

Pineapple Calamari is a horse who dreams of becaming a racing
champion. He is taken care of by two sisters, who share a very
special connection. When tragedy befalls this happy family, their
social life takes a dramatic turn into the unexpected.

Julien DYKMANS
THE MECHANICAL WALTZ | Mechanikus valcer

A Mechanikus valcer egy totalitariánus világban élő bábfigurák
története. Mindnek azonos a sorsa: a bábmesterek irányítása
szerint követni a mindennapi rutint. De ma eljött a nap, ami megszabadítja őket a taposómalomból, a nap, amelyen megismerik a
szabadság csodálatos valcerét.

Kasia NALEWAJKA
TINTAHAL ANANÁSSZAL

Tintahal Ananásszal egy ló, aki arról álmodik, hogy egy nap
versenyló lesz belőle. Egy testvérpár gondozza, akik között igen
különleges kapcsolat van. Amikor a kis családban beüt a tragédia,
a társas életük váratlan fordulatot vesz.

FRANCE, BELGIUM | FRANCIAORSZÁG, BELGIUM

UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer Julien DYKMANS Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Julien DYKMANS Animátor | Animator
William THOMAS Vágó | Editing Julien DYKMANS Vetítési idő | Running
time 05:47 min

Producer Daniel NEGRET Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Kasia NALEWAJKA Vágó | Editing Manuela
LUPINI Vetítési idő | Running time 09:17 min

The Belgian filmmaker was born in 1984,
in Ottignies. | A belga filmkészítő 1984-ben
született Ottigniesben.
2006 The Way of Hope
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The Polish director was born in Warsaw. | A
lengyel rendező Varsóban született.
2014 Sacculina Carcini 2011 Sponge Ideas

INTERNATIONAL COMPETITION

ANIMATION FILMS
PREMIER: 1. blokk: 09.17. 21:00 Uránia
REPETITION: 1. blokk: 09.18. 19:30 Béke

Roadtrip
director | rendező

Xaver XYLOPHON

Julius can’t sleep. To get his head empty he decides to go on
a roadtrip, but somehow he can’t manage to leave. A film
about failure, insomnia, a red motorbike, pretty bargirls, the
desolateness of Berlin (even in summer) and waterproof socks.
Julius álmatlanságban szenved. Hogy kiszellőztesse a fejét úgy
dönt, nekivág a nagyvilágnak, de valami mindig közbejön. Film
az álmatlanságról, egy piros motorbicikliről, egy csinos pultos
csajról, Berlin sivárságáról (még nyáron is!) és a vízálló zoknikról.

GERMANY | NÉMETORSZÁG
Producer Xaver XYLOPHON Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Xaver XYLOPHON Animátor | Animator Xaver XYLOPHON Vágó | Editing Xaver XYLOPHON Vetítési idő | Running
time 20:00 min
The German filmmaker was born in 1985,
in Munich. | A német filmkészítő 1985-ben
született Münchenben.
2013 Nach Dem Regen | After The Rain
2011 Bei Ebbe | When The Tide Is Out 2011
For Hire! – Bangalore Rickshaw 2010 Joy
Of Destruction 2009 Kurzschluss

PREMIER: 2. blokk: 09.18. 21:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.19. 14:00 Béke

Ta niesforna cielesność

Joanna Maria WÓJCIK
THE WAYWARD CARNALITY
director | rendező

Az a fránya érzékiség
Grandma visits her teenage grandson and discovers a change
of his interests: he doesn‘t care about aircraft models and toys
anymore. Comics are fighting a losing battle with porn magazines
for the boy‘s attention. Grandma, though somewhat confounded,
takes the floor and unveils two stories about woman‘s body from
a female perspective.
Egy nagymama meglátogatja az unokáját és észreveszi, hogy
némileg megváltozott az érdeklődése: a repülőgép-modellek és
a játékok már a múlté. A nagyi, bár kicsit zavarban van, felveszi a
kesztyűt és elmesél két történetet a női testről, női szemszögből.
POLAND | LENGYELORSZÁG
Producer Serafiński Film Studios Warsaw Készítés éve | Year of
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Joanna Maria WÓJCIK
Animátor | Animator Joanna Maria WÓJCIK Vágó | Editing Joanna Maria WÓJCIK Vetítési idő | Running time
09:45 min
The Polish filmmaker was born in 1981. |
A lengyel filmes 1981-ben született.
2012 Emperor’s Toy 2009 Charon Taxi

79

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM

ANIMÁCIÓS FILMEK
PREMIER: 2. blokk: 09.18. 21:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.19. 14:00 Béke

Teeth
director | rendező

FOGAK

Daniel GRAY, Tom BROWN

Things that are neglected are often lost forever.
Amit elhanyagolunk, azt gyakran örökre elveszítjük.

PREMIER: 2. blokk: 09.18. 21:00 Uránia
REPETITION: 2. blokk: 09.19. 14:00 Béke

Tik Tak

Zeynep KOCAK
TICK TOCK | Tik-tak

director | rendező

An old man wakes up to a routine day with his cat, who is his
only friend. Longing for the company of people he once had he
comes up with an idea that gives him what he had not felt for
years; hope...
Egy öregember felébred reggel, hogy újabb eseménytelen napot töltsön
el egyetlen társaságával, a macskájával. Vágyakozva arra, ami régen
megadatott, vagyis hogy emberek vegyék körül, az öregnek támad egy
ötlete. Egy ötlet, amitől olyasvalamit érez, amit évek óta nem: reményt…

UK, HUNGARY, USA | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, MAGYARORSZÁG, USA

TURKEY | TÖRÖKORSZÁG

Készítés éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay
Daniel GRAY, Tom BROWN Animátor | Animator Daniel GRAY, Tom
BROWN Vágó | Editing Daniel GRAY, Tom BROWN Vetítési idő |
Running time 06:00 min

Producer Zeynep KOCAK Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Zeynep KOCAK Vágó | Editing Zeynep
KOCAK Vetítési idő | Running time 09:15 min

Daniel GRAY was born in 1978, while Tom
BROWN in 1985. Both are British filmmakers. | Daniel Gray 1978-ban, míg Tom Brown
1985-ben született. Mindketten britek.

The Turkish filmmaker was born in 1982,
in Ankara. | A török filmkészítő 1982-ben
született Ankarában.
2007 Intervention

2006 t.o.m.
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But She’s Nice

Limbo-Limbo Travel

director | rendező

director | rendező

In a world full of gray where life flows peacefully and monotonously, light is gently drawing a story about an unexpectedly
sprouting feeling. However, sometimes the thought of being with
someone can be dangerous if you are stuck too long in solitude.

The film begins in a big, technically well developed Scandinavian
city, where men no longer show any interest towards women.
Their only potential love interest is technology.

Tomasz PILARSKI
DE OLYAN KEDVES

A szürkeség világában, ahol az élet csendes monotóniában zakatol, a fény egyszer csak egy váratlanul feltörő érzés történetét rajzolja meg. Néha egy társ gondolata veszélyes is lehet, különösen,
ha túl sokáig voltunk magányosak.

POLAND | LENGYELORSZÁG
Producer Tomasz PILARSKI Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Tomasz PILARSKI Animátor | Animator
Tomasz PILARSKI Vágó | Editing Tomasz PILARSKI Vetítési idő |
Running time 06:00 min
The Polish director was born in 1991,
in Wieluń | A lengyel rendező 1991-ben
született Wieluń-ban.

KREIF Zsuzsanna
ZÉTÉNYI Borbála

A film egy technológiailag fejlett skandináv nagyvárosban kezdődik, ahol a férfiakat többé nem érdeklik a nők. Kizárólag egy
dologba képesek beleszeretni, a technológiába.
FRANCE, HUNGARY | FRANCIAORSZÁG, MAGYARORSZÁG
Producer Christian PFOHL, József FÜLÖP Készítés éve | Year of production 2014 Forgatókönyv | Screenplay KREIF Zsuzsanna, ZÉTÉNYI
Borbála Vágó | Editing CZAKÓ Judit Vetítési idő | Running time 16:36
min
Zsuzsanna KREIF was born
in 1986, in Szombathely,
Hungary. | 1986-ban született Szombathelyen.
2015 Candide
2010 St.Peter’s Dacia
Borbála ZÉTÉNYI was born
in 1985, in Budapest. | 1985ben született Budapesten.
2010 Gy Cat 2006 Date In
The Meat Packing Factory
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Oripeaux

Musicidio

director | rendező

director | rendező

Sonia GERBEAUD
Mathias de PANAFIEU

FADED FINERY | Megkopott dicsőség
In a remote village a little girl befriends a pack of coyotes. But the
villagers brutally put an end to this relationship unaware of the
revolution that awaits.

Ferriol TUGUES
MUSICIDE | A zenész

René is happy playing the bagpipes. He tries to making a living
playing in the street. He doesn’t mind how many coins are tossed
into his hat as long as he can carry on playing. But one day he
realizes that he is held in contempt by the local residents. His life
and the lives of the townsfolk are about to be changed forever.

Egy világvégi kis faluban egy kislány összebarátkozik a prérifarkasokkal. A falusiak azonban brutálisan vetnek véget ennek a barátságnak, nem számolva azzal, ami ezután következik.

René boldog, hogy skót dudán játszhat. Utcazenészként igyekszik megkeresni a betevőt. Nem érdekli mennyi pénz csörög a
kalapjában, csak játszhasson. Egy nap azonban rájön, hogy a helyiek lenézik. Az ő és a városlakók élete örökre megváltozik.

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Producer Pascaline SAILLANT Készítés éve | Year of production 2014
Forgatókönyv | Screenplay Sonia GERBEAUD, Mathias de PANAFIEU
Animátor | Animator Sonia GERBEAUD, Mathias de PANAFIEU Vágó |
Editing Sonia GERBEAUD, Mathias de PANAFIEU Vetítési idő | Running
time 10:00 min

Producer Diagonalakademin Készítés éve | Year of production 2015
Forgatókönyv | Screenplay Ferriol TUGUES Animátor | Animator
Gustavo ARENS Vágó | Editing Ferriol TUGUES Vetítési idő | Running
time 06:00 min

Sonia GERBEAUD was
born in 1984, in France. |
1984-ben született Franciaországban.
Mathias de PANAFIEU was
born in 1986, in Paris. | 1986ban született Párizsban.
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The Spanish filmmaker was born in 1982,
in Barcelona. | A spanyol filmes 1982-ben
született Barcelonában.
2014 Chorizo de chorizos
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Needle Town
director | rendező

TŰVÁROS

Kaspar SYNNEVÅG,
Henrik Hylland UHLVING

UK, NORWAY | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, NORVÉGIA

Heroin addict Cato is steeling books to fund his drug habit. He has
fallen in love with Goth Girl, who works at the local book shop. But
the mall cop Crab Claw is about to make his life difficult. A true
story from former drug addict Cato Mong-Hansen’s life.
A heroinfüggő Cato könyvlopásból fedezi a drogot. Beleszeret az
egyik könyvesbolt eladójába, egy Goth lányba. De a bevásárlóközpont biztonsági őre, Rákolló azon igyekszik, hogy megnehezítse
hősünk életét. Igaz történet az egykori drogfüggőről, Cato MongHansen-ről.
Producer Trond GULLAKSEN, Jeremy WOODING Készítés éve | Year
of production 2015 Forgatókönyv | Screenplay Kaspar SYNNEVÅG,
Henrik Hylland UHLVING Animátor | Animator Kristian PEDERSEN Vágó
| Editing Kristian PEDERSEN Vetítési idő | Running time 03:00 min

Both Norvegian filmmakers were born in
1981. | Mindkét filmkészítő norvég és 1981ben született.
2015 Eyes Wide Open

LIBERÁLIS HETILAP
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11th Jameson CineFest Miskolc International Film Festival 2014
(HUNGARY | MAGYARORSZÁG)

DOCUMENTARY FILMS | DOKUMENTUMFILMEK
ANALOGUE PEOPLE IN A DIGITAL AGE | ANALÓG EMBEREK EGY DIGITÁLIS KORBAN (2013, 13:00 min)
IRELAND | ÍRORSZÁG
Director | Rendező: Keith WALSH
The analogue age has been finished but eight men in a bar battle to remain relevant in a
digital world. This film is an observational piece set in a bar in county Galway on the day
of the analogue – digital switchover. A small film about big people. | Az analóg korszaknak
vége, de nyolc férfi egy kocsmában azért küzd, hogy megtalálja helyét a digitális világban
is. A film megfigyelőként követi a digitális átállás napjának eseményeit egy kocsmában,
Galway megyében. Kis film nagy emberekről.

SIVULLINEN | THE BYSTANDER | A SZEMLÉLŐDŐ (2014, 08:08 min)
FINLAND | FINNORSZÁG
Director | Rendező: Pinja VALJA
The Bystander is a documentary short film about a man and the sea. The protagonist, Topi
Kovanen, is a retiree living on the island of Utö where the landscape is dominated by the sea,
rocks and the lighthouse rising in the middle of the island. | Egy férfi és a tenger meséje.
Főhősünk, Topi Kovanen, nyugdíjasként él Utö szigetén, ahol a tájat a tenger, sziklák és egy
– a sziget közepén emelkedő – világítótorony uralja.

