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TISZTELT FESZTIVÁLKÖZÖNSÉG! 
KEDVES FILMBARÁTOK! 
Szeretettel köszöntöm Önöket Magyarország vezető nemzetközi 
fi lm fesztiválján.
Bátran mondhatom ezt, a miskolci Jameson CineFest ugyanis az el-
múlt 12 évben a kontinens legrangosabb fi lmes seregszemléi közé 
küzdötte fel magát.
Olyan, mint a jó whiskey; minél öregebb, annál jobb!
A szervezők mindig maximális teljesítményt nyújtanak és kitűnő ér-
zékkel állítják össze a programot. Olyannyira, hogy a fesztiválról nem 
csak a szaksajtó, hanem azok a hírportálok is szuperlatívuszokban 
szólnak, amelyek pedig hagyományosan inkább csak a problémákról 
szeretnek írni. Ilyeneket olvashatunk: 

„Annyira színvonalas ez a rendezvény, hogy jobb is, 
hogy Miskolcon van, mert ha Budapesten tartanák, ak-
kora tömegelés lenne az összes vetítésen, hogy körülbe-
lül semmire sem tudnánk beülni.” (Origo)

A Jameson CineFest mára igazi brand lett: magas színvonalú, mégis 
a közönség rezdüléseire nyitott, sokféle műfajt felvonultató, s ami 
a legfontosabb, bárki számára elérhető, emberközeli fi lmfesztivál. 
Kitölti azt az űrt, amit korábban sokáig érezhettek a fi lmes műfaj 
kedvelői – és művelői is. 
Büszkék lehetünk arra, hogy Miskolc ma már a fi lmbarátok zarándok-
helye, s ha az év legizgalmasabb premierfi lmjeit akarja valaki látni, 
akkor bizony el kell jönnie a CineFestre. 
 Már csak azért is, mert a hagyományos elemek mellett a szervezők 
rendszeresen újdonságokkal kedveskednek a közönségnek. Idén pél-
dául a CineNewWave – az Újhullám versenykategória jelent majd új 
színfoltot, amelyre a magyar és külhoni fi atal alkotók jelentkezhettek 
vizsgafi lmjeikkel, első fi lmkísérleteikkel.
A fesztivál jelentőségét mutatja, hogy ma már a világsztárok is szíve-
sen látogatnak el  a CineFest-re.
Idén az Oscar-díjas Juliette Binoche lesz a CineFest vendége, aki az 
európai mozi nagyköveteként veheti majd át a fesztivál különdíját.  De 
a magyar fi lmművészet nagy alakjairól sem feledkeznek meg soha a 
szervezők: a záróünnepségen Makk Károly vehet majd át életműdíjat. 
Hiszem, hogy a 13. Jameson CineFest egy fantasztikus fesztivál lesz, 
amely ismét életre szóló élményekkel ajándékozza meg a nézőket és 
a fi lmeseket is. 
Az alkotóknak sikert, elismerést, a közönségnek pedig jó mozizást, 
felhőtlen szórakozást kívánok! Érezzék jól magukat Miskolcon!

DEAR PARTICIPANTS, 
DEAR GUESTS,
Welcome to the leading international fi lm festival of Hungary!
It is far from being an overstatement for in the last 12 years the 
Jameson CineFest of Miskolc became one of the most prestigious fi lm 
events of Europe.
Just like the good whiskey, it gets better with aging. 
The organizers do their best from year to year, putting together a 
truly valuable program. Not only the presses of special interest but 
also regular news portals – usually reporting only problems and 
sorrows – speak about the Festival in very high terms. They write 
things like: 

“The quality of the program is so perfect that we are 
lucky to have it organized in Miskolc and not in Budapest. 
Should the Festival be in Budapest we would not have a 
chance to fi t into the screening rooms.” (Origo)

By now, the Jameson CineFest is a brand: it is a festival with high 
quality program, with a mind opened to the taste of the audience, 
with a goal to remain a colorful, people friendly event. It fi lls a void 
formerly felt by fi lmmakers and fi lmlovers as well.
We are proud to say that Miskolc is a pilgrimage site of fi lmlovers and 
all who wish to watch the most exciting Hungarian premieres of the 
year must come to the CineFest to do so. Besides the now traditional 
programs, the organizers bring something new in each year. This year 
it is the CineNewWave competition program opened for new talents 
living in Hungary and in diaspora communities.
The signifi cance of the Festival is obvious if we take a look at the 
guests list of the last couple years. 
This year the Academy Award winner Juliette Binoche, the ambassador 
of the European cinema, will receive the CineFest’s special prize. The 
organizers never fail to remember and honor the greatest fi gures 
of Hungarian cinema: at the closing ceremony Károly Makk will be 
presented with a Lifetime Achievement Award this year.
I know that the 13th Jameson CineFest will be a fantastic event 
granting us experiences that stay with us for a life.
I wish good luck to the fi lmmakers, and a great time for the audience! 
Enjoy your stay in Miskolc! 

Dr. ÁKOS KRIZ A
The Mayor of Miskolc

Dr. KRIZ A ÁKOS
Miskolc polgármestere
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A miskolci Jameson CineFest egy biztos pontja az évnek, amikor a 
világ fesztiváljainak legjobb fi lmjei érkeznek Magyarországra. A fi lm-
szeretőknek azért vonzó a szeptemberi Cinefest, mert  olyan fi lmeket 
is láthatnak itt, amelyek nem feltétlenül kerülnek magyar mozifor-
galmazásba, és amelyeknek az alkotóival Miskolcon személyesen is 
találkozhatnak.

Miskolcon évente többször van fesztivál-nyüzsgés. Így volt ez régen 
is. 1984. májusában volt szerencsém résztvenni a Miskolci TV-fesz-
tiválon. Igazi gyűjtögető lévén eltettem az akkori fesztivál rendező 
bizottságának lapjából egy példányt. Idézek ebből a több mint 30 
éves lapból néhány mondatot:

“Nem volna értelme a fesztiválnak, ha végső céljaként nem fogal-
mazódna meg a szándék, hogy a néző érdekében akar jobbítani… …
Ha az alkotásoknak van arcélük, sajátos árnyalatuk, megcélzott kö-
zönségük és főképpen önálló mondanivalójuk, a természetes inga-
dozásokat látva és beszámítva, a néző tudja  mit várhat, tudatosan 
választhat a programról.“

A mostani CineFestre is érvényesek a fentiek: a néző érdekét tartja 
szem előtt a fesztivál. Minden évben jobbítani akar, hogy a műsoron 
lévő fi lmek művészi sokszínűsége, megvalósításuk színvonala köze-
lebb hozza a fi lmeket és a fi lmnézés mozis élményét  a közönséghez. 
Az, hogy mit jelentettek vajon a “természetes ingadozások”, azt az 
olvasókra bízom. A Filmalap idén támogatja ötödször a Cinefestet, 
bízva a fesztivál színvonalas programjában, közönségvonzó erejében, 
és a meghívott világsztár-díszvendégek értő kiválasztásában. Tavaly 
Claudia Cardinale jött el, idén Juliette Binoche jön Miskolcra. Magyar 
premier is lesz, a Soul Exodus című zenés dokumentumfi lm a Cine-
Festen kerül bemutatásra.