NASZA KLĄTWA | OUR CURSE | A MI ÁTKUNK (2013, 27:00 min)
POLAND | LENGYELORSZÁG
Director | Rendező: Tomasz ŚLIWIŃSKI
The film is a personal statement of the director and his wife, who have to deal with a very
rare and incurable disease of their newborn child – the Ondine’s curse. People affected
with this disease stop breathing during sleep and require lifetime mechanical ventilation.
| A film a rendező és a felesége személyes vallomása arról, hogyan boldogulnak a ritka
és gyógyíthatatlan betegségben szenvedő újszülött gyermekük szindrómájával, az Ondine átkával. Az ilyen betegeknél alvás közben spontán légzésleállás
következik be, ezért életük végéig lélegeztető gépre csatolva kell aludniuk.

DRENG | BOY | FIÚ (2013, 30:00 min)
DENMARK | DÁNIA
Director | Rendező: Julie BEZZERA MADSEN
Oliver is trapped in his own body. He is born as a girl, but feels like a boy. He hides his
breasts and lowers his voice before he walks out the door. He asks: What do you think when
you see me? The creation of a new identity has just begun. | Oliver a saját testének foglya.
Lánynak született, de fiúnak érzi magát. Mielőtt utcára lépne, elrejti a melleit, elmélyíti a hangját. Azt kérdezi, hogy
vajon mire gondolsz, ha engem látsz? Egy új identitás megkonstruálásának kezdeti lépései.
SATI (2013, 25:00 min)
POLAND | LENGYELORSZÁG Director | Rendező: Bartlomiej ŚWIDERSKI
A film reminiscene about Piotr Morawski, a conqueror of six eight-thousanders and a
participant of the first winter ascent to Shishapangma, who died in the Himalayas, at the slope
of Dhaulagiri, on 8 April 2009. His story is reported by the mountaineer’s wife, Olga, full of both
grief and respect for her husband’s passion. | Filmes visszaemlékezés Piotr Morwaskira, aki
hat 8000-es csúcsot hódított meg és tagja volt a Shishapangma első téli megmászását végrehajtó expedíciónak. A
Dhaulagiri lejtőjén, a Himalájában érte utol a végzet 2009. április 8-án. A történetét özvegye, Olga meséli el.
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KÉPZAVAR

(2015, 10:10 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: FAZEKAS Gyöngyi
What if you look in the mirror for
too long? In the hope of some easy
cash Anita participates in the survey
“Narcissus Test”, researching on the
topic of people’s relationship to their
own image. It quickly turns out that
the leading researcher did not share
all information…
Ü Mi történik, ha túl sokáig nézed
magad a tükörben? Anita a könnyű
pénzszerzés reményében részt vesz egy Nárcisz Teszt nevű felmérésen,
amelyen azt kutatják, kinek milyen a viszonya saját tükörképéhez, ám rövidesen kiderül, hogy a kutatás vezetője nem mondott el neki mindent…

MAGNUM OPUS

(2015, 06:46 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: KŐSZEGI Tamás
Szabolcs, an artist by profession,
moved to London to make his dreams
come true. One day he wakes up with
the certainty that this is the day of
creating THE art piece of his life. His
environment and his own reality will
also have a word in the process of
creation though.
Ü
Szabolcs, aki hivatása szerint
képzőművész, Londonba költözött,
hogy álmait megvalósítsa. Egy nap úgy ébred, hogy ma bizony létrehozza élete
művét, viszont a környezete és saját valósága beleszól az alkotási folyamatba.

MIRROR

(2015, 11:19 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: MÉSZÁROS Enikő
New technologies do not put an end
to communication, rather they are
changing it and the human relations
as well.
Ü
Az új technológiák nem szüntetik meg, csak megváltoztatják a
kommunikációt és ezáltal az emberi
kapcsolatokat is.

TÜKRÖM, TÜKRÖM

(2015, 10:54 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: BESENYEI Katalin
A young couple acquires a mirror in
their new apartment. Somehow they
cannot agree on the right spot to put
it.
Ü Egy fiatal pár tükröt szerez közös lakásukba, aminek azonban valamilyen okból nem sikerül megtalálni
a helyét.

VÁROSI VAKSÁG

(2015, 02:43 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: MOLNÁR Luca Anna, DEBRECENI Zoltán
An animated documentary on the
power of community in a big city and
in rural areas.
Ü Animált dokumentumfilm a közösség szerepéről a nagyvárosban
és vidéken.

A FÉRFI ÉS A FÁK

(2015, 01:45 min)
ROMANIA, HUNGARY | ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: PUCZ Dani, Constantinos TERLIKKAS, FERENCZ Hunor
The man does not have wood to make
an axe. Therefore he goes to the
forest to ask wood from the trees. An
adaptation of Gáspár Heltai’s fable:
‘The Man, the Axe and the Trees’
Ü A férfinek nincs fája a fejszéjéhez. Így elmegy az erdőbe, és kér egy
ágat a fáktól. Heltai Gáspár A férfi, a
fejsze és a fák c. fabulájának adaptációja.
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GUESTS AT MY HOME | VENDÉGEK AZ OTTHONOMBAN
UKRAINE | UKRAJNA
(2013, 05:05 min)
Director | Rendező: Oleg FEDCHENKO
This is a little metaphysical etude
that has a theme which everything
unfolds around; there are actors
and conflicts, but there is no clear
outline of events. All is left to the
imagination. There is only one space
in which everything happens – sand.
ÜEgy kis metafizikai etűd, amelynek
van tárgya, amely körül minden kibontakozik, vannak színészek, konfliktusok, de az események nincsenek egyértelműen körvonalazva. Mindenki
képzelje el magának. Csak a hely adott, ahol minden történik – a homok.

24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS | 24 VEDER, 7 EGÉR, 18 ÉV
ROMANIA | ROMÁNIA
(2012, 30:00 min)
Director | Rendező: Marius IACOB
A unique way of life that repeats
itself every day, slowly transformed
Imre and Piroska in some museum
exhibits. In a quiet and isolated world
we meet a couple whose existence
begins to depend on the interaction
with a different world and the absurd
within. Yet, their life stands still, like
in a museum diorama, from which
they are trying to break through.
Ü Imre és Piroska lassan-lassan egyfajta múzeumi látvánnyá válnak. Bár
elszigetelten élnek, mégis szoros és abszurd kapcsolatban állnak a külvilággal. Az idő megáll, mint egy körpanorámában, amelyből a pár igyekszik
kiszabadulni.

THE EXECUTION | EXECUŢIA | A KIVÉGZÉS
HUNGARY, ROMANIA | MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA (2014, 13:34 min )
Director | Rendező: SZŐCS Petra
1990, Cluj, Romania. Three children
keep reenacting Ceauşescu’s execution. Who will be the real victim?
Ü
1990, Kolozsvár, Románia.
A gyerekek kedvenc időtöltése a
Ceauşescu házaspár kivégzésének
újra és újra játszása. Vajon ki lesz az
igazi áldozat?
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THE EXPEDITION | EXPEDÍCIÓ
HUNGARY | MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: SZIRMAI Márton

(2014, 11:00 min)

After several years of planning, a
politician is about to be sent to visit
voters. For how long can a politician
endure amongst ordinary people?
ÜHosszú évek tervezgetése után a
Parlamentben ma kisorsolták, ki lehet az a bátor politikus, akit a választók közé eresztenek. Vajon meddig
bírja majd közöttük?

THE BLACK SQUAD | A FEKETE BRIGÁD
ROMANIA | ROMÁNIA
(2013, 22:00 min)
Director | Rendező: Andrei NICOLAE TEODORESCU
Elvis, Jan and Duck, three young
boys in a backwoods village dream of
a better life. Their dream appears to
materialize when their craziest plan
yet is put in motion.
ÜEgy Isten háta mögötti faluban három fiatalember, Elvis, Jan és Kacsa
egy jobb életről álmodik. Úgy tűnik,
hogy egy őrült terv végrehajtásával
álmuk valóra válhat.

WHERE WERE YOU WHEN MICHAEL JACKSON DIED?
HOL VOLTÁL AMIKOR MEGHALT MICHAEL JACKSON?
FRANCE | FRANCIAORSZÁG
(2013, 11:38 min)
Director | Rendező: Jean BAPTISTE POUILLOUX
Paris, a few days after the death
of the King of Pop and a few days
before Christmas, boy and girl
happen to meet in the back seat of
a cab. They ride along through the
streets, among the city lights, just
long enough for an encounter.
ÜPárizs, néhány nappal a Popzene
Királyának halála után és pár nappal
Karácsony előtt. Egy fiú és egy lány
véletlenül összefutnak és egy taxi hátsó ülésén körbeutazzák a város kivilágított utcáit.

11TH MEETING OF FILM FESTIVALS
RIFF ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL
(ITALY | OLASZORSZÁG)

BAÚLL

LA PARALISI

Abruzzo, Italy. 1950. Nenné is a child that lives with her mother in a small
village. Nenné is fascinated by the story of Baùll, an ogre of Abruzzo’s ancient
fairy tales. “Dad used to say that you had to be careful, because Baùll kidnaps
children, removes their skin with his long slender fingers, and then hides
them in a bag. Once I saw Baùll”. A fairy tale of loss and abandonment.
ÜAbruzzo, Olaszország, 1950. Nenné az édesanyjával él egy kis faluban. A
gyermeket lenyűgözi Abruzzo egyik ősi meséjének szereplője, a Baúll nevű
ogre. „Apa mindig azt mondta, hogy vigyázni kell, mert Baúll elrabolja a gyerekeket, megnyúzza őket a hosszú vékony ujjaival és aztán elrejti őket egy zsákba. Egyszer találkoztam Baúllal.” Tündérmese veszteségről és lemondásról.

Aldo is sixty-five and still a strong and vital man. He has a new love, Rita.
But his daughter Susanna and her husband, both unemployed, have asked
him to pretend to be seriously ill, in order to get the money of the disability
pension. While they are waiting for the medical committee, Aldo has to
remain completely motionless, pretending to have a total paralysis. But
because of this scam he risks to lose Rita and perhaps even more.
ÜAldo 65 éves, de még mindig erős és tele van élettel. Új szerelme van,
Rita. A lánya és annak férje, akik mindketten munkanélküliek arra kérik, tettesse magát betegnek, hogy felvehessék utána az ápolási díjat. Miközben
az orvosi ellenőrzésre várnak, Aldonak teljesen mozdulatlanul kell feküdnie
és úgy kell tennie, mint akinek az egész teste lebénult. A hazugsággal azonban azt kockáztatja, hogy elveszíti Ritát vagy talán még nála is többet.

(2014, 15:00 min)
ITALY | OLASZORSZÁG
Director | Rendező: Daniele CAMPEA

CHILD K

(2014, 22:00 min)
ITALY | OLASZORSZÁG
Director | Rendező: Roberto DE FEO, Vito PALUMBO

Based on a true story. Pomssen, Saxony, 1937. Richard and Lina Kretschkopf
are a young peasant couple who live in a small house in the country, in the
middle of the German hills. Richard’s desire to have a healthy and strong
son, who’d work with him in the fields has become an obsession.
ÜIgaz történet alapján. Pomssen, Szászország, 1937. A fiatal gazdálkodó
pár, Richard és Lina Kretschkopf egy vidéki házacskában tengeti életét, valahol a német hegyvidék közepén. Richard vágya, hogy legyen egy erős és
egészséges fia, aki segít neki a gazdaságban, lassan a rögeszméjévé válik.