Élvezzék a fi lmeket (a magyar fi lmekről semmiképp ne feledkezze-
nek meg!), a szakmai programokat, a kísérőrendezvényeket és azt a 
karamellbarna színű támogatói italt is, ami külön sajátos hangulatot 
ad a fesztiválnak.

Sok sikert a továbbiakban, kellemes CineFestet! Ne feledjék: jövőre, 
mindenkivel ugyanitt!

The Jameson CineFest of Miskolc is a point of stability each year. The 
best festival successes of the year come to Hungary. Filmlovers fi nd 
the CineFest especially appealing since some of the fi lms screened 
here will never make to the Hungarian cinema distribution system 
and again because we have a chance to meet some of the fi lmmakers 
as well.

Miskolc is known for having several festivals throughout the year. 
It was like this in the past too. In the May of 1984 I was lucky to 
participate at the Miskolc TV Festival. Being a true collector I kept 
the brochure of that event. Let me quote this 30 years old publication:
“This festival would not make sense if not for the ultimate goal of 
making things better for the audience…If the works have character, 
a specifi c shade, a target audience and especially something to say 
then, with some natural sways, the viewer knows what to expect and 
has a chance to choose wisely from the program.”

The things written above are true in terms of the CineFest as well: 
the Festival acts in the audience’s best interest. From year to year 
it wishes to make things better, to bring the cinema experience of 
watching movies closer to the viewer by offering a colorful selection 
of artfully realized fi lms. As for “natural sways”, I let the reader decide 
on those. It is the fi fth times the Hungarian National Fund supports 
the CineFest, trusting the up to par program, appealing selection 
and the masterful choosing of attending starts. Last year Claudia 
Cardinale visited the Festival, this year Juliette Binoche is coming to 
Miskolc. The premiere of the new Hungarian music documentary Soul 
Exodus will also be held at the CineFest.

Enjoy the movies (don’t forget about the Hungarian ones!), the 
events, the joint programs and also that amber liquid that, being the 
naming sponsor of the Festival, adds a special cheer!
Good luck and happy CineFest to everyone! Until next year!

ÁGNES CS. HAVA S
Chief Executive 
National Film Fund

CS. HAVA S ÁGNES
vezérigazgató

Magyar Nemzeti Filmalap
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Ottlik Géza szavainál tömörebben és megragadóbban 
nehéz lenne a művészet csodáját szavakba önteni. 
Életünk hétköznapjaiba felemelő és varázslatos pil-
lanatokat csempésznek a művészeti alkotások, így a 
fi lmművészet remekei is.
A Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál szervezői minden évben 
elhozzák számunkra a világ fi lmművészetének legfrissebb és legjelentő-
sebb alkotásait, továbbá hazai alkotások premierjének is helyet adnak. A 
Fesztivál nemzetközi elismertsége évről évre nő, ami annak is köszönhe-
tő, hogy a hagyományosan magas szintű fi lmkínálat mellett, a kapcsoló-
dó programok is minden évben megújulnak, bővülnek. A Fesztiválszer-
vezők számára fontos szakmai visszajelzés, hogy több fi lmes szervezet 
is a Fesztiválra időzíti és Miskolcon rendezi meg szakmai programjait. 
Az idei év felemelő kezdeményezése a Szabadság ’56 című program, 
amely a történelmi emlékezést középpontba állítva Miskolc és Kassa 
testvérvárosi kapcsolatait is erősíti. A program keretein belül egyebek 
mellett bemutatásra kerül a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra 
programja által támogatott „A berni követ” című fi lm is. A számtalan kül-
földi és hazai fesztiváldíjat elnyert alkotást a miskolci fesztiválozókon 
túl a felvidéki Nagykapos, Királyhelmec, és Rozsnyó közönsége is megis-
merheti a CineFestnek köszönhetően. 
A Médiatanács kiemelten fontos feladatának tekinti a hazai fi lmfeszti-
válok támogatását és a hazai tehetségek felkarolását. Erre tekintettel 
az idei CineFesten a Médiatanács a rövidfi lm, és az animációs fi lm ka-
tegóriák győztes alkotásai számára felajánlott 1-1 millió forint mellett 
a „CineNewWawe – Újhullám” elnevezésű versenykategóriában is díjat 
ajánl fel 1 millió forint értékben a legjobb magyar kisjátékfi lm kategória 
nyertese javára. Az új versenykategóriára hazai és határon túli magyar 
fi atal alkotók vizsgafi lmjeikkel, első fi lmkísérleteikkel jelentkezhettek.
Fontos a Médiatanács számára, hogy idén is megjelenhet a Fesztiválon. 
A Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra programon keresztül 2011 
óta a független magyar fi lmesek támogatására közel 8 milliárd forintot 
fordított. Ezen összeggel a Médiatanács több mint 760 fi lm és egyéb al-
kotás megvalósulását fi nanszírozta, többek között televíziós bemutatás-
ra készült játékfi lmek, forgatókönyvek, kisjátékfi lmek, dokumentumfi l-
mek, ismeretterjesztő fi lmek, történelmi dokumentumfi lmek, animációs 
fi lmek és animációs sorozatok elkészítéséhez járultunk hozzá. 
Miskolc városának és a szervezőknek minden fi lmbarát köszönettel tar-
tozik azért az áldozatos munkáért, amelyet a Fesztivál megszervezése 
ügyében végeznek. 
„A művészet az angyalok összeesküvése a világ feje fölött.” Kívánom, 
hogy Ottlik Géza gondolatai átérezhetőek és megtapasztalhatóak legye-
nek a CineFest minden látogatója számára.

It would be hard to express more concisely and in 
a more captivating manner the wonders of art than 
the words of Géza Ottlik do. Works of art, including 
the masterpieces of the cinema, bring uplifting and 

magical moments into the weekdays of our lives.
The organizers of the Jameson CineFest International Film Festival 
bring us the latest and most signifi cant pieces of the world’s cinema, 
furthermore they give place to the premieres of national productions. 
The international recognition of the Festival grows year by year, which is 
because - besides the high quality of the presented fi lms - the programs 
related to the event are renewed and broadened each year. Several 
fi lm-industry related organizations decided to hold their professional 
programs during the course of the festival, which is a very important 
professional feedback for the organizers.
This year’s uplifting initiative is the Freedom ’56 program, which sets 
historical remembrance into the focus meanwhile it strengthens the 
connection between the twin-cities Miskolc and Košice. During the 
course of the program – among others – „The Ambassador to Bern”, 
a fi lm supported by the Media Council’s Hungarian Media Patronage 
Programme, will be presented. Thanks to CineFest, the fi lm which has 
won several international and national festival awards will be available 
not only to the audience in Miskolc, but to the audiences of Veľké 
Kapušany, Kráľovský Chlmec and Rožňava as well.
The Media Council considers supporting national fi lm festivals and 
embracing national talents as tasks of pivotal importance. Therefore the 
Media Council has offered 1-1 million forints as reward to the winners of 
the „short fi lm” and „animation” categories and this year the Media Council 
also offered 1 million forints to the „best Hungarian short fi lm” in the 
„CineNewWawe – Újhullám” category. This new category was created for 
national and transborder young Hungarian creators, who could apply with 
their examination fi lms and their fi rst experimental fi lms.
It is important for the Media Council to be present at this year’s festival. 
Since 2011 the Media Council spent 8 billion forints on the support 
of independent Hungarian fi lmmakers through its Hungarian Media 
Patronage Program. With this contribution the Media Council fi nanced 
the realization of more than 760 fi lms and other works, including among 
others fi lm for general release, scripts, short fi lms, documentaries, 
educational fi lms, historical documentaries, animated fi lms and 
animated series.
Every fi lm lover owes a huge thank you to city of Miskolc and the 
organizers of this event for the devoted work they do, to organize the 
Festival.
 „Art is the conspiracy of angels over the world.” I wish for all the visitors 
of CineFest to perceive and experience what Géza Ottlik meant.