(2014, 25:55 min)
ITALY | OLASZORSZÁG
Director | Rendező: Gianni COSTANTINO

VERMIGLIO

(2014, 11:25 min)
ITALY | OLASZORSZÁG
Director | Rendező: Giordano TORREGGIANI, Filippo PROIETTI

In a night of madness, Charlie murders his girlfriend Lucy and decides to
hide her body. While charging the body in his car he bumps into his intrusive
sister Sally. Charlie feels compelled to kill her. Thus began Charlie’s journey
throughout the night. A journey on the run from his imagination that comes
to life, the police and all his fears, on board of a vermilion red Renault 4.
ÜEgy őrült éjszakán Charlie meggyilkolja a barátnőjét, Lucy-t és elrejti a
holttestet. Miközben próbálja a testet betuszakolni a kocsijába, belebotlik a
minden lében kanál testvérébe, Sally-be. Charlie úgy érzi, vele is végeznie
kell. Menekülés az életre kelt képzelete, a rendőrök és minden félelme elől...
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11. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA
VISEGRAD ANIMATION RALLYE
(CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG)
NIEBIESKI POKÓJ | A BLUE ROOM

(2014, 14:00 min)
FRANCE, POLAND | FRANCIAORSZÁG,
LENGYELORSZÁG
Director | Rendező: Tomasz SIWIŃSKI
A man wakes u pin a blue room. He’s stuck
and he can’t escape. A window is his only
connection to the outer world. It filters the
reality in a very mysterious way…
ÜEgy férfi egy kék szobában ébred. Be van
zárva, nem tud kijutni. A külvilággal csak egy ablak köti össze. Az ablak igen
rejtélyes módon szűri meg a valóságot…

ŁAKOMSTWA ENDEMITA | ENDEMIT’S GREED (2014, 11:00 min)
POLAND | LENGYELORSZÁG
Director | Rendező: Natalia DZIEDZIC
At the seaside beach fates of balding sailor,
young girl and two modest creatures – the
bee and the crab are tangling. Going after their
greediness, they meet a waffle stand. This is
an animated story about primal desires, which
are present in the human nature.
ÜEgy kopaszodó tengerész, egy fiatal lány és két egyszerű teremtés – egy
méh és egy rák – sorsa összefonódik a tengerparton. Mohóságuktól hajtva
egy goffri árusnál találkoznak. Animáció az emberi természetben rejtőző
alapvető vágyakról.

V RADE | IN LINE (2014, 04:00 min)
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Director | Rendező: Kamila KUČÍKOVÁ
For some waiting in line is a pleasant thing,
for most not. Anything can happen in the
timespan of one queue.
ÜNéhányan szeretnek sorban állni, néhányan
pedig nem. Egy sornyi idő alatt bármi megtörténhet.

FONGOPOLIS

(2014, 13:00 min)
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Director | Rendező: Joanna KOŻUCH
A young violinist is about to play his big solo
with the Philharmonic of Fongopolis City.
However, his path to success in unexpectedly
stopped at a train station. In the chaos of
signs, advertisements, lights and crowds in
a rush, he cannot find the way to the right
platform. To find his train he has to stop for a while.
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ÜEgy fiatal hegedűművész a Fongopolis-i Filharmonikusokkal készül nagy
szólójára. A sikerhez vezető útja azonban váratlanul megszakad egy pályaudvaron. A jelek, hirdetések, fények és rohanó emberek káoszában nem
találja meg a vágányt. Ahhoz, hogy megtalálja a szerelvényt meg kell állnia
egy pillanatra.

THE ADVANTURES OF CANDIDE

(2014, 09:00 min)
HUNGARY | MAGYARORSZÁG
Director | Rendező: BERA Nándor
An adaptation of Voltaire’s 18th century
satire in a nutshell. We follow the naive and
hopelessly optimistic hero, Candide, on his
journey. Throughout the story, the characters
change and evolve while learning the
workings of the world surrounding them. The
experimental short is a pilot of a TV series in
production.
ÜVoltaire XVIII. századi szatírája dióhéjban. A naiv és reménytelenül optimista Candide-ot követjük útján. A történetben a karakterek úgy fejlődnek,
ahogy minél többet megtudnak az őket körülvevő világ működéséről. Egy
gyártás alatt lévő TV sorozat pilot epizódja.

JEDLÍCI BRAMBOR | THE POTATO EATERS

(2014, 04:00 min)
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Martin KUKAL
A tribute to Vincent Van Gogh, the man, who
was once passing through the Brabantse land.
ÜTisztelgés Vincent Van Gogh előtt, a férfi
előtt, aki egykor átutazott Brabant tartományon.

ZÁPLETKA | ENTANGLED

(2014, 09:00 min)
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Stanislav SEKELA
An animated drama about the strong
connection between two lovers in the world
of plants.
ÜAnimációs dráma két szerelmes közötti
szoros kapcsolatról a növények világában.

11TH MEETING OF FILM FESTIVALS
FEST ANČA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA

AION

Copyright

VSMU
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Bratislava
(2014, 06:00 min)
Director | Rendező: Petra HELENINOVÁ
What would you do if you found a remote control that could stop the world?
That is exactly what happened to our hero. And he decided to struggle with
it his own way. Thanks to his newly gained superpower, he started to use the
remote control in his favour. But every action has a reaction...
Ü Mit tennél, ha
találnál egy távirányítót, amivel
megállítható
a
világ? Hősünkkel pontosan ez
történt. És ő úgy
döntött, hogy a
saját szája íze
szerint jár el. Újdonsült szuperhatalmának köszönhetően igyekszik a maga
hasznára fordítani a dolgokat. De minden tettnek következménye van…

ROSSO PAPAVERO

Copyright
VSMU

SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Bratislava
(2014, 05:15 min)
Director | Rendező: Martin SMATANA
One starry night a little boy with a lively imagination witnesses a dream
circus performance. Dazzled by an endless chain of glittering attractions, he
finds out that the price for a ticket to enter a fantastic circus tent is too high,
and the gate between reality and dream is closing.
Ü Egy csillagos
éjszakán az élénk
fantáziával megáldott kisfiú egy
álombeli cirkusz
előadását nézi. A
csillogó attrakcióktól megszédülve rájön, hogy túl
nagy árat kell fizetni a fantasztikus cirkuszsátorba való belépésért. A kapu
álom és valóság között lassan bezárul.

NINA
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
(2014, 17:00 min)
Director | Rendező: Veronika OBERTOVÁ, Michaela ČOPÍKOVÁ
A story of a timid boy and a woodland girl who are both connected and
separated by fear. They develop a strong bond which becomes almighty in

their fantasy world. But as friendship turns to love, fear arrives, and has an
unexpected form. Overcoming fear and finding a shared path will not be easy.
Ü Egy félénk fiú
és egy erdei lány
története, akiket
elválaszt és egyben összeköt a
félelem. Szoros
kapcsolat alakul
ki közöttük, ami
szinte mindenhatóvá teszi őket a saját fantáziavilágukban. De ahogy a barátságból szerelem
lesz beköszönt a félelem is, vártalan testet öltve. Nem lesz egyszerű legyőzni
és megtalálni a közös utat.

DVA: NO SURVI

Copyright
VSMU
Bratislava

SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
(2014, 03:00 min)
Director | Rendező: Andrej KOLENCIK, Peter SKALA
When souls which have forgot frivolity in lowliness, noting the fatal flight of
worlds whereto this earth’s a hurled dream.
Ü Amikor a könynyelműség vétkétől alázatosan
megszabadult
lelkek észreveszik
a világok fatális
robogását ahova
e Föld zűrzavaros
álma is vezet.

HALF BÁBKA (2014, 05:00 min)
SLOVAKIA, BELGIUM | SZLOVÁKIA, BELGIUM
Director | Rendező: Jasmine ELSEN
Loneliness is a common social phenomenon. An old woman spends all her
time with her cat. She loves the cat as much as a child loves a toy.
Ü A magány megszokott társadalmi jelenség. Egy idős asszony minden idejét a macskájával
tölti. Úgy szereti
a macskát, ahogy
egy gyermek a játékát.
Copyright
VSMU
Bratislava
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11. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA
FEST ANČA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA

DÝCHAT’ SÍRU | TO BREATHE SULFUR

CITY GHOST

SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
(2013, 04:50 min)
Director | Rendező: Marián VREDÍK
The video clip shows four figures that go to a mountain peak to perform a
ritual. During the journey, they encounter animal corpses... The animation is
inspired by shamanic drawings and their magical power.

SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
(03:39 min)
Director | Rendező: Andrej KOLENČIK, Veronika KOCOURKOVÁ
8bit trip through a city nightlife depicting its genius loci.

Ü 8bit-es túra egy város éjszakai életében, végig az összes zseniális helyen.
Ü A videoklip négy figuráról szól, akik egy hegytetőre tartanak, hogy elvégezzenek egy rítust. Útközben állati tetemekre bukkannak…Az animációt a
sámánrajzok és az azokban rejlő mágikus erő ihlette.

KOVBOJSKO | COWBOYLAND

PÁN MRKVA | MR. CARROT
Slovakia | Szlovákia
(2013, 09:16 min)
Director | Rendező: Tomáš DANAY
Plasticine hero Mr.
Carrot fights for his
freedom against
mechanized world of
vegetable factory.
Ü Répa úr, a gyurmahős a szabadságáért
küzd egy zöldség-üzem
gépiesített világában.

Copyright

VSMU
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Bratislava
(06:10 min)
Director | Rendező: Dávid ŠTUMPF
According to the rules of the Wild West every thief will be punished. But what
if the sheriff stops working?

ŠAMLÍK | SÁMLI

Ü A Vadnyugat szabályai szerint minden tolvaj büntetést érdemel. De amikor a seriff lovával történik valami, hirtelen nincs aki betartsa a törvényt.
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SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
(2013, 02:50 min)
Director | Rendező: Michal ORMANDÍK
The music video to the suicidal track by rapper Prezident Lourajder. Šamlík
is a small footstool, like the one that your dexterous grandpa made when
you were a child to help you reach the world of adults. Now that you are an
adult, it will help you escape from that very same world. Dedicated to Kedilek.
Ü Zenei videó Prezident Lourajder gyilkos zenéjéhez. A sámli – az a kis fellépő, amit az ezermester nagyapád egykor azért készített, hogy gyerekként
elérd a felnőttek világát – most, felnőttként abban segít, hogy kiszabadulj
belőle. Kedilek-nek.

11TH MEETING OF FILM FESTIVALS
GRENZLAND FILMTAGE SELB
(GERMANY | NÉMETORSZÁG)
ALIENATION
(2014, 06:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Laura LEHMUS

An animation-short about puberty, based on real
life interviews with teenagers.
Ü Animációs kisfilm a pubertás korról, kamaszokkal készült interjúk alapján.

ASPHALTBLAU | ASPHALT BLUE
(2014, 18:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Tobias FITTING
A mild summer night. A young girl is trying to jump
down a bridge but is interrupted by a taxi driver.
The perky man explains that this bridge is not high
enough and offers her a free ride to a better, surely
deadly bridge.
Ü Enyhe nyári este van. Egy fiatal lány le akar ugrani egy hídról, de közbelép egy taxisofőr. A férfi
elmagyarázza, hogy ez a híd nem elég magas és
felajánlja, hogy ingyen elviszi egy magasabb hídhoz, ahonnan a biztos halálba vezet az ugrás.

DOT

(2014, 27:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Tali BARDE
While crossing against the red light, a man gets hit
by a car. 5 days after the fatal accident he wakes
up under the shower with 11 mysterious marks
on his wrist. He slips on the wet bathroom floor,
breaks his neck and suddenly stands in an elevator
with only 10 marks left on his arm. The elevator
crashes. 9 marks. After subsequently being shot
during a kiosk robbery, struck by lightning and
falling of a roof, the man begins to realize: A hunt
for life through and against time has begun...
Ü Egy férfit, aki a piros lámpánál akar átkelni,
elüt egy autó. Öt nappal a végzetes baleset után
a zuhanyban ébred, csuklóján 11 rejtélyes heggel.
Elcsúszik a fürdőszoba padlóján, kitörik a nyaka és
egy liftben tér magához, 10 heggel a csuklóján. A
lift leszakad, 9 heg. Miután véletlenül lelövik egy
bolti rablás közben, majd villámcsapás éri és leesik
egy tetőről lassan kezd rájönni, hogy elkezdődött a
visszaszámlálás.

ON THE DRIVE

(2014, 15:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Thomas SCHERER

D.E.A.L.

(2013, 28:00 min)
NETHERLANDS | HOLLANDIA
Director | Rendező: Fedde HOEKSTRA
D.E.A.L. is about Tjalling, a 16 year old technician.
He is reluctant for his first day as an intern at a
wind farm. His supervisors are making fun of him
but at the end of the day he becomes a hero. From
the top of a windmill Tjalling exposes a drugs gang
that steals electrical power.
Ü A D.E.A.L. Tjalling-ról a 16 éves technikusról
szól. Nem túl lelkesen kezdi meg első napját egy
szélerőműben. A főnökei folyamatosan piszkálják,
de végül mégis ő lesz a nap hőse. Az egyik szélerőmű tetejéről Tjalling kiszúr egy kábítószer-kereskedő bandát, akik áramot próbálnak lopni.

csatlakozik hozzájuk, Henry kezdi elveszíteni a türelmét…Megkezdődik Henry életének leghosszabb
utazása. De egyszer csak minden megváltozik,
mert egyikőjüknek van egy titka…

PAWO

(2015, 08:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Antje HEYN

PAWO (Tibetan for “being brave”) is the magical
adventure of a little toy figure, who finds herself
in a curious world. Thanks to some strange
companions, she gradually becomes aware of her
strength and skills. PAWO is also about the courage
to face life without fear and full of trust – although
it sometimes isn’t as you would like it…
Ü A PAWO (tibeti szó, jelentése: bátornak lenni) egy
kis játékfigura története, aki egy furcsa világban találja magát. Fura társainak köszönhetően rátalál a
benne rejlő erőre és képességekre. A PAWO arról,
szól, hogy nézzünk bátran és bizakodva szembe az
élet kihívásaival – még akkor is, ha azt szeretnénk,
máshogy menjek a dolgok…

TELEKOMMANDO

Henry, a successful business man has to go to
Dusseldorf for an important appointment. For
going there pretty cheap and relaxed he takes the
opportunity of a ride offered by Jojo. Since trouble
making Helmut joined as third passenger, Henry is
almost losing his nerves.... For Henry the longest
ride of his life starts. But everything changes,
cause one of them has a secret....
Ü Henry, a sikeres üzletember Düsseldorfba készül egy fontos találkozóra. Hogy az út kényelmes
és olcsó is legyen egyben, elfogadja Jojo ajánlatát,
hogy elvigye autóval. Miután a bajkeverő Helmut is

(2014, 05:00 min)
GERMANY | NÉMETORSZÁG
Director | Rendező: Erik SCHMITT
Volker Henk works for the municipality. His
department is responsible for the automatization
of municipal processes. He proudly presents
the numberless options of his universal remote
control. When the remote control is stolen the city
falls into a apocalyptic chaos.....
Ü Volker Henk az önkormányzatnál dolgozik. Az
ő részlege felel a különböző eljárások automatizálásáért. Büszkén mutatja be az univerzális távirányítója nyújtotta számtalan lehetőséget. Amikor
a távirányítót ellopják, a városban apokaliptikus
káosz tör ki…
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11. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA
OSTRAVA KAMERA OKO FILM FESTIVAL
(CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG)
ADELAARS

(2013, 09:00 min)
SLOVAKIA | SZLOVÁKIA
Director | Rendező: Andrea SUDOROVÁ
Adelaars has its origins in a choreography inspired by a Mongolian ritual dance. The
creation and flight of an eagle is the metaphore of the cycle of life in nature. The
dance originally performed by men is substituted by a female principle. Woman
sustains and protects life, she is the one filling it with love. The end of the film shows
the imperishability of human soul, which soars in the form of an eagle.
Ü Az Adelaars egy mongol
rituális tánc nyomán született koreográfiából ered. A
sas teremtése és szárnyalása magának az életnek a
metaforája. Az eredetileg
férfiak által előadott táncot
ezúttal női princípiummal
helyettesítették. A nő az
élet fenntartója és védője,
ő tölti meg azt szeretettel.
A film vége megmutatja nekünk a halhatatlan emberi lelket, ami sasként emelkedik a magasba.

NA JIŽŇÁKU | AT THE JIZNAK ESTATE

(2014, 07:00 min)

CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Jan VONDRÁČEK

PEVNOST | FORTRESS

(2013, 08:00 min)
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Olmo OMERZU
Felix Kolmer is a member of a secret Terezin organization with a mission to
find hidden secret passageways leading away from the fortress in case the
SS would plan pogroms. He managed to escape from the fortress twice, but
every time he came back so he would not endanger other 60,000 prisoners
held in Terezin.
Ü Felix Kolmer egy titkos terezin-i szervezet tagja, aminek az a feladata,
hogy titkos átjárókat találjon, amik egy esetleges SS pogrom esetén menekülési utat jelenthetnek az erődből. Ő már kétszer kijutott, de mindkétszer
visszatért, nehogy veszélybe sodorja annak a 60 000 embernek az életét,
akiket Terezinben tartanak fogva.

PRAVOMIL | A RIGHTEOUS CHOICE

(2014, 24:00 min)
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Pavel NOSEK
Film inspired by real-life events. War veteran Pravomil Raichl decides to get
revenge for a friend who was unjustly executed by the Communist regime.
He has believed his whole life the prosecutor Karel Vas, who is responsible
for the killing, will face justice in a court of law. When that doesn’t happen,
he decides to take revenge. It is his last chance to achieve justice.
Ü Igaz történet alapján. A háborús veterán, Pravomil Raichl úgy
dönt, bosszút áll barátja haláláért,
akit ártatlanul végzett ki a kommunista rezsim. Egész életében
abban hitt, hogy a kivégzést elrendelő ügyésznek, Karel Vasnak
egy nap majd felelnie kell tetteiért.
Amikor ez nem történik meg, boszszút esküszik.

RETRIEVER

A thirteen-year-old girl sneaks out of the house in the evening to see her
classmate. Through their story we see what young people do to entertain
themselves at the Jiznak estate and we on their naive dates. The adventure
turns into a conflict when the classmate’s mom comes to get him and right
after the girl returns home herself.
Ü Egy 13 éves lány éjszaka kiszökik otthonról, hogy az osztálytársával találkozzon. A történetükön keresztül megfigyelhetjük, hogyan szórakoznak a
fiatalok, mi történik az ártatlan randevún. A kalandból azonban konfliktus
lesz, amikor a fiút hazaviszi az édesanyja, a lány viszont egyedül megy haza.
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(2014, 22:00 min)
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG
Director | Rendező: Tomáš KLEIN, Tomáš MERTA
A divorced man is trying to hold onto the last symbol of his happy family – a
golden retriever. But the once loyal dog starts to run away. After several
attempts to hold him in his cage, the man follows him and joins a pack of
stray dogs who are trying to take over the city. The film is based on a story
of the same title by Ondřej Štindl.
Ü Egy elvált férfi ragaszkodik boldog családi élete utolsó szimbólumához,
egy golden retrieverhez. Az egykor hűséges kutya azonban állandóan elszökik. Miután többször próbálja sikertelenül a kennelben tartani, a férfi
úgy dönt követi a kutyát. Csatlakoznak egy kóbor kutyákból álló csapathoz,
amelyik megpróbálja elfoglalni a várost.

11TH MEETING OF FILM FESTIVALS
11th Jameson CineFest Miskolc International Film Festival 2014
(HUNGARY | MAGYARORSZÁG)
ANIMATION FILMS | ANIMÁCIÓS FILMEK

CODA

SHOOT | ENNEK LŐTTEK

IRELAND | ÍRORSZÁG (2013, 09:00 min)
Director | Rendező: Alan HOLLY
A visual journey into the epilogue of a life. Ü Utazás az élet végéig.

IRELAND | ÍRORSZÁG (2014, 03:40 min)
Director | Rendező: Rory CONWAY
An assassin is about to assassinate the American President. But the mission
does not go according to plan due to the distraction of an unexpected visitor.

HITLER RELODEAD | HITLER ÚJRATÖLTVE
GERMANY | NÉMETORSZÁG (2014, 17:00 min)
Director | Rendező: Tobias BIESEKE
Everything begins with a small revolution in Russia, where, in a dark corner
of the Kremel’s basement, the skull of a man by the name A. Hitler turns up.
Soon Hitler-clones are everwhere, but day act differently as their original „father”. Ü Minden egy kis forradalommal kezdődik. A Kreml egyik eldugott sarkában egy koponya porosodik, rajta címke: A. Hitler. Hamarosan Hitler-klónok lepik el a világot, de nagyon másként viselkednek, mint „szülőatyjuk”.

HOTZANAK, FOR YOUR OWN SAFETY
SAJÁT BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN
SPAIN | SPANYOLORSZÁG (2013, 05:11 min)
Director | Rendező: Izibene OÑEDERRA
I told her I was a filmmaker… and nothing has changed. Amid these landscapes traipses the soul, at times certain, at others uncertain of its own existence, while the body is and is and is and has no place of its own. Ü Mondtam neki, hogy filmes vagyok... de semmi nem változott. A lélek cselleng a
tájak között, hol bizton tudva saját létezéséről, hol pedig nem.

ROB ’N’ RON | ROB ÉS RON
DENMARK | DÁNIA (2014, 03:42 min)
Director | Rendező: Peter SMITH
In a miniature spaghetti western lives two outlaw brothers; Rob and Ron.
Rob is planning their biggest heist yet, just as his brother Ron enters the
room with coffee and cookies… Ü A miniatűr spagettiwestern főszereplője egy törvényen kívüli testvérpár: Rob és Ron. Rob épp életük legnagyobb
dobását tervezgeti, amikor belép Ron, kezében egy tálca, rajta kávé és sütemény…

Ü Egy bérgyilkos épp végezni akar az amerikai elnökkel. De a küldetés nem
a terv szerint alakul, miután felbukkan egy váratlan látogató.

I GOT NEIGHBOURS | VANNAK SZOMSZÉDAIM
HUNGARY | MAGYARORSZÁG (2014, 03:42 min)
Director | Rendező: VARGA Petra
I Got Neighbours presents for neighbours doing their evening routine. But
when the old lady’s cat and the magician’s hat accidentally meet, things get
out of control. Ü A négy szomszéd éli mindennapi életét, de amikor az öreg
hölgy macskája véletlenül összetalálkozik a varázsló kalapjával, a dolgok váratlan fordulatot vesznek.

PAPÍRVILÁG | PAPERWORLD
HUNGARY | MAGYARORSZÁG (2013, 02:30 min)
Director | Rendező: RUSKA László, RINGEISEN Dávid
An image film for WWF Hungary in which the values that WWF stands for,
become visible on the level of a micro-world; where everything refers to the
slogen: „We are all connected.” Ü A WWF Hungary imázsfilmjében egy mikrovilágon keresztül ismerhetjük meg a WWF által képviselt értékeket.

I AM GLAD WE CAN BE HONEST ABOUT THIS | ÖRÜLÖK, HOGY
ŐSZINTÉN BESZÉLHETÜNK ERRŐL
GERMANY | NÉMETORSZÁG (2013, 06:14 min)
Director | Rendező: Alexander GELLNER
Meet a modern family that is dividedand battling with demons. Murder, Vengeance, Lust, Truth, Loyalty And Dance. Oh sweet dance! Ü Íme, egy modern
család! Megosztott és küzd a démonjaival. Gyilkosság, bosszú, vágy, igazság,
hűség és tánc. Ó, te édes tánc!
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11. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA
LOS ROSALES | A RÓZSÁK
ITALY | OLASZORSZÁG (2013, 09:32 min)
Director | Rendező: Daniel FERREIRA
It is a harsh industrial world where a humble, solitary robot is stuck in a repetitive life turning wheels and cogs all day to produce his only means of
survival – one small monthly rose. Ü Egy kegyetlen, ipari világban járunk,
ahol egy szerény, magányos robot egész nap mást sem csinál csak tárcsákat
és fogaskerekeket forgat, hogy létrehozza túlélése egyetlen eszközét – havi
egy kicsiny rózsát.

MALY COUSTEAU | THE LITTLE COUSTEAU | A KIS COUSTEAU
CZECH REPUBLIC | CSEHORSZÁG (2013, 08:05 min)
Director | Rendező: Jakub KOURIL
An undersea adventure in a snowy city. A homage to Jacques Cousteau. Ü
Tengeralatti kaland egy hófedte városban. Jacques Cousteau emlékére.

MUST SEEME | BLACK SEED | A FEKETE MAG
Estonia | Észtország (2014, 06:40 min)
Director: Francesco ROSSO
A middle-aged Siberian man lives in a windy steppe. His life suddenly changes due to a strange guest. Ü Egy középkorú férfi a szeles szibériai sztyeppén tengeti életét. Egy furcsa vendég érkezése hirtelen mindent felborít.

ONE THOUSAND AND ONE TEARDROPS
EZEREGY KÖNNYCSEPP
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (2013, 17:07 min)
Director | Rendező: Fateme AHMADI
On her first day of school, little Louly is faced with a question: what should
she wear? Luckily, she is visited by a magic teardrop-keeper who helps her
make a choice by telling the story of how the women of her nation, Iran, have
strived to answer this question for 200 years. Ü Első nap az iskolában. A kis
Louly szembesül a nagy kérdéssel: mit vegyen fel? Szerencsére meglátogatja
egy varázslatos könnycsepp tartó, ami azzal segít neki meghozni a döntést,
hogy elmeséli, hazájában, Iránban, a nők 200 éve igyekeznek megválaszolni
ezt a kérdést.

FLY ME TO THE MOON | RÖPÍTS EL A HOLDBA
Hungary | Magyarország (2013, 05:20 min)
Director | Rendező: FELVIDÉKI Miklós
The protagonist, who can hardly be called a hero, wakes up in a strange place, probably not for the first time. While striving to make his way home, world-shaking events take place in the background. Ü A főszereplő, akit nemigen nevezhetünk hősnek, egy nap ismeretlen helyen ébred –valószínűleg
nem először életében. Miközben próbálja hazaszenvedni magát, a háttérben
világrengető események történnek.