TAMÁ S KOLL ARIK
Member of the Media Council
Coordinator of the Hungarian Media Patronage Programme

DEAR CREATORS! 
DEAR FRIENDS
OF FILMS!

KOLL ARIK TAMÁ S
a Médiatanács tagja

a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora

TISZTELT ALKOTÓK!
TISZTELT FILMSZERETŐ 

KÖZÖNSÉG!

„A művészet az angyalok összeesküvése 
a világ feje fölött. „              (Ottlik Géza)

„Art is the conspiracy of angels 
over the world.”     (Géza Ottlik)
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Az elmúlt tizenkét évben a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál Magyarország legismertebb és a visszajelzések alapján legked-
veltebb fi lmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a fi lmszakma 
és a nézők az elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb fi lmjeivel 
találkozhatnak a világ fi lmterméséből, melyek többsége hazai premier.
A fesztivál létrehozásakor az volt az álmunk, hogy egyszer a Jameson 
CineFest a régió meghatározó nemzetközi fi lmfesztiváljává váljon. A fi l-
mválogatás színvonalával és az évről évre gazdagabb kapcsolódó prog-
ramokkal sikerült ezt elérnünk.
A versenyprogram idén is Európa nagy fesztiváljaival is összemérhető 
kvalitású lesz és az év legfontosabb fi lmjeinek magyarországi ősbemu-
tatója a CineFesten lesz. A fesztivál számos nemzetközi szakmai szer-
vezettel is együttműködik, ennek eredményeként megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) Talent 
Campusa idén helyszínéül választotta a fesztivált. Kiváló az együttmű-
ködésünk a SIGNIS és az Interfi lm nemzetközi szervezetekkel, akik ha-
zánkban egyedül a CineFest-re delegált zsűri segítségével a Nemzetközi 
Ökumenikus Zsűri díjáról döntenek. Idén egy kerekasztal beszélgetés 
formájában a szélesebb közönség is megismerheti munkájukat, szem-
pontjaikat.  
A nagy fi lmművészek munkáit egybegyűjtő Kitekintő szekcióban az el-
múlt év nagy és legfontosabb fesztivál kedvenceit mutatjuk be a hazai 
közönségnek. 
Az idei év újdonsága, hogy CineNewWave – Új hullám címmel egy külön 
díjazásos versenykategóriát alapítottunk a hazai kisjátékfi lmes és ani-
mációs alkotók számára.   
A CineClassics sorozat fókuszában a húsz éve elhunyt legendás rende-
ző, Krzysztof Kieslowskil és Három szín-trilógiája áll – az első részt, az 
Arany Oroszlán-díjas Kéket a főszereplő, Juliette Binoche jelenlétében 
vetítjük. A CineClassics többi programja is izgalmas fi lmtörténeti baran-
golásra csábít: a negyven éve elhunyt Latinovits Zoltánra emlékezünk, 
vetítésre kerül Makk Károly Szerelem című fi lmjének felújított változata, 
melynek DVD-bemutatója is itt lesz. A tavaly nagy sikerrel debütált mű-
faji sorozatunk pedig a horror legnagyobbjaival - Wes Cravennel, George 
A. Romeróval, John Carpenterrel foglalkozik. Biztos vagyok benne, hogy 
ezek a különleges vetítések sok nézőt fognak érdekelni.
Ötödik alkalommal rendezzük meg a tavaly is nagy sikert aratott Miskol-
ci Nemzetközi Filmvásárt, melyet évről évre bővítünk, ezen kívül több 
fi lmszakmai esemény várja a hazai alkotókat és producereket. Továbbá 
kerekasztal-beszélgetések, animációs és dokumentumfi lmes programok 
is fogadják a Miskolcra látogatókat. Köszönjük valamennyi támogatónk 
segítségét, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a fesztivál magas színvona-
lon kerüljön megrendezésre és tovább fejlődjön.
A szervezők nevében köszöntök minden Miskolcra látogató fi lmkészítőt, 
szakembert, fi lmbarátot és remélem a nézők is megtalálják a számukra 
kedves alkotásokat programunkban.

In the last 12 years the Jameson CineFest became the most well-known 
and, according to many, the most popular fi lm festival in Hungary. Each 
year, in September the fi lm professionals and the audience have a chance 
to see the most outstanding, most valuable fi lms of the world, most of 
them being Hungarian premieres.
We had a dream when establishing the Festival: one day the Jameson 
CineFest Miskolc International Film Festival should be one of the leading 
international fi lm events of the region. By the high standards of fi lm 
selection and the increasingly rich professional programs we were able 
to achieve our goal.
Our competition program matches that of the leading European festivals 
and the most important premieres are brought to Hungary by the Cine-
Fest. The Festival cooperates with several professional organizations, 
as a result of which we are proud to host a FIPRESCI (International Fe-
deration of Film Critics) Talent Campus this year. We have outstanding 
relationships with the SIGNIS and the Interfi lm, who will decide on the 
prize of the CineFest’s ecumenical jury, the only one in Hungary. This 
year a roundtable discussion provides opportunity to learn more about 
their work and views. 
In our Open Eye section we present the work of great fi lm artists, bring-
ing the most important festival successes of the year to Hungary. 
This year’s novelty is the CineNewWave – a new competition program 
for Hungarian fi lmmakers working in animation and short feature. 
This year the legendary director, Krysztof Kieslowski and his Three Col-
ors trilogy is in the focus of the CineClassics program. The fi rst fi lm, the 
Golden Lion winner Three Colors: Blue will be screened in the presence 
of Juliette Binoche. The other programs of the CineClassics are just as 
exciting: we honor the memory of Zoltán Latinovits who died 40 years 
ago. The DVD release and screening of Károly Makk’s digitally re-maste-
red masterpiece Love will be here and last year’s big success the gen-
re centered screenings continue as well. This year we put the greatest 
masters of horror into focus, with Wes Craven, George A. Romero, John 
Carpenter and others. I hope that these unique screenings will grab the 
audience’s attention.  
Last year’s big success, the International Film Market of Miskolc will 
be organized for the fi fth time together with several other events for 
Hungarian fi lmmakers and producers. Discussions, Q&A sessions, anima-
tion and documentary programs are waiting for those who visit Miskolc 
during the Festival. We 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 fi lmmaker, 
professional, fi lm lover in Miskolc, and I hope that everyone in our audi-
ence will fi nd something to love in the program.

TIBOR BÍRÓ
Festival Director

DEAR FILM AND
CINEFEST FRIENDS,

BÍRÓ TIBOR
fesztiváligazgató

KEDVES FILM- ÉS
CINEFEST BARÁTOK!