FRANCIA NYELV
KULTÚRA JÓ HANGULAT
NYELVTANFOLYAMAINKRA
beiratkozó tanulóinknak
kezdőtől haladóig csoportos és egyéni órák.
Nyelvvizsga és nyelvvizsga előkészítő
Beiratkozás és szintfelmérés:
egész évben folyamatosan

3525 MISKOLC, KOSSUTH U. 11. • Tel.: 46/509-530
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A fesztivál filmtörténeti sorozata, a CineClassics
fókuszában idén a western áll – a halhatatlan
műfaj, amely mindig képes megújulni. A fesztivál
idén is megemlékezik Ricsén ZUKOR Adolfról, a
Paramount Pictures magyar származású alapítójáról – sok más film mellett számos korai western
produceréről. A programban szerepel a cseh Ivan
PASSER 50 éves remeke, az Intim megvilágításban, a Michael HANEKE világhírnevét megalapozó
korai mestermű, a Benny videója, továbbá kiállítás
a Színészmúzeumban (Déryné u. 3.) a legendás
orosz színészről, a 90 éve született SZMOKTUNOVSZKIJ-ról (megnézhetjük korszakos Hamlet-alakítását is – a magyar emigráns, Jenei Jenő
díszletei között) és egy izgalmasnak ígérkező előadás 18-án 16 órakor a Herman Ottó Múzeumban
(Rákóczi u. 2.) az éppen 90 éves miskolci mozi
történetéről

The festival’s 6 years old film history series CineClassics celebrates with an extensive western focus, screenings
and a conference, commemorates the Hungarian born Paramount founder (yes, the legendary studio boss Adolph
Zukor, producer of many early westerns was born in a nearby village), screens Ivan Passer’s 50 years old masterpiece
Intimate Lighting and Michael Haneke’s early film, the cathartic Benny’s Video. An exhibition remembers the Russian
stage and screen legend Smoktunovsky who was born 90 years ago (watch his brilliant Hamlet in the Miskolc
Theatre Museum, Déryné u. 3.) and a Hungarian language presentation tells the story of the Miskolc city cinema
celebrating its 90th birthday.

JAMESON CINEFEST ÉLETMŰDÍJ 2015
Jameson Cinefest Lifetime Achievement Award 2015

Claudia CARDINALE

Az isteni CC: Claudia, Marcello Mastroianni – azaz Guido, a filmrendező
– múzsája a 8 és félben. Angelica, Alain Delon – azaz Tancredi
Falconeri – szerelme A párducban. Vénus, Jean-Paul Belmondo
szerelme a Cartouche-ban. Jill, minden férfi álma a Volt egyszer egy
Vadnyugatban. Ginetta a Rocco és fivéreiben. Gabriella az Éjfélkor
indul útjára a gyönyörben. Molly, Klaus Kinski – a címszereplő – társa
a Fitzcarraldóban. Doroteia Manoel de Oliveira legutolsó filmjében,
a Gebo és az árnyékban. A Jameson CineFest 2015-ös életműdíjasa
Federico Fellini, Luchino Visconti, Werner Herzog, Sergio Leone, Claude
Lelouch múzsája, a modern filmművészet egyik legnagyobb sztárja:
Claudia Cardinale.

The divine CC: Claudia, Marcello Mastroianni’s – that is Guido, the
director – love in the 8½; Angelica, Alain Delon’s – that is Tancredi
Falconeri – love in The Leopard. Venus, Jean-Paul Belmondo’s love
in the Cartouche. Jill, the dream of all men, in the Once Upon a Time
in the West. Ginetta, in the Rocco and His Brothers. Gabriella, in The
Immortal Bachelor. Molly, Klaus Klinski’s partner in Fitzcarraldo.
Doroteia in Manoel de Oliveira’s last film Gebo and the Shadow. The
2015 Lifetime Achievement Award of the Jameson CineFest goes to
the muse of Federico Fellini, Luchino Visconti, Werner Herzog, Sergio
Leone and Claude Lelouch, to one of the greatest starts of modern
cinema: Claudia Cardinale.

2002-ben Berlinben, 1993-ban Velencében kapott életműdíjat,
többször is elnyerte a David di Donatello-díjat – de ami ennél is
fontosabb: ő az európai mozi egyik arca. Milliók bálványa és példaképe,
az ENSZ jószolgálati nagykövete jelen lesz szeptember 11-én a
fesztivál megnyitóján, ahol átveszi az életműdíjat. És a nyitófilm nem
lehet más, mint egy Cardinale-film (partnerei Charles Bronson és Henry
Fonda): a Volt egyszer egy Vadnyugat, melynek káprázatos totáljait és
Morricone felejthetetlen dallamait tökéletes kép- és hangminőségben
élvezheti a CineFest közönsége.

In 2002 she was awarded with a life achievement award in Berlin, in
1993 in Venice, she won the David di Donatello prize several times
– but even more importantly, she is one of the faces of European
cinema. On the 11th of September, the idol and icon of millions,
the UNESCO Goodwill Ambassador will be present at the opening
ceremony of the festival at which she will accept the Lifetime
Achievement Award. And what else could the opening film be if not
a Cardinale movie (with Charles Bronson and Henry Fonda). The
audience of the CineFest will enjoy the perfect picture and sound of
the re-mastered Once Upon a Time in the West with its spectacular
long shots and Morricone’s unforgettable music.

98

Szeptember 12. szombat Béke terem, 13.00–16.00 | Saturday, 12 September Béke Room, 1-4 PM
Moderátor: Báron György | Chairman: György Báron
A nagy vonatrablástól A félszeműig. | From The Great Train Robbery to True Grit.
A klasszikus western: a műfaj és az alműfajok. A mai western | Genres and Subgenres: From the Classical Western to the Contemporary Western
Kerekasztal-beszélgetés | Roundtable discussion with a coffee break
Tervezett résztvevők | Participants: Michal BREGANT, Géza CSÁKVÁRI, György KÁRPÁTI, László KOLOZSI, Péter MUSZATICS, Lóránt STŐHR, Neil YOUNG
Angol nyelven, magyar szinkrontolmácsolással. A műsorváltozás jogát fenntartjuk. | In English. The program is subject to change.

VOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT, AVAGY: GYŐZÖTT A KELET?
HOW THE EAST WAS WON, OR: IS THE WILD WEST DEAD?
A CineClassics fókuszában ezúttal a western áll,
a műfaj, amely a 20. században milliókat vont
bűvkörébe, és melynek már sokszor halálhírét
keltették, de mindig újra feltámad, és John Fordtól
Nicholas Rayig, Sam Peckinpah-tól Sergio Leonéig, a Coen testvérektől Clint Eastwoodig számos
zseniális alkotót ihletett meg.
A válogatásban szerepel a legendás Volt egyszer
egy Vadnyugat – ez lesz szeptember 11-én a fesztivál nyitófilmje, mégpedig a női főszereplő, Claudia Cardinale jelenlétében.
Levetítjük John Ford klasszikusát, a John Wayne
és James Stewart főszereplésével készült Aki
lelőtte Liberty Valance-t. A régivágású, míves
hollywoodi western hattyúdalát a kegyetlen,
modern vérbosszú-western, a Vad banda követi,
amely 1969 óta semmit sem veszített erejéből. A
megunhatatlan spagetti-western, milliók kedvence, A jó, a rossz és a csúf zárja a válogatást.
„Ha az ember egyszer venné magának a fáradságot, hogy összehasonlítsa ezeket az elragadó,
de valószínűtlen történeteket, és úgy helyezze
egymásra őket, ahogy a modern fiziognómiában
az arcok negatívjait, az állandó közös vonásokból
kirajzolódna egy ideális western, amely kizárólag
eredeti, tiszta mítoszokból formálódik’ – írja A
western, azaz az amerikai film par excellence című
alapvető tanulmányában André Bazin. Két vadnyugati filmet ismerek, amely közel jár a Bazin megálmodta ideális westernhez: az Aki lelőtte Liberty
Valance-t címűt és a Volt egyszer egy vadnyugatot. Ugyanabban az évtizedben készült mindkettő:
a hatvanas években. Mégis, fényévek, filmtörténeti korszakok választják el
őket. Sergio Leone külsőkben, eredeti helyszíneken játszódó szuperszínes
breviáriuma idézetgyűjtemény: nosztalgikus visszatekintés, egy műfaj búcsúja. Metafilm, amely már létező filmek képeit hívja elő. John Ford stúdióban fölvett fekete-fehér remeklése ezzel szemben nyers és eredeti vadnyugati mozgókép, amely a műfajt ereje teljében mutatja (annak ellenére, hogy az
egyik utolsó igazán nagyszabású, nyers és erőteljes darabja).” (Báron György,
Filmvilág, 2000/10, 42-45. old.)
Az Aki lelőtte Liberty Valance-t és a Volt egyszer egy vadnyugat közé, afféle
óriási tablóként, felfesthető a műfaj egész története – lényegében az 1903as A nagy vonatrablás-tól az 2010-es A félszemű-ig. Tablófestésre nem vállalkozunk, de szeptember 12-én, szombaton 13 órától a Béke teremben kitűnő
szakemberek részvételével egy rövid, nyilvános western konferencián is részt
vehetnek az érdeklődők, hogy könnyebben eligazodjanak a műfaj útvesztőiben.

In 2015 the CineClassics focuses on westerns, the
genre attracting hundreds of millions in the 20th
century. It was thought to be dead many times,
but has always resurrected, inspiring geniuses
from John Ford to Nicholas Ray, from Sam Peckinpah to Sergio Leone, from Clint Eastwood to the
Coen brothers.
The legendary Once Upon a Time in the West
opens the selection – and the festival, in the presence of Claudia Cardinale.
CineClassics screens John Ford’s classic The Man
Who Shot Liberty Valance starring John Wayne
and James Stewart; the film marking the end of
old-school Hollywood western is followed by the
tough, modern, vendetta western Wild Bunch,
which has not lost an inch of its appeal since 1969.
The last piece of the selection is the epic spaghetti
Western, The Good, the Bad and the Ugly.
’However, if one wanted to take the trouble to
compare these delightful but unlikely stories and
to superimpose on them, as is done in modern
physiognomy, a number of negatives of faces, an
ideal western would come through, composed of
all the constant common to one and to the other: a western made up solely of unalloyed myth’
– writes André Bazin in his article The Western:
or the American film par excellence. I know two
films on the Wild West coming close to the ideal western Bazin has dreamt of: one is The Man
Who Shot Liberty Valance and the other is Once
Upon a Time in the West. Both of them were shot
in the same decade, in the 1960s. Yet there is a
significant distance between the two, they are separated by eras of film history. Sergio Leone’s super colorful breviary, shot at original locations, is a
collection of quotes: a nostalgic remembrance, the good bye of a genre. It
is a meta-movie, calling upon pictures of already existing films. On the other
hand, John Ford’s black and white masterpiece, shot in a studio, is a rough
and original Wild West moving image, showing the genre in its prime (even
though it is his last grandiose, though and powerful piece). (György Báron,
Filmvilág, 2000/10,pp. 42–45.)
If we take The Man Who Shot Liberty Valance and Once Upon a Time in the
West and put them in a big palette, the whole history of the genre can be
painted between the two – starting with The Great Train Robbery (1903) and
ending at the True Grit (2010). On 12 September at 2 PM in the Béke room
a conference with the experts of the genre will be held for everyone who
wishes to know more about the western.
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RICSÉTŐL HOLLYWOODIG
From Ricse to Hollywood
Ugye ismerős a Paramount Pictures
híres csillagos hegye, amit legendás
filmek eleje-főcímén láthatunk? Kevesen tudják, hogy a stúdiót a Miskolc mellett, Ricsén született Adolph
Zukor alapította, aki 16 évesen ment
Amerikába, létrehozta a Paramount
Picturest, életmű Oscar-díjat kapott,
103 évesen halt meg Hollywoodban –
így summázható Adolph Zukor, magyarosabban Zukor Adolf elképesztő
karrierje. A CineFest Ricse Önkormányzatával 2012. szeptember 15-én
emléktáblát avatott Zukor emlékére. Idén ismét ellátogatunk Ricsére.
A PROGRAM
2015. szeptember 13.
07:30
Indulás a miskolci Művészetek Háza elől,
utazás autóbusszal
10:00
Emléktábla-koszorúzás, Vécsi István ricsei polgármester
köszöntője, a CineFest képviselőjének beszéde, utána
látogatás Zukor Adolf édesanyjának sírjánál a község
zsidó temetőjében és a Zukor család által a településnek
adományozott Juhász-kút megtekintése
12:00
Ebéd
13:30
Hazautazás

You know the Paramount Pictures’ famous mountain peak with the stars
appearing at the beginning of legendary films, don’t you? But probably
only a few of you know that the studio was founded by Adolph Zukor,
born in Ricse, near Miskolc. He immigrated to the US at the age of 16,
founded Paramount Pictures, received an Oscar Lifetime Achievement
Award and died at the age of 103 in Hollywood – this is the summary
of his amazing career in a nutshell. With the local government of Ricse,
CineFest dedicated a memorial tablet to Adolph Zukor on the 15th of
September, 2012. This year we will visit Ricse again.
PROGRAM
13 September, 2015
07:30
Meeting in front of the House of Arts, travelling by bus
10:00
Memorial ceremony in Ricse. István Vécsi, the mayor
of Ricse gives a speech, followed by the speech of the
representative of the CineFest. Visiting the grave of
Adolph Zukor’s mother in the Jewsih cemetery, visit to the
Shephard’s Well, donated to the village by the Zukor family
12:00
Lunch
13:30
Travel back to Miskolc

INTIM MEGVILÁGÍTÁSBAN | Intimate Lighting
50 éves a cseh újhullám egyik legjobb filmje. Most gyönyörűen felújított kópián nézhetjük meg Ivan Passer remekét, melyben két osztálytárs találkozik sok év után. Az emlékek felidézése duhaj éjszakába
torkollik... Cseh nyelven, angol felirattal.
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A Cseh Centrum támogatásával

Incredible, but he masterpiece of the Czech new wawe is 50: Intimate
Lighting, Ivan Passer’s 1965 film is a story of two classmates who meet
after years. Passer’s portrayal of the Czech (and Central European)
countryside life is brilliant and ageless. Get know the real face or our
region! With English subtitles.

Supported by the Czech Centre

BENNY VIDEÓJA | BENNY’S VIDEO

Michael Haneke már első mozifilmjével, a 46 évesen forgatott A hetedik
kontinessel is sikert aratott, de európai
hírnevét a Benny videója alapozta meg
1992-ben. Jelölték az Európai Filmdíjra és FIPRESCI-díjat nyert – ez volt a
rendező első komoly elismerése, melyet később két cannes-i Arany Pálma,
Golden Globe és az Oscar-díj követett.
Haneke, mint későbbi filmjeiben is, kép
és valóság, lét és látszat határait kutatja. A kamasz Benny megdöbbentő
története nem hagyja nyugodni a nézőt: a modern létállapot ábrázolásában kevesen mertek olyan tisztán és
keményen fogalmazni, mint az osztrák mester.

Az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával

After the film The Seventh Continent,
Benny’s Video, the second feature of
the 50 years old Michael Haneke marked the way of the director to become
one of Europe’s greatest filmmakers.
The movie won the FIPRESCI Award
in 1993 – it was Haneke’s first major
award, followed by two Golden Palms in
Cannes, a Golden Globe and an Oscar.
The breathtaking story or of the teenage boy, Benny examines the borders
between media and life, fiction and reality. The sharp and clear statement of
the Austrian director is unparalleled in the contemporary cinema – and
his painful questions about the state of our civilization are eventually
unanswerable. But if you watch the movie, you can try to find some…
answers.
Supported by the Austrian Cultural Forum

Az orosz Hamlet. Variációk egy színészre: Innokentyij Szmoktunovszkij
A moszkvai Bahrusin Színháztörténeti Múzeum kamaratárlata Miskolcon

THE RUSSIAN HAMLET: SMOKTUNOVSKY 90 EXHIBITION
The exhibition of the Moscow Bahrusin Theatre Museum

Innokentyij Szmoktunovszkij. Ő volt
minden idők egyik legjobb Hamletje: a
Grigorij Kozincev filmadaptációjában
nyújtott 1964-es alakításáért BAFTÁ-ra,
azaz a brit Oscarra jelölték (magát a
filmet pedig Golden Globe-ra). Ő volt
az egyik legjobb Shakespeare-színész,
és minden idők egyik legjobb orosz
színésze. A kis kamarakiállítás – amely
a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeumban (Déryné u. 3.) a moszkvai
Bahrusin Színháztörténeti Múzeummal
együttműködve valósul meg – kurátorai
Geréb Anna és Mikita Gábor. Geréb Anna
1993-ban kitűnő portrékönyvet is publikált a művészről. Magyar származású alkotót pedig még akkor is találunk, ha nem is keresünk, és
nemcsak Hollywoodban, hanem a Szovjetunióban is: Kozincev Hamlet-filmjének díszleteit Jevgenyij Jenei – azaz Jenei Jenő tervezte.
MEGNYITÓ: szeptember 11., 15:00

He was one of the best Hamlets –
for his 1964 performance in Grigory
Kozintsev’s legendary film Innokentiy
Smoktunovsky was even nominated for
the BAFTA (and the film was nominated
for the Golden Globe). He was one of
the best Shakespeare actors – and one
of the best Russian actors ever. The
Siberian-born son of Polish-Russian
exilants appeared in hundreds of plays
and in dozens of great films from The
Unsent Letter to Nine Days in One Year,
from Crime and Punishment to Uncle
Vanya, just to name a few. Now a small
exhibition – curated by Anna Geréb and Gábor Mikita, in cooperation
with the Moscow Bahrusin Museum – honours him in the Miskolc
Theatre Museum (Déryné u. 3.).
OPENING: 11 September, 3 PM
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ÉLETMŰDÍJASOK
2008 | GYARMATHY LÍVIA
Gyarmathy Lívia Kossuth-díjas filmrendező, a magyar film egyik legfontosabb alakja. Már első alkotása, az
Ismeri a szandi mandit? nagy kritikai és közönségsikert aratott, a Schütz Ila, Dajka Margit és Kiss Manyi
főszereplésével készült film azóta is gyakran játszott klasszikus. A rendszerváltás hatásait az Andorai Péter
és Rita Tushingham főszereplésével készült A csalás gyönyörében ábrázolta. Játékfilmjei mellett több kitűnő
dokumentumfilmet készített, mint a megrázó A lépcsőt vagy a 2000-ben az év legjobb európai dokumentumfilmjének járó Európa Filmdíjjal jutalmazott A mi gólyánkat.
LÍVIA GYARMATHY is one of the greatest figures of Hungarian cinema. Even her first film, Do You Know
Sunday-Monday? (Ismeri szandi-mandit?), was well-perceived both by the audience and the critics. The film,
starring local legends Ila Schütz, Margit Dajka and Manyi Kiss is still a classic and repeatedly screened. The
effects of the political changes of 1989 are pictured in Rapture of Deceit, starring Rita Tushingham. Besides
her fine feature films she is also well-known for her documentaries, like the touching The Stairs (1994) or the
European Film Award Winner Our Stork from 2000.

2009 | SLAWOMIR IDZIAK
Az egyik legjobb európai operatőr, Krzysztof Kieslowski állandó alkotótársa számos legendás filmet fényképezett: gondoljunk Juliette Binoche arcára a Három szín: kékből, Irene Jacobra a Veronika kettős életéből, a
Rövidfilm a gyilkolásról legendás, megrázó képsoraira, vagy Ridley Scott filmjére, A sólyom végveszélybenre
és a 2007-es Harry Potter és a Főnix rendjére. Részese volt Kieslowski legnagyobb sikereinek, tizennégy
Zanussi-film operatőre volt, majd Hollywoodban is a legnagyobbakkal dolgozott együtt. 1991-ben a Velencei
Filmfesztiválon megkapta a legjobb operatőrnek járó díjat, 2002-ben Oscar-díjra jelölték.
ONE OF THE best European cinematographers was the congenial partner of the legendary director Krzysztof
Kieslowski. He photographed films like the Three Colors: Blue, The Double Life of Véronique (La double vie de
Véronique), A Short Film About Killing (Krótki fi lm o zabijaniu), Ridley Scott’s Black Hawk Down or the Harry
Potter and the Order of the Phoenix. He was part of Kieslowski’s greatest successes, photographed fourteen
films by Krzysztof Zanussi and worked with the bests in Hollywood as well. In 1991 he was awarded as Best
Cinematographer at the Venice Film Festival and in 2002 he was nominated for the Academy Award.

2010 | JANCSÓ MIKLÓS
A Szegénylegényekkel tűnt fel 1966-ban a Cannes-i Filmfesztiválon, majd olyan filmekkel írta be magát az
egyetemes filmművészetbe, mint a Csillagosok, katonák, a Fényes szelek, a Sirokkó vagy a Még kér a nép,
melyért 1972-ben Cannes-ban elnyerte a legjobb rendezés díját. Egyedi és eredeti kameramozgásai tökéletes
harmóniában vannak mondanivalójával. Filmjeiben a művészet választ keres a történelmi megrázkódtatások mozgatórugóira, zseniális filmnyelve olyan alkotókra volt hatással, mint például Martin Scorsese, Tarr
Béla és Bernardo Bertolucci.
HE MADE his debut in Cannes with the film The Round-Up (Szegénylegények) in 1966 after which he directed
masterpieces of modern cinema like The Red and the White (Csillagosok, katonák), Red Psalm (Még kér a
nép) for which he won the Best Director Prize at the Cannes Film Festival in 1972. His unique and original
film language is in complete harmony with the message of the movies. In his works the art seeks to find the
springs of action of historical traumas. His genius influenced great figures of cinema like Martin Scorsese,
Béla Tarr and Bernardo Bertolucci.
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LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
2012 | AGNIESZKA HOLLAND

A Varsóban született Agnieszka Holland pályája kezdetétől „határjáró”: a filmrendezést Prágában tanulta,
majd első filmje, a Vidéki színészek sikere és a lengyel rendkívüli állapot kihirdetése után 1981-ben Párizsba
emigrált. Az Armin Mueller-Stahl főszereplésével készült Keserű aratásért jelölték először Oscar-díjra 1986ban, másodszor 1992-ben nominálták az Európa, Európáért (1990), a mű elnyerte a legjobb külföldi filmnek
járó Golden Globe-ot is. Első amerikai filmjét, A titkok kertjét 1993-ban készítette. A még szinte ismeretlen
Leonardo DiCaprióra ő bízta 1995-ben első komoly szerepét, Rimbaud-ot, a költőt a Teljes napfogyatkozásban.
Közben Kieslowski Három szín: kék című filmjének társírója volt, és megfilmesítette a Washington Square című
Henry James-regényt Jennifer Jason Leigh-vel és Albert Finney-vel. Az Európai Filmakadémia elnöke.
BORN IN WARSAW, Agnieszka Holland has been a border-crosser” since the beginning of her career: she studied directing in Prague, and, following the success of her first film, Provincial Actors, and the state of emergency, she immigrated to Paris. She received her first Academy Award nomination for Angry Harvest, and
the second one for Europe, Europe (1990) – which has won the award for Best Foreign Film at the Golden
Globes. She made her first US film, The Secret Garden in 1993, was the first one to trust Leonardo DiCaprio
with a serious role, that of the poet Rimbaud, in the movie Total Eclipse. During her career, she filmed Henry
James’ novel, Washington Square (starring Jennifer Jason Leigh and Albert Finney), and also co-wrote the
Three Colors: Blue. She is the president of the European Film Academy.

2013 | SZABÓ ISTVÁN

Az Oscar-díjas rendező nemzedéki filmekkel tűnt fel (Álmodozások kora, Apa, Szerelmesfilm), majd a nagy
történelmi tablók mestere lett, és az 1981-es Mephisto, majd az ezt követő Redl ezredes és a Hanussen a
világ legjobb rendezőinek egyikévé avatták. A három film három tipikus közép-európai karaktert ábrázol,
mindegyiket Klaus Maria Brandauer személyesíti meg. Szabó István és Brandauer valami alapvetően érvényeset mondott ezekkel a filmekkel a politika és a művészet mindenkori viszonyáról. Az 1998-as összegző A
napfény íze után irodalmi adaptációkat forgatott (Szembesítés, Rokonok, Az ajtó), melyek, korábbi filmjeihez
hasonlóan, egyén, hatalom és közönség viszonyát elemzik.
THE ACADEMY AWARD winner director started his career with movies like the Age of Illusions (Álmodozások
kora), Father (Apa) or Love Film (Szerelmesfilm), after which he became master of spectacular historical tableaux: Mephisto , Colonel Redl and Hanussen made him one of the best directors of the world. All these three
films picture a typical Central European characters and all of them were represented by Klaus Maria Brandauer.
István Szabó said something fundamental about the connection of 20th century power, politics and art. After
the Sunshine (1998) he worked on adaptations like the Taking Sides (2001), Relatives (2006) or The Door (2012)
that, similar to his earlier work, analyze the relationship between the individual, the power and the audience.