FÖTÁMOGATÓ: KIEMELT TÁMOGATÓK:

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK:

TÁMOGATÓK:

MÉDIA PARTNEREK:

PARTNEREK:

FŐSZERVEZŐ: SZERVEZŐK :

TECHNIKAI PARTNEREK: FILMFORGALMAZÓK:
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 KLAUS EDER

1939-ben született Augsburgban. Stuttgartban járt 
egyetemre, német irodalmat tanult. A ’60-as évektől 
dolgozik fi lmkritikusként egy országos sugárzású rá-
dióban (Bayerische Rundfunk) és több német fi lmes 
magazinnál. Számos könyvet írt, többek között Andrzej 
Wajdaról, Luis Bunuelről, Nikita Mikhalkovról, Andrei 
Konchalovskiról, Arturo Ripsteinről, Im Kwon-taekről 
és Nagisa Oshimaról. 1986 és 2007 között a Müncheni 
Nemzetközi Filmfesztivál egyik programfelelőseként 
tevékenykedett. 1987-től a FIPRESCI (Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége) főtitkára. Münchenben él és 
dolgozik.

Was born in 1939 in Augsburg. He studied German 
literature at Stuttgart University. Since the middle of 
the ‘60s he works as a fi lm critic for the national radio 
(“Bayerischer Rundfunk”) and for German language 
fi lm magazines. He published several books, e.g. on 
Andrzej Wajda, Luis Bunuel, Nikita Mikhalkov, Andrei 
Konchalovski, Arturo Ripstein, Im Kwon-taek and 
Nagisa Oshima. Between 1986 and 2007 he worked 
as a programmer for the Munich International 
Film Festival. He is the General Secretary of the 
International Federation of Film Critics (FIPRESCI) 
from 1987. He lives and works in Munich, Germany.

 

BAKONYI RENÁTA

1977-ben született Nyíregyházán. 1984-től Győrben élt, 
az érettségi után 1997-ben egy évig szociális területen 
dolgozott New Yorkban. A Nyugat Magyarországi Egye-
tem Tanítóképző Főiskolai Karán végzett Győrben, mint 
művelődésszervező, majd a Debreceni Egyetemen tanult 
néprajz, illetve felnőttképzési és művelődési menedzser 
szakon. 2012-ig Győrben dolgozott programszerve-
zőként, pályázatíróként több kulturális szervezetnél. A 
fi lmes világgal a MEDIAWAVE Fesztiválon ismerkedett 
meg, a szakmával tevékenyen 2009-től foglalkozik. 
2012-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultú-
ráért Felelős Államtitkárság fi lmszakmai referense. Fő 
tevékenysége az art mozik és az art fi lmalkotások for-
galmazásának, a fi lmfesztiválok illetve a rövidfi lmek tá-
mogatási rendszerének kiépítése, fejlesztése. A hivatali 
teendőin felül – a szakkritikák megismerése mellett – 
érzékenyen fordul a kortárs fi lmművészet felé is. 

Renáta Bakonyi was born in 1977, in Nyíregyháza. She 
moved to Győr with her family in 1984. After gradua-
ting from high school, she worked in New York for a 
year in the fi eld of social services. She graduated at the 
University of West Hungary as a cultural manager after 
which she continued her studies at the University of 
Debrecen, in the ethnography, andragogy and cultural 
management programs. Up to 2012 she worked in Győr 
at several cultural organizations as programmer and 
proposal writer. She met the world of fi lm festivals at 
the MEDIAWAVE and has been working in the fi eld of 
fi lms since 2009. From 2012 she is the fi lm referent of 
the Ministry of Human Resources, State Secretariat for 
Culture. Her main task is to work out and improve the 
support system of art cinemas, distribution of art fi lms, 
fi lm festivals and short feature fi lms. Besides her offi ce 
work, and reading fi lm critics, she is also fond of the 
contemporary cinematic art.
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CÜNEYT CEBENOYAN

Filmkritikus és színész. 1960-ban született Ankarában. 
Olyan fi lmekben játszott, mint a Hayatboyu (Lifelong; 
2013), a Gözümün Nuru (Eye Am; 2013) és a Dar 
Elbise (Tight Dress; 2016), de a nézők a Çıplak Gerçek 
(Naked Truth, 2014) című sorozatból is ismerhetik. 
Rendezőként és színészként is jegyzett kisjátékfi lmje 
a „Korkaklar” (Cowards; 2015) 2016-ban szerepelt 
a Rode Tulp Filmfesztiválon. Tagja a Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetségének, a FIPRESCI-nek és az 
ázsiai mozit népszerűsítő NETPAC-nak. Számos 
nemzetközi fi lmfesztivál zsűrijében vett már részt. 
Jelenleg egy országos terjesztésű napilapnak a 
Birgün-ek ír fi lmkritikákat. 

Film critic and an actor. He was born in 1960 in 
Ankara. Cüneyt Cebenoyan has acted in fi lms such 
as Hayatboyu (Lifelong; 2013), Gözümün Nuru (Eye 
Am; 2013), Dar Elbise (Tight Dress, 2016) and  in the 
tv series Çıplak Gerçek (Naked Truth, 2014). He has 
directed and acted in a short fi lm called “Korkaklar” 
(Cowards; 2015) which took part in the Rode Tulp 
Film Festival in 2016. He is a member of FIPRESCI 
and NETPAC and has taken part in the juries of many  
fi lm festivals. He is currently writing fi lm reviews at 
Birgün, a daily newspaper  distributed nationwide.

FEKETE IBOLYA

Balázs Béla-díjas fi lmrendező. Magyar-orosz szakos 
középiskolai tanári diplomával kezdett fi lmkritikákat 
írni, fi lmes kiadványokat szerkeszteni. 1980-tól for-
gatókönyvíróként működött közre Szomjas György 
fi lmjeiben. 1989-ben kezdett dokumentumfi lmeket 
készíteni. Első játékfi lmje, a Bolse Vita 1995-ben ké-
szült, ezt követte a Chico 2001-ben. Játékfi lmjei több 
mint 70 nemzetközi fesztiválon szerepeltek, és szá-
mos díjat nyertek, köztük a Karlovy Vary-i fesztivál 
Kristály Glóbuszát (Chico) és a Prix Europa Spezial-t 
(Bolse Vita). Tíz évig tanított a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen és számos nemzetközi workshop-on. 
Jelenleg a Metropolitan Egyetemen és a kolozsvári 
Sapientia Egyetemen tanít. Harmadik játékfi lmje, az 
Anyám és más futóbolondok a családból (2015).

Béla Balázs-prize winner director. She graduated as 
a high school teacher of Hungarian and Russian lan-
guage and literature and started to write critics and 
edit fi lm publications with such background. From 
1980, she wrote screenplays for György Szomjas’ fi lms. 
She started making documentaries in 1989. Her fi rst 
feature fi lm “Bolshe Vita” was released in 1995, fol-
lowed by “Chico” in 2001. Her fi lms have been present 
at over 70 international fi lm festivals and won numer-
ous international awards, including Crystal Globe in 
Karlovy Vary and Prix Europa Spezial in Berlin. For 10 
years she taught at the Budapest University of Thea-
tre and Film Arts. Currently she teaches at Metropoli-
tan University (Budapest) and at Sapientia University 
(Cluj, Romania). “Mom and Other Loonies in the Fami-
ly” is her third feature fi lm.