2014 | ZSIGMOND VILMOS

Zsigmond Vilmos európai operatőr - és talán ez volt a szerencséje Amerikában. Európaisága akkor vált értékké, amikor az 1970-es évek elején színrelépett egy rendezőnemzedék, akik létrehozták az Új Hollywoodot.
Az 1956-os magyar emigráns, akinek kisujjában volt az európai mozikultúra, jókor volt jó helyen - így lett a
legnagyobbak: Robert Altman, Michael Cimino, John Boorman, Brian De Palma, Steven Spielberg munkatársa. A Harmadik típusú találkozások fényképezéséért 1977-ben elnyerte a legjobb operatőrnek járó Oscart.
Egy évvel későbbi filmje, A szarvasvadász (Cimino) öt Oscart nyert, köztük a legjobb film díját, de 1985-ben
és 2007-ben is jelölték Oscar-díjra. 1999-ben megkapta az Amerikai Operatőrök Társasága (ASC) életműdíját.
VILMOS ZSIGMOND is a European cinematographer – maybe this was his key to success in America. His
European sensitivity got appreciated when, at the beginning of the 1970s when a new generation of directors
created New Hollywood. The 1956 Hungarian emigré, who had the European cinema culture at his fingertips,
was the right man on the right place - and became the cinematographer of the greatest directors: Robert
Altman, Michael Cimino, John Boorman, Brian De Palma, and Steven Spielberg. The Close Encounters of the
Third Kind brought him the Oscar in 1977. One year later, his next movie, The Deer Hunter, won five Oscars,
including Best Picture. He was nominated for the Oscar in 1985 and in 2007 as well. In 1999 he received the
Lifetime Achievement Award from the American Society of Cinematographers (ASC).
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A FÓKUSZBAN: AUSZTRIA | IN FOCUS: AUSTRIA

A fesztivál országfókusz-sorozatában ezúttal Ausztria filmművészete mutatkozik be.
The ‘In Focus’ program of the festival introduces
the cinema landscape of Austria this y
year
AUSZTRIA

AUSTRIA
A
U

Ausztria két nagyjátékfilmmel is képperviselteti magát a nagyjátékfilmes verarl
senyprogramban. A Superworld Karl
Markovics második rendezése - a Rex
ex
mifelügyelőből és az Oscar-díjas Pénzhamipsítókból is ismert, Magyarországon is népéss
szerű színész első rendezése, a Lélegzés
2011-ben elnyerte a CineFest fődíját – a
j az első
l ő és
é a máá
CineFesten most a rendező mindkét filmje,
sodik is látható lesz. A Goodnight Mommy, Veronika Franz,
Ulrich Seidl alkotó- és élettársának új, provokatív és rendkívül
izgalmas munkája szintén sikerre számíthat Miskolcon - Velencében már bizonyított. Mindkét film magyar premier. A
programban szerepel egy válogatás Michael Haneke rendező
szakos diákjainak műveiből (melyeket a bécsi Filmakadémián
készítettek), és levetítjük Haneke, az Oscar-, Golden Globeés Arany Pálma-díjas legendás mester korai, kőkemény remekművét, a Benny videóját is. Jannis Lenz, a Filmakadémia
hallgatója, a Diagonale, azaz az osztrák nemzeti filmfesztivál
egyik idei fődíjasa a nemzetközi zsűriben foglal helyet.
MADE IN AUSTRIA
n
Nemzetközi versenyprogram –Jameson
nagyjátékfilm kategória | Internationall
Competition – Jameson Feature Films

Au
Austria
is represented by two feature films
in the competition program. The Superworld
w
o
is Karl Markovics’ second feature.
The
Th actor is well-known also outsides of
Au
Austria
thanks to Kommissar Rex and the
Ac
Academy
Award winner movie The Countterfeiters.
er
Markovics debuted as director
with the Breathing, also in program this
wit
i P
year, won th
the M
Main
Prize of the CineFest in 2011. Goodnight
Mommy, the provocative film by Veronika Franz, Ulrich Seidl’s
partner in work, also has a big potential for success in Miskolc
– it has already proved itself at the Venice Festival. Both movies are Hungarian premieres. A selection from the works of
Michael Haneke’s students majoring in directing at the Filmakademie Vienna will also be part of the program - just like the
Academy Award, Golden Globe and Palm d’Or winner Haneke’s early, provocative masterpiece Benny’s Video. Jannis
Lenz, student of the Filmacademie and winner of this year’s
Austrian national film festival, Diagonale, will participate in
the work of the international jury.

CINEFEST AWARDS 2012

ATMEN | BREATHING | LÉLEGZÉS

(ENG) 85 min PREMIER:
ER: 09.12. 21:30 Béke

–A
Apariciones
((Apparitions), Maria

ICH SEH, ICH SEH | GOODNIGHT MOMMYY
D: Severin FIALA, Veronika FRANZ
as
Cast: Susanne Wuest, Elias Schwarz, Lukas
Schwarz
(Austria, 2014) 99 min
PREMIER: 09. 17. 21:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 15:00 Uránia

SUPERWELT | SUPERWORLD

D: Karl MARKOVICS
(Austria,
(A
t i 2011) 90 min
i
Cast: Thomas Schubert, Karin Lischka, Georg Friedrich
PREMIER: 09.12. 15:00 Uránia

In
Információs
vetítés | Information Program
FIPRESCI
válogatás | FIPRESCI selection
FI
n
BENNY’s
BE
ENNY’s video | BEN
BENNY VIDEÓJA

D: Karl MARKOVICS
Cast: Ulrike Beimpold
el
Beimpold, Rainer Wöss
Wöss, Nikolai Geme
Gemel
(Austria, 2015) 120 min
PREMIER: 09. 13. 23:00 Great Hall
REPETITION: 09. 14. 16:30 Uránia

Eur
European
Film Awards
1993
199
Michael HANEKE
D: M
Cast: Arno Frisch, Angela
Cas
Winkler, Ulrich Mühe
Win
(Austria/Switzerland,
(Au
1992) 105 min
199
PREMIER: 09.12. 22:00
PR
Uránia
Urá
Az Osztrák
Osztrák
ák Kulturális Fórum
F
támogatásával
Supported by the Austrian Cultural Forum
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Válogatás a Bécsi Filmakadémia
filmjeiből | Selection of the Films of the
fil
Vienna Filmakademie

L Olivares Capelle,
p
Luz
2014,
2
23:00 min

–D
Die
ie Jacke (The
Jacket),
Ja
), Patrick Vollrath,
ra
th, 2014, 09:00 min

– Schattenboxer
(Sh d b
(Shadowboxer),
) Jann
JJannis
nnis
i
Lenz, 2015, 18:00 min

– Rote
Ro
ote Flecken (Red
Stains),
St
tains), Magdalena Lauri
tsch, 2013, 11:00 min
ritsch,

– Esel (Carry on),
on) Rafa
Rafael
aael
Haider, 2015, 24:00 min

A FÓKUSZBAN: CSEHORSZÁG
IN FOCUS: CZECH REPUBLIC
A fesztivál országfókusz-sorozatában
ezúttal Csehország filmművészete
mutatkozik be.
The ‘In Focus’ program of the festival
introduces the cinema landscape of
Czech Republic this year
CSEHORSZÁG
Csehország egy kőkemény és megráázó vadonatúj film, a Karlovy Varyban
an
díjazott Snake Brothers magyarororyszági premierjével szerepel a nagyjátékfilmes
versenyprogramban.
an.
A dokumentumfilmek között két
gyöngyszem is bemutatkozik: a Cseh
eh
h
sörháború című, címéhez illően, a
világszerte kedvelt ital múltjával és
jövőjével foglalkozik (és megtekinntése után a nézők garantáltan beülnek
nek egy-két sörre), a
Concrete Stories pedig a szerte Közép-Európában ismert
panelprogramok szomorú és mulatságos részleteivel foglalkozik, igazi cseh humorral és iróniával. A CineClassicsban az éppen ötven éves, frissen felújított remekmű, Ivan
zenkívül a CiPasser Intim megvilágításbanja szerepel, ezenkívül
neFest vetít egy válogatást a FAMU, a legendás
ás
prágai Filmakadémia vizsgafilmjeiből (az iskoolának olyan ismert diákjai voltak, mint Forman
an
és Menzel, Kusturica és Kundera, hogy csakk a
legnagyobbakat említsük), Michal Bregant, a
Cseh Filmarchívum igazgatója, a FAMU korábbi
bbi
dékánja pedig zsűritag lesz.
MADE IN CZECH REPUBLIC
Nemzetközi versenyprogram – Jameson
nagyjátékfilm kategória | International
Competition – Jameson Feature Filmss

CZECH
CZEC
CZ
CZE
ECH
EC
H RE
REPU
REPUBLIC
PUBL
PU
B IC
BL
Th Czech Republic is represented in
The
the competition program by a tough
and touching brand new movie, the
an
latest Karlovy Vary’s huge success,
lat
the Hungarian premiere of the film
Snake
S
n
Brothers. Two real treasures
are screened in the documentary
co
competition
program: the Czech Beer
War deals with the past and the future of
Wa
the world famous Czech lager (for sure,
the audience will have
hav a few glasses of beer after watching
it) while the Concrete Stories focuses on the ups and downs
of the prefabricated residential buildings so well-known
in Eastern Europe – with humor and irony characteristic of
Czech movies. The director of the Czech Film Archive, Michal
Bregant, will be a member of the international jury. The
fes
festival screens a selection of the graduation
film
films made at the legendary Film Academy of
Prague, the FAMU (the school had students
Pra
like Forman, Menzel, Kusturica and Kundera –
lik
to name just the greatest ones). CineClassics
sc
screens
the 50 years old (and recently
be
beautifully
restored) masterpiece Intimate
Lighting
Lig
by eminent helmer Ivan Passer.

Nemzetközi versenyprogram –
Dokumentumfilmek | International
competition – Documentary Films
CONCRETE STORIES | BETONTÖRTÉNETEK
D: Lorenz FINDEISEN

KOBRY A UZOVKY | THE SNAKE BROTHERS
BROTHER
RS

CineClassics
Intimni Osvetleni | Intimate Lighting
| Intim Megvilágításban
D Ivan Passer. Cast: Zdenek Bezusek, Karel Blazek,
D:
Miroslav Cvrk. (Czehoslovakia, 1965) 71 min
M
Premier: 09.17. 19:00 Béke
P

Válogatás a Famu filmjeiből
Selection of the Films of Famu

D: Jan PRUSINOVSKÝ

(ENG) 89 min – PREMIER: 09.17. 23:00 Béke

– Food to go (Food to go). D.: Edgar Ortiz,
2014, 7 min
(FFrance/Czech Republic, 2014) 52 min
(France/Czech
PREMIER: 2. blokk: 09.12. 17:00 Uránia
PR
REPETITION: 2. blokk: 09.13. 17:00 Béke
RE

– Zelená vdova (Grass Widow) D.: Lubos

ČE
ČESKÁ
PIVNI VÁLKA | CZECH BEER WAR |
CSEH SÖRHÁBORÚ

– Maly Cousteau (The Little Cousteau)
D.: Jakub Kuril, 2013, 8 min
– Návsteva (Zhe Visit)

Kucera, 2014, 38 min

– Malé cerné (Little Black Dress) D.:
Tomás Janácek, 2013, 9 min

Cast: Krystof Hádek, Matej Hádek, Martin Bonhard
(Czech Republic, 2015) 111 min
PREMIER: 09.17. 16:00 Great Hall
REPETITION: 09.18. 17:00 Uránia

D: Jan LATAL
(Czech Republic, 2014) 70 min
Premier: 1. Blokk: 09.11. 21:00 Uránia
Repetition: 1. Blokk: 09.12. 19:00 Béke

Lumír Kosar, 2013, 15 min

– Mythopolis (Mytholopolis)
D.: Alexandra Hetmerová, 2013, 12 min

A Cseh Centrum támogatásával | Supported by the Czech Centre
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16-17th September, 2015
Hungary, Miskolc
A Jameson CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztivál szervezői
immár negyedik alkalommal
rendeznek nemzetközi ﬁlmvásárt a
fesztivál ideje alatt szeptember 16–
17-én. Az idei ﬁlmvásáron nemcsak
az eladók és vevők találkozhatnak,
hanem speciálisan a számukra
összeállított szakmai programon is
részt vehetnek. A résztvevők többek
között Magyarországról és Európa
számos országából érkeznek.

On 16-17 September, during the time
of the Jameson CineFest Miskolc
International Film Festival, the festival
organizers are going to have their
fourth international ﬁlm market. This
year’s ﬁlm market will not only provide
an opportunity for sellers and buyers
to meet, but they can also participate
in a professional program designed
speciﬁcally for them. Participants are
coming from Hungary and several
European countries.

PROGRAM
Szeptember 16.
10:00–10:10 Ünnepélyes megnyitó
10:10–16:00 Vásár
16:00-tól
Részvétel a fesztivál
vetítési programjain.

PROGRAMS
16 September
10:00–10:10 Ceremonious opening
10:10–16:00 Market
from 16:00 Participation in the ﬁlm
festival’s screenings.

Szeptember 17.
09:00–12:00 Szakmai konferencia
13:00-tól
Kulturális programok
Részvétel a fesztivál vetítési
programjain.

17 September
09:00–12:00 Professional conference
from 13:00 Cultural programs
Participation in the ﬁlm festival’s
screenings.