 SENAD HALILBASIC

Bosznia-Hercegovinában született és 
Ausztriában nőtt fel. Színház- és fi lmel-
méleti szakon végzett, jelenleg doktori 
tanulmányokat folytat. 2010-től a Witc-
raft Szenario-nál dolgozik dramatur-
gként, ahol egy rangos, interkulturális 
forgatókönyv fejlesztési programot is 
irányít [www.diverse-geschichten.at]. 
Független producerként számos nem-
zetközi elismerésben részesült. Forga-
tókönyv doktorként dolgozott például 
Patrick Vollrath „Everything will be 
okay” című, Oscarra jelölt kisjátékfi lm-
jén is. „Korida” című egészestés doku-
mentumfi lmjük, melynek Sinisa Vidovic 
rendező mellett Halilbasic a társszerző-
je, jelenleg számos fi lmfesztiválon lát-
ható szerte a világon. 

Senad Halilbasic was born in Bosnia 
and Herzegovina and grew up in Austria. 
He holds a Master’s degree in Theatre- 
and Film Studies and is currently 
working on his PhD. Since 2010 he is 
working as a script consultant for the 
production company Witcraft Szenario 
where he runs a prestigious script 
development program for inter-cultural 
writers (www.diverse-geschichten.
at). His work as an independent fi lm 
producer was awarded at festivals 
worldwide. He has consulted numerous 
scripts, including the Oscar-nominated 
short fi lm “Everything will be okay” 
by Patrick Vollrath. The feature length 
documentary “Korida” by Sinisa Vidovic, 
which he co-wrote, is currently being 
shown at festivals worldwide.

KÖBLI NORBERT

Köbli Norbert (1977) Balázs Béla-dí-
jas forgatókönyvíró; a Magyar For-
gatókönyvírók Egyesületének elnö-
ke. Legutóbbi munkája, a Félvilág 
a Legjobb Forgatókönyvnek járó 
Golden Reel-díjat nyerte Tiburon-
ban, Kaliforniában, illetve Budapes-
ten a Magyar Filmhéten. Számos 
mozifi lm, tévéfi lm, tévésorozat, do-
kumentumfi lm és kisfi lm szerzője, 
Egri Lajos és Syd Field munkáinak 
magyarra fordítója. Korábbi fi lmjei 
közül A vizsga Chicagóban, A berni 
követ pedig Montrealban és Alasz-
kában nyert rangos díjat.

Norbert Köbli (1977) is a Béla 
Balázs Prize winner screenwriter, 
head of the Hungarian Screenwrit-
ers’ Association. His latest screen-
play of Demimonde, won the Golden 
Reel in Tiburon, California and has 
also been awarded at the Hungar-
ian Film Week. Norbert Köbli is the 
writer of several movies, television 
series, documentaries and short 
feature fi lms and he is also known 
as the Hungarian translator of Lajos 
Egri’s and Syd Field’s works. He won 
prestigious awards with The Exam 
in Chicago and with The Ambassa-
dor to Bern in Montreal and Alaska

CHRISTOPH RAINER

Az osztrák Christoph Rainer a Bécsi Fil-
makadémián szerzett alapszakos ren-
dezői diplomát Michael Haneke osztá-
lyában, majd Fulbright ösztöndíjasként 
New Yorkban, a Columbia Egyetemen 
folytatta MA tanulmányait, ahol kitün-
tetéssel végzett. Kisjátékfi lmjeit több 
mint 350 nemzetközi fi lmfesztiválon 
láthattuk, de olyan múzeumok is vetí-
tették őket, mint a Tabakalera San Se-
bastian-ban vagy a MoMA New Yorkban. 
Számos nemzetközi elismerésben ré-
szesült már, megkapta például a Max 
Ophüls-díjat Németországban, de a To-
rontói Nemzetközi Filmfesztivál fi atal 
fi lmkészítőknek járó díját, az  Emerging 
Filmmaker Award-ot is hazavihette. 
Nyolc éve dolgozik az osztrák Shorty-
nale Filmfesztivál igazgatójaként.

Christoph Rainer is an Austrian fi lmmaker 
who graduated from the Filmacademy in 
Vienna with a bachelor degree in directing 
with his professor Michael Haneke and 
received a Fulbright scholarship to pursue 
his master at Columbia University in New 
York, where he graduated with honors. 
His short fi lms have been invited to over 
350 fi lm festivals worldwide, screened at 
museums such as the Tabakalera in San 
Sebastian and the MoMA in New York 
and have won numerous awards such 
as the Max Ophüls Prize in Germany or 
the TIFF Emerging Filmmaker Award at 
the Toronto Film Festival. He has also 
been the director of the Shortynale Film 
Festival in Austria for the last eight years.

SENAD HALILBASIC STOPH RAINERÖBLI NORBERT
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TERNOVSZKY BÉLA

A Balász Béla díjas, művész 1943-ban született Budapesten. 
Középiskolai évei után a Pannónia Filmstúdiónál és annak 
utódvállalatainál dolgozott, egészen 1995-ig. Néhány évig 
rajzoló volt, a 60-as évek végétől animátor lett. 1972-ben 
nevezték ki rendezőnek. Első önálló rajzfi lmje 1970-ben 
készült. A 7 perces Modern edzésmódszerek számos hazai 
és nemzetközi fesztiváldíjat nyert. 1986-ban mutatták be 
első egészestés fi lmjét, a Macskafogót, melyet a Mokép a 
közönség szavazatok és a jegyeladás alapján az év legjobb 
fi lmjének ítélt és 1987-ben Magyarország ezt a fi lmet jelöl-
te Oscar-díjra. 1995-ben munkatársaival saját céget hozott 
létre Stúdió II. Kft. néven. A külföldi többségi tulajdonos tá-
mogatásával itt készült el az újabb egészestés játékfi lmje, 
az Egérút. A Stúdió II. megszűnése után AnimArt Bt. néven 
saját céget alapított. 2007 decemberében bemutatták a 
Macskafogó 2-t, mely hatalmas sikert aratott. 

The Béla Balázs Prize winner artist was born in 1943, in 
Budapest. After graduating from secondary school he 
started to work at the Pannónia Film Studio, and later at 
its successors, as graphic artist. At the end of the ‘60s he 
became an animator and in 1972 he was appointed to be 
a director. His fi rst animation was made in 1970. The 7 
minutes short “Modern edzésmódszerek” [Modern training 
methods] won several Hungarian and international festival 
prizes. His fi rst long animation Cat City was released 
in 1986. Based on the votes and box offi ce success the 
Mokép declared the fi lm as the best of the year. In 1987 
this was the fi lm Hungary entered to the Academy Award 
nomination contest. In 1995 he left Pannónia Film and 
established his own company Stúdió II. with some his 
colleagues. His next long animation Mishy and Mushy has 
been created by this company in 1999. After the Stúdio 
II. closed its operation he established his own production 
company, AnimArt. In December 2007 the Catcher: Cat City 
2. was released with outstanding success.

AKIVA TEVET

Az 1952-ben született, Rendezőként és producerként 
is ismert. A Tel Aviv-i Egyetemen szerzett alapszakos 
és mesterszakos diplomát, az előbbit fi lmelméleti, az 
utóbbit menedzsment szakon. 1989-ben a „Shalom 
America” programigazgatójaként és vezető produce-
reként dolgozott New Yorkban. 1992 és 2007 között a 
Camera Obscura – The School of Arts Film és Televízió 
Tanszékét vezette. 2007-től a jeruzsálemi Sam Spie-
gel School gyártási részlegének ügyvezető igazgató-
jaként dolgozik. Filmográfi a: „Love in the First Degree” 
(1997); „Atalia” (1984) (Yitzhak Ben-Ner regénye nyo-
mán).

Akiva Tevet born in 1952 is a director and producer. 
He holds a BFA in Film Studies and EMBA in Business 
Management from the Tel-Aviv University. In 1989 he 
was the head of programs and executive producer of 
the TV Channel „Shalom America” in NY. In 1992 he 
began managing the Department of Film and Televi-
sion at Camera Obscura - The School of the Arts until 
2007. Since 2007 he serves as the Deputy Director of 
Productions at the Jerusalem Sam Spiegel School. Fil-
mography: „Love in the First Degree” (1997); „Atalia” 
based on the story by: Yitzhak Ben-Ner (1984)

TERNOVSZKY BÉLA AKIVA TEVET
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 HANULA ZSOLT

1980-ban született Budapesten. A 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi karán diplomázott 
kommunikáció szakon. 15 éven 
keresztül publikált fi lmkritikákat 
és egyéb fi lmes tematikájú cikke-
ket nyomtatott és online magazi-
nokban. 2009-ben másodmagával 
megalapította A hetedik sor közepe 
online magazint, amelynek 2014-
ig volt főszerkesztője. 2014 óta a 
Magyarország legnagyobb art mo-
zi-hálózatát üzemeltető Budapest 
Film Zrt-nél dolgozik mint közössé-
gi média szakértő.

He was born in 1980 in Budapest. 
He gradutaed at the University 
of Szeged specializing in 
Communication studies. He is a 
journalist and fi lm critic, publishing 
both online and printed media in 
the last 15 years. He founded the 
online magazine „Seventh row, in 
the middle” in 2009 and was the 
editor-in -chief till 2014. Since then 
he works as a social media expert 
at Budapest Film, the largest art 
cinema network in Hungary.

MATTHEW MAGGI

Matthew Maggi Máltán született, mál-
tai-kanadai kettősállampolgár. Négy 
éve dolgozik a fi lmiparban, elsősorban 
rendezőasszisztensként. Európai füg-
getlen fi lmektől kezdve hollywoodi 
szuperprodukciókon át mindenféle fi l-
men dolgozott már. Nemrégiben kop-
rodukciós lehetőséget kapott cégével, 
a Soppa Films-el, első nagyjátékfi lmje 
gyártására. A jövőben szeretne több időt 
tölteni Kanadában, hogy megismerje a 
helyi piacot és kapcsolatokat építsen. 
Azt reméli, hogy így hozzáférést nyer-
het a fi nanszírozási lehetőségekhez és 
olyan európai-kanadai koprodukciós al-
kotásokat valósíthat majd meg, melyek 
hidat építenek a két kontinens között. 

Matthew Maggi was born in Malta and 
holds a dual citizenship of Maltese/
Canadian. Matthew has been working 
in the fi lm industry for the past 4 years 
mainly as an on set Assistant Director. 
The fi lms he has worked on range 
from European Independent fi lms to 
big Hollywood studio productions. He 
got the chance to co produce his fi rst 
feature fi lm which enabled his company, 
Soppa Films. His future plans consist 
of spending some time in Canada for 
further networking and learning the 
local market. This will hopefully result 
into getting access to funding in order 
to co produce with productions from 
both Europe and Canada, and build 
a bridge between both continents 
through his company.

PARASZKAY GYÖRGY

1973-ban a Képzőművészeti Szak-
középiskolában szerzett fotó-illuszt-
rátori képesítést. 1973-75 között az 
MTI-ben fotóriporter-gyakornokként 
dolgozott. 1981-ben a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskola tervezőgrafi -
kus szakán diplomázott. Számos 
plakátpályázat díjazottja. A ’80-as 
években főleg fi lmplakátokat ké-
szített. Az elmúlt évtizedekben Ma-
gyarország kulturális megjelenéseit 
tervezte (Nagy-Britannia, Kína, Japán, 
India, Spanyolország). Tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesüle-
tének, a Magyar Képző- és Iparmű-
vészek Szövetségének és a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének.

He studied photo-illustration at the 
High School of Fine Arts, graduating 
in 1973. From 1973 to 1975 he was 
an assistant photo journalist at 
the MTI (Hungarian News Agency). 
He graduated at the Hungarian 
University of Fine Art as a graphic 
designer in 1981. He won several 
prizes with his posters. In the 1980s 
he specialized in movie posters. 
In the last couple decades he was 
responsible for the cultural image 
of Hungary (in the UK, in China, in 
Japan, in India, and in Spain). He is a 
member of the National Association 
of Hungarian Artists, the Alliance 
of Hungarian Fine and Applied 
Artists and the National Alliance of 
Hungarian Journalists. 
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MIKE NAAFS

Mike Naafs fi lmes tanulmányokat 
folytatott az Amszterdami Egye-
temen, ahol a diák fi lmfolyóirat 
főszerkesztőjeként is tevékenyke-
dett. Az egyetem elvégzése után 
számos fi lmfesztiválon, újságnál 
és folyóiratnál dolgozott, például 
a The Dutch Filmkrantnál is, és 
egyebek mellett Kijevben, Can-
nes-ban, Moszkvában, Kolozsvá-
rott és Szentpétervárott is képvi-
selte már a FIPRSECI-t. Jelenleg 
szabadúszó újságíró.

Mike Naafs studied fi lm at the 
University of Amsterdam, where 
he was also the chief editor for 
the student fi lm magazine. After 
graduating he worked for a number 
of fi lm festival newspapers and 
magazines, including The Dutch 
Filmkrant, and visited festivals for 
FIPRESCI in Kiev, Cannes, Moscow, 
Cluj-Napoca and St Petersburg, 
amongst others. Currently he is  a  
freelancer. 

 TÓTH CSABA

Tóth Csaba a mozi régi nagy sze-
relmese. Azóta ír fi lmekről, hogy ez 
az évszázad elkezdődött. Magyar-
ország legnagyobb nyomtatott fi l-
mes magazinjánál, a VOX mozima-
gazinnál dolgozik szerkesztőként, 
emellett rovatvezető Budapest 
legnagyobb programmagazinjánál, 
a Pesti Estnél és fi lmekről osztja az 
észt az ország legnépszerűbb női 
oldalán, az nlcafe.hu-n is. Amikor 
épp nem fi lmeket néz vagy fi lmek-
ről ír, akkor többnyire fi lmekről be-
szél, méghozzá interjúk formájában 
a fi lmek rendezőivel és színészeivel. 
Fizikailag képtelen elaludni egy mo-
ziteremben, ami tökéletes FIPRESCI 
zsűritaggá teszi őt.

Csaba Tóth is a long time movie 
enthusiast. He has been writing about 
movies from the beginning of this 
century. He is the editor of Hungary’s 
biggest print movie magazine, 
VOX mozimagazin, he works as a 
columnist for Budapest’s biggest 
weekly programme magazine, Pesti 
Est and he writes about movies for 
Hungary’s most popular lifestyle site 
for women, nlcafe.hu. When he is not 
watching or writing about movies, 
he is usually talking about them, 
mostly in the form of interviews 
with directors and actors. He simply 
cannot fall asleep in a movie theatre, 
which makes him a perfect member 
of the FIPRESCI Jury.