Helyszín: Pannónia Szálló földszinti különterem (Miskolc, Kossuth utca 2.)
Venue: Hotel Pannónia ground ﬂoor Conference Room (Miskolc, No. 2, Kossuth st.)
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FILMSZAKMAI PROGRAMOK
ROMA-KÉP 2015
SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ 17:00–19:00
Információs vetítés – Uránia terem
A 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál alkalmával
már tízedik alkalommal kerül megrendezésre a Roma-Kép program,
melynek során válogatás mutatunk be a Miskolci Egyetem Kulturális és
Vizuális Antropológiai Intézetének évfolyamfilmjeiből.
Egy filmes work shop is színesíti a programot, melynek keretében a filmkészítés iránt érdeklődő, roma származású középiskolások által alkotott
csapat feladata egy rövid –, történelmi szempontokat előtérbe helyező
dokumentumfilm elkészítése Miskolc város és a roma kisebbség kapcsolatáról, összefonódásáról.
Az ötlet kidolgozásában és a mozgókép elkészítésében a magyar filmszakma elismert szakemberei kísérik végig a fiatalokat, többek között
Bogdán Árpád filmrendező, a program műhelyvezetője. Az elkészült dokumentumfilmet szeptember 15-én vetítjük. A ROMA-KÉP program szakmai felügyeletét a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai
Intézete látja el.

ROMA-PICTURE 2015
14th SEPTEMBER, MONDAY 17:00–19:00
Information Program – Uránia Screen
The ROMA-PICTURE program is organized at the 12th Jameson CineFest
Miskolc International Film Festival for the 10th time now. This year we
screen films made at the University of Miskolc, Institute of Cultural and
Visual Anthropology.
A film workshop is also held at which Roma high school students will
shoot a documentary short on the relationship of Miskolc and its Roma
community with historical references in the focus.
The youngsters are instructed during the process of filmmaking by wellknown Hungarian film professionals, like Árpád Bogdán, the leader of the
workshop. The documentary will be screened at the Festival on the 15th
of September. The professional supervision of the ROMA-PICTURE program is carried out by the Institute of Cultural and Visual Anthropology at
the University of Miskolc.

ROMA-KÉP Blokk 90 min (HUN)

SMOGCITY ELŐRE LÉP

KÖTELESSÉG

Válogatás a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetének évfolyamfilmjeiből. | Selection from the annual films of the
Institute of Cultural and Visual Anthropology, University of Miskolc.

AZÉRT ÉN IS JÓL ÉREZZEM MAGAM

A ZENE KÖRBEVESZ

NEM TUDTAM MEGFÚJNI A TROMBÁDÁT

A filmek után beszélgetés az alkotókkal.
The films are followed by discussion
with the filmmakers.

Rendező | Director: DOSZPOLY Roland
Hungary, 24:00min

Rendező | Director: KÁLLAI Barbara
Hungary, 15:00 min

Rendező | Director: SÜTŐ Dávid Pelé
Hungary, 20:00 min

Rendező | Director: TAKÁCS Bence
Hungary, 15:00 min (HUN)

Rendező | Director: NAGY Lilla
Hungary, 16:00 min (HUN)

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCS PROGRAMJA
PROGRAM BY THE NATIONAL MEDIA
AND INFOCOMMUNICATIONS AUTHORITY MEDIA COUNCIL
2015. szeptember 19. (szombat) | 19 September (Saturday) 10:00-11:00
Helyszín | Venue: Miskolc Művészetek Háza, Béke Terem | House of Arts, Béke Screen

A Magyar Média Mecenatúra Programban támogatást nyert alkotások terjesztése, forgalmazási lehetőségei
Opportunities of the distribution of the winner films of the Hungarian Media Patronage Programs’ grants
ELŐADÓK | SPEAKERS:
Dr. KOLLARIK Tamás
a Médiatanács tagja, a Magyar Média Mecenatúra Program koordinátora | Member of the Media Council, Coordinator of the Hungarian Media Donation Program

Dr. KOCSIS Noémi
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgató | Media Service Support and Asset Management Fund Director of Donations
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PROFESSIONAL PROGRAMS
6. IRÁNYTŰ | DOCOMPASS

DOKUMENTUMFILMES SZAKMAI NAPOK
DOCUMENTARIES FOR PROFESSIONALS
A 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár hatodik alkalommal ad otthont az Iránytű címet viselő dokumentumfilmes programnak. A program
keretében hazai dokumentumfilmeket mutatunk be és iránymutatást kívánunk adni a
dokumentumfilmeseknek bemutatkozási lehetőségeiket illetően és a dokumentumfilm
készítés finanszírozási hátteréről.
2015.09.16. SZERDA | WEDNESDAY
Béke terem | Screen
19:00 Premier

2015.09.18. PÉNTEK | FRIDAY
Béke-terem | Screen
18:00 Premier

A VÁSÁRHELYI ZSIDÓSÁG

A VERS EREJE – KÁDÁR FÉLELME

Van jövője a vidéki zsidóságnak. Hódmezővásárhelyen a kis lélekszámú zsidó közösség igyekszik a saját arculatát megfogalmazni, ők a hagyományos magyarországi neológia követői. Azt vallják, hogy nem szabad elveszíteni a magyar zsidó szellemi hagyományokat, amit az elmúlt
században létrehoztak, követtek. Ezek a hagyományok (mint például a
zene, a képzőművészet, a vallásgyakorlat, a nyelvhasználat, a zsinagógai
élet) az ő gyökereik, amiből ma táplálkozni lehet. Ezt az arculatot kell
előhívni, megerősíteni.
Megszólalnak a vásárhelyi zsidók, róluk szól a film.
A vetítést követően beszélgetés a rendezővel a Művészetek Háza emeleti
kávézójában.

„ A vers ereje – Kádár félelme” című film felidézi az 1985-ös esztendőt, a
kommunizmus bukásához vezető úton, Lakitelket, az Antológia című irodalmi estet és képzőművészeti kiállítást. Ez volt a legelső és legjelentősebb
ellenzéki összejövetel az 1956-os forradalmat követően Kádár rendszere
ellen. Ezt igazolják az estről készült III/III-as titkosszolgálati jelentések is,
amelyeket csak a rendszerváltás után 10–12 évvel tettek kutathatóvá. A
film az eredeti felvételek, titkosszolgálati jelentések, közreműködők és történészek segítségével mutatja be az eseményt, és segít megértenünk a
rendszerváltás folyamatát. A vetítést követően közönség találkozó, beszélgetés a film rendezőivel, Agócs Sándorral és Balogh Lászlóval, valamint a
film producerével, Nagy Ferenccel.

Rendező | Director: KERÉNYI László
HUNGARY | MAGYARORSZÁG (82 min)

Rendező | Director: AGÓCS Sándor, BALOGH László
HUNGARY | MAGYARORSZÁG (52 min)

MINDENKINEK VAN EGY FILMJE
bemutatkozik a digitális történetmesélés

Mindenkinek van története. Amit érdemes elmondani, megosztani másokkal. A digitális történetmesélés segítségével az elmondásra váró
egyéni történetekből személyes kisfilmek készülnek. Csak néhány fénykép kell hozzá és minimális digitális technika. A többi a mesélőn múlik,
aki megírja a történetét, kiválogatja az elmondáshoz szükséges képeket
a családi fotóalbumból, és megvágja a filmjét. Az emlékek kreatív feldolgozásának a végeredménye pedig egy állóképekből álló kb. 2 perces,
egyszerű kisfilm. Amibe akár egy teljes élet belefér.
A bemutatón ismertetjük a digitális történetmesélés módszerét, felhasználási lehetőségeit, típusait. És mindenekelőtt levetítünk néhány
izgalmas, mellbevágó, szórakoztató filmet.
2015.09.13. Vasárnap | Sunday
Béke terem | Screen 18:00–21:00
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FILMSZAKMAI PROGRAMOK
ART MOZI EGYESÜLET SZAKMAI PROGRAMJA
PROFESSIONAL PROGRAM BY THE ASSOCIATION OF ART CINEMAS
2015. szeptember 18. 13:00-16:00 | 18 September (Friday) 13:00-16:00
Helyszín | Venue: Művészetek Háza, Béke terem | House of Arts, Béke Screen
Az art terjesztés helyzete – 2014 a fordulat éve?

The status of distributing art – is 2014 the year of change?

1. Art mozi üzemeltetés és art film forgalmazás támogatási
lehetőségei
Előadó: BAKONYI Renáta - EMMI filmszakmai referens
BAKOS Edit - NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma tag

1. The opportunities of operating art cinemas and distributing art
films
Lecturer: Renáta BAKONYI – film official Ministry of Human Capacities
Edit BAKOS – member of the Visual Arts board at the National
Cultural Fund of Hungary

2. Az „art" mozik, illetve mozitermek online adatszolgáltatásának
tapasztalatai, az egységes statisztikai rendszer helyzete
Előadó: DR. PETHŐ Katalin – a Nemzeti Filmiroda igazgatóhelyettese, hatósági és nyilvántartási osztályvezető
3. A DCI vetítőrendszer bővítése és költséghatékony üzemeltetése.
A lézer technológia, mint fényforrás alkalmazása – innováció a
digitális mozizásban.
Előadó: SCHMID András – CHRISTIE Regionális képviselő – KeletEurópa és Balkán

2. Experiences regarding the on-line data supply of art cinemas and
venues, the status of the statistical system
Lecturer: Katalin PETHŐ, assistant manager of the National Film
Office, head of the Department of Authorization and Registry
3. Expansion of the DCI screening system and the cost-effective
operation of it. Application of the laser technology as a lightening
source – innovation in digital screening
Lecturer: András SCHMID – regional representative of CHRISTIE –
Eastern Europe and the Balkans

Az Egyesület aktuális ügyeinek megbeszélése. | Discussion about of actual topics of the Association.
2015. szeptember 19. (szombat) 09:00-10:00 | 19 September (Saturday)

„OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM: BULGÁRFÖLD, GÖRÖGTEMPLOM, BÜKKI HUTÁK”
2015.09.17. Csütörtök | Thursday | Béke terem | Béke Screen – 18:00 A három dokumentumfilm vetítése és beszélgetés az alkotókkal.

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál számos filmkészítő workshopnak adott otthont az elmúlt években. Az Észak-Magyarországi
Regionális Filmalap-Miskolc Alapítvány a fesztiválnak ebben a tevékenységében vállalt idén nagyobb szerepet. A Jameson CineFest és a Miskolci
Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetével kötött együttműködését kiszélesítve a Filmalap az Intézettel közösen egy dokumentumfilmes
workshopot hirdetett. A tervezett filmkészítő műhely 3 rövid dokumentumfilm formájában tárta fel a görög, a szlovák és a bolgár kisebbség miskolci
múltját, történetét. A workshopok során olyan alkotások jöttek létre, amelyek a miskolci történelem, a miskolci kultúr- és társadalom történet szerves
részei, azonban ezen témákról ezidáig nem készült dokumentumfilm.

KREATÍV EURÓPA NONPROFIT KFT. SZAKMAI PROGRAMJA
PROFESSIONAL PROGRAM BY THE CREATIVE EUROPA
2015. szeptember 19. (szombat) 11:00-11:30 | 19 September (Saturday) 2015. 11:00-11:30
Helyszín | Venue: Miskolc Művészetek Háza, Béke terem | Venue: House of Arts, Béke Screen
Tájékoztatás az aktuális Kreatív Európa pályázatokról | Informations about the actual grands of the Creative Europe
Előadó | Speaker: Paszternák Ádám ügyvezető | Ádám Paszternák manager
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ERRE TALÁLTÁK KI
A SZÉLES VÁSZNAT.

ŠKODA Superb kombinált átlagfogyasztás:
4,1-7,0 l/100km, CO2-kibocsátás: 106-165 g/km

Stílus és tér: az új ŠKODA Superbnél ez a két szó tökéletes harmóniában áll egymással. Míg kívül az autó
éles és izmos vonalai nyÈgöznek le, addig belül kategóriája legnagyobb bels´ tere biztosít határtalan
kényelmet. Olyan, mintha két nagyszerÈ autó öltene testet egyben. És, hogy lehetséges-e?
Nem kell hozzá nagy tudomány, csak Simply Clever megoldások.

Miskolc Autó
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A • Tel.: +46/530-030 • www.miskolcauto.hu
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA

NOTEBOOK
SZERVÍZ
SZÁMÍTÓGÉP
webshopunkban több ezer termék…

www.darkcomp.hu
Cím: 3529 Miskolc, Szentpáli u. 11. đ Tel.: 46/415-598

PRINTER-LAND KFT.
irodatechnikai szaküzlet
printerland@printerlad.hu
Tel./fax.: +36 46 357-080
Miskolc, Arany J. u. 2.
+36-30/302-21-20
 leporellók
 irodaszerek
 nyomtatványok
 bélyegzőkészítés
 fénymásoló papírok
 pénztárgépszalagok
 tonerek
 tintapatronok

Igény szerint, kiszállítás!

Keresd Magyarország
legnagyobb
mozimagazinját!

W W W. M A G YA R . F I L M . H U

A M A G YA R M O Z I P O R TÁ L .
T I Z E N Ö T É V.

M E G Ú J U LT U N K .

Mozi

Szórakozol
velünk?!

funzine.hu

2014 hirdetes Cinefest 200x280 filmes.indd 1

2014.07.14. 16:25:41