 AMBER WILKINSON

Amber Wilkinson a skóciai Edinbur-
gh-ben él és dolgozik fi lmkritikusként. 
A mára már vezető angol szaklapként 
jegyzett, elsősorban független fi l-
mekkel és nemzetközi alkotásokkal 
foglalkozó Eye For Film társalapítója 
és főszerkesztője. A University of Le-
eds-en diplomázott, több mint 20 éve 
dolgozik a sajtóban szerkesztőként és 
újságíróként. Dolgozott többek között 
a Scottish Daily Recordnak, Filmma-
ker Magazine-nek és a Sunday Mail-
nek is. Fiatal tehetségek képzésében 
is rendszeresen részt vállal, a Tallini 
Filmfesztiválon például fi lmkritikus 
workshopot vezetett. Számos fesztivál 
zsűrijében kapott már szerepet, így San 
Sebastianban, Seattle-ben, Tallinban és 
Gijónban is.

Amber Wilkinson is a fi lm critic based 
in Edinburgh, Scotland. She is the 
co-founder and editorial director of 
Eye For Film, helping it grow into a 
leading UK publication specialising in 
independent fi lm and world cinema. A 
graduate of the University of Leeds, she 
has worked in the newspaper industry 
for more than 20 years as an editor and 
writer. Her work has been published in 
the Scottish Daily Record, Filmmaker 
Magazine, Sunday Mail and other pub-
lications. Amber has also tutored young 
journalists, including critics’ workshops 
at Tallinn Film Festival. She has served 
on festival juries including San Sebas-
tian, Seattle, Tallinn and Gijón.



12      NEMZETKÖZI ÖKUMENIKUS ZSŰRI

PRAXEDIS BOUWMAN

Praxedis Bouwman (1968) rádiós újságíróként diplo-
mázott. Hollandiában, majd Curaçao szigetén dolgozott. 
Később visszatért a szárazföldre, saját céget alapított 
és egyre többet foglalkozott vallási és világnézeti kér-
désekkel. 2000-től vesz részt aktívan a holland evan-
gélikus-lutheránus egyház életében. A KALME (Európai 
Lutheránus Gyülekezetek Kommunikációs Bizottsága, a 
Lutheránus Világszövetség hálózati programja, www.
kalme.net) elnöke. 2007–2013 között vallási kommu-
nikáció- és médiatanulmányokat folytatott, először 
tagja majd elnöke lett a WACC Europe-nak (Világszö-
vetség a Keresztény Kommunikációért), később pedig a 
WACC Global alelnökévé is megválasztották. 2014-ben 
az Academy of Ecumenical Indian Theology and Church 
Administration díszdoktori címmel tüntette ki „hazai és 
nemzetközi színtéren végzett felekezetközi és ökume-
nikus vezetői munkásságáért”.

Praxedis Bouwman (1968) is originally a graduated 
radio journalist, working in the Netherlands and later 
in Curaçao. Back in the Netherlands she established her 
own company and focused more and more on worldview 
and religion. From 2000 Praxedis became active in 
the Evangelical-Lutheran Church in the Kingdom of 
the Netherlands and was elected president of KALME 
(Communication Committee of Lutheran Minority 
Churches in Europe, network program of the Lutheran 
World Federation, www.kalme.net). Between 2007 and 
2013 she studied religious communication and media 
and became a member and president of the steering 
committee of the WACC Europe (World Association for 
Christian Communication) and the vice president of 
WACC Global. In 2014 she has been awarded an honorary 
doctorate degree by the Academy of Ecumenical Indian 
Theology and Church Administration, which cited her 
“national and international inter-denominational and 
ecumenical leadership”.

KÓKAI NAGY VIKTOR

Kókai Nagy Viktor (1973) a Károli Gáspár Református 
Egyetem (1991-1996), majd a jénai Friedrich Schiller 
Egyetem (1996-1998) teológiai fakultásán végezte 
tanulmányait. Doktori fokozatát 2004-ben szerezte 
meg, 2014-ben habilitált. Riporterként és szerkesztő-
ként dolgozott rádiónál (2000-2002) és TV csatorná-
nál (2002-2004) is. 1993 óta technikai munkatársként 
és biztonsági főnökként dolgozik fesztiváloknak. 2006 
és 2015 között a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen volt adjunktus. 2015-től Debrecenben és 
a komáromi Selye János Egyetemen docens. Nős, egy 
lány édesapja.

Viktor Kókai Nagy (*1973) studied at the Theological 
Faculty of Károli Gáspár University Budapest (1991-
1996) and at the Theological Faculty of Friedrich 
Schiller University Jena (1996-1998). Scientifi c 
degrees: Dr. theol. (2004), habilitation (2014). He 
worked for a radio station (2000-2002) and for a TV 
channel (2002-2004) as reporter and editor. Since 
1993 he is working for festivals as technical assistant 
and Head of Security. Between 2006 -2015 he’s been 
an adjunct at the Reformed University Debrecen 
and since 2015 he is working there and at the Selye 
János University Komarno as assistant professor. He is 
married and has a daughter.



FLORIN-IOAN SILAGHI

Florin-Ioan atya (1975) gyermekkorától vonzódott a 
fotóriporterséghez, valláshoz és pedagógiához. Bejár-
ta Európát, majd 1993-ban belépett a jezsuita rendbe. 
Alapszakos fi lozófusi diplomát szerzett Padovában, 
később pedig Párizsban folytatta tanulmányait teo-
lógia mesterszakon, de a vizuális művészetek és kü-
lönösen a fotográfi a iránti szenvedélye sosem kopott 
meg. Pappá szentelése után Los Angelesben, a Loyo-
la Marymount Egyetemen szerzett fi lm- és televíziós 
gyártás szakon mesterfokozatot. 2010-től a román je-
zsuita rend tömegkommunikációs hivatalának vezető-
je (O.C.C.S.I.), 2013-tól pedig alelnöke a SIGNIS román 
szervezetének. 2014-ben, a locarnoi fi lmfesztiválon 
tagja volt az ökumenikus zsűrinek. 

Fr. Florin-Ioan (*1975), since childhood fascinated 
by photojournalism, religion and pedagogy spent 
several years of formation around Europe and become 
member of the Jesuit Order in 1993. He completed 
his studies in Philosophy (BA) in Padua and in 
Theology (MD) in Paris, always keeping alive his 
passion for visual arts, especially photography. After 
his priesthood ordination he completed the Master of 
Fine Arts in Film and Television production at Loyola 
Marymount University (School of Film and Television) 
in Los Angeles California where he developed his 
passion for documentary fi lm. From 2010 Massmedia 
and Communication Offi cer of the Jesuit Order in 
Romania (O.C.C.S.I) and from 2013 Vice-President of 
SIGNIS Romania. Member of the Ecumenical Jury in 
Locarno 2014. 

TÉGLÁSY MÁRK

Téglásy Márk esztétikát és kommunikációt tanult a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-
mány Karán. Később társadalomtudományi tanul-
mányokat folytatott kommunikációelmélet speci-
alizációval a római Gregoriana Pápai Egyetemen. 
Rendezőasszisztensként és operatőrként dolgozott a 
Magyar Televíziónál. Saját cége, az ART Kft., dokumen-
tumfi lmeket gyárt a Magyar Televíziónak. Az Eszter-
gom-Budapesti Érsekség video portáljánál is dolgo-
zik. 2005-ben ás 2006-ban a SIGNIS zsűri tagjaként 
részt vett az amiensi és az albai fi lmfesztiválokon.

Mark Téglásy studied aesthetics-communication 
at the Pázmány Péter Catholic University Faculty 
of Humanities and later social sciences with the 
specialisation in communication at the Pontifi cal 
Gregorian University in Rome. He worked for the 
Hungarian National TV (MTV) as assistant director 
and director of photography. He owns a company, ART 
Ltd., which produced several documentaries for the 
Hungarian National Television. He is also working for 
the video portal for the Archdiocese of Esztergom-
Budapest. In 2005 and 2006 he was a member of the 
SIGNIS jury at the festivals of Amiens and Alba.
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A MAGYAR FILMÉRT

forintnál is többet fordított az NMHH Médiatanácsa 
független magyar alkotók m veinek támogatására. 

7,9 milliárd

809 alkotás
finanszírozása valósult meg az utóbbi 5 évben a 
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

11 kategóriában

forint pénzdíj a 2016-os CineFest legjobb rövidfilm, 
legjobb animáció és a legjobb magyar kisjátékfilm 
kategória gy zteseinek a Médiatanács jóvoltából.

1+1+1 millió

pályázhatnak támogatásra az alkotók:
• Kollányi Ágoston ismeretterjeszt  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 rádiójáték pályázat
• Neumann János online filmes pályázat
• Egri Lajos forgatókönyvíró és filmtervfejleszt  pályázat
• Escher Károly Ad-hoc pályázat
• Nemeskürty István történelmi dokumentumfilmes pályázat

mecenatúra

A Magyar Média Mecenatúra program aktuális pályázatairól, a pályázati 
eljárásokról b vebb információ itt olvasható: 
mecenatura.mediatanacs.hu

Kövesse a Magyar Média Mecenatúra program aktualitásait a Facebookon is: 
www.facebook.com/mecenatura
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RENDEZŐ | DIRECTOR

DAMJAN KOZOLE

Damjan Kozole 1964-ben született Szlo-
véniában, Brezicében. | Damjan Kozole 
was born in 1964, in Brezice, Slovenia.

2013 Ulay 2012 Dolge pocitnice 2011 Hisa D 2009 Slovenka 2004 
Delo osvobaja

PRODUCER Danijel HOČEVAR Amra BAKSIC CAMO, Labina 
MITEVSKA KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Damjan KOZOLE, Ognjen SVILIČIĆ 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Miladin ČOLAKOVIĆ VÁGÓ | EDITING 
Jurij MOŠKON, Ivo TRAJKOV SZEREPLŐK | CAST Pia ZEMLJIC, Jernej 
SUGMAN, Marko MANDIC FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Slovenian 
Film Center VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 85 min

Az ismert ügyvédet egy főút melletti járdán találják meg, Ljubljanában. 
Alig él, egy vértócsában fekszik, testét kutyaharapások borítják. Míg 
a kórházban az orvosok az életéért küzdenek, a felesége kénytelen 
szembenézni a szíve legmélyén lapuló félelmekkel. Az óra ketyeg és 
a nő szép lassan felad minden morális elvet, amit valaha képviselt. 

One night, a high-profi le attorney is found on the pavement along a 
main road through Ljubljana. He is barely conscious, lying in a pool of 
blood, and covered in dog bites. Doctors at the medical center fi ght to 
keep him alive while his wife, in shock, confronts her deepest fears. 
During the course of this night she will break every moral standard she 
has stood up for in her life.

PREMIER: 09.10. 16:00 Pressburger 
REPETITION: 09.11. 21:00 Uránia 

NOCNO ZIVLJENJE | Nightlife | Éjszakai élet
SLOVENIA, MACEDONIA, BOSNIA AND HERCEGOVINA | SZLOVÉNIA, MACEDÓNIA, BOSZNIA-HERCEGOVINA 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

TAIKA WAITITI

Az új-zélandi rendező 1975-ben szüle-
tett. | The New Zealander director was 
born in 1975.

2014 Hétköznapi vámpírok 2010 Boy 2010 42 One Dream Rush 2007 
Sas kontra cápa 2005  Tama tu

PRODUCER Carthew NEAL, Leanne SAUNDERS, Matt NOONAN 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY Taika WAITITI OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Lachlan 
MILNE VÁGÓ | EDITING Tom EAGLES, Yana GORSKAYA, Luke HA-
IGH SZEREPLŐK | CAST Sam NEILL, Julian DENNISON, Rima Te WI-
ATA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI 
IDŐ | RUNNING TIME 101 min

Ricky, a dacos nagyvárosi kölyök egyszer csak az új-zélandi bozótban 
találja magát zsémbes mostohanagybátyja társaságában. Menekülni-
ük kell. Országos körözést adnak ki ellenük, ezért a páros kénytelen 
félretenni az ellentéteket és együttműködni ezen a végtelenül vicces, 
ugyanakkor könnyekig megható utazáson. 

Ricky is a defi ant young city kid who fi nds himself on the run with his 
cantankerous foster uncle in the wild New Zealand bush. A national 
manhunt ensues, and the two are forced to put aside their differences 
and work together in this hilarious and heartfelt adventure.

PREMIER: 09.10. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.11. 23:00 Uránia 

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE | Vademberek hajszája
NEW ZEALAND | ÚJ ZÉLAND
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EQUALS | Azonosak
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

DRAKE DOREMUS

Az amerikai rendező 1983-ban született 
a kaliforniai Orange Countyban. | The 
American director was born in 1983, in 
Orange County, California.

2006 Moonpie 2008 Spooner 2010 Douchebag 2011 Like Crazy 
2012 The Beauty Inside 

PRODUCER Michael SCHAEFER, Michael PRUSS, Ann RUARK, Jay 
STERN, Chip DIGGINS KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2015 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Nathan PARKER OPERATŐR | PHO-
TOGRAPHY John GULESERIAN VÁGÓ | EDITING Jonathan ALBERTS 
SZEREPLŐK | CAST Nicholas HOULT, Kristen STEWART, Vernetta 
LOPEZ FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Freeman Film VETÍTÉSI IDŐ 
| RUNNING TIME 101 min

Egy érzelmek nélküli társadalomban vagyunk. Két ember egy titok-
zatos betegség áldozata lesz: visszakapják érzelmeiket és egymásba 
szeretnek. A konfl iktus köztük és társadalmuk között elkerülhetetlen…

In an emotionless utopia, two people fall in love when they regain 
their feelings from a mysterious disease causing tensions between 
them and their society. 

PREMIER: 09.10. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.11. 17:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

KELLY REICHARDT

Az amerikai rendező 1964-ben született 
a fl oridai Miami-Dadeben. | The Ameri-
can director was born in 1964, in Mia-
mi-Dade, Florida. 

2013 Night Moves 2010 Meek’s Cutoff 2008 Wendy and Lucy 2006 
Old Joy 2004 Travis

PRODUCER Neil KOPP, Vincent SAVINO, Anish SAVJANI KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Kelly REICHARDT OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Christopher BLAU-
VELT VÁGÓ | EDITING Kelly REICHARDT SZEREPLŐK | CAST Kris-
ten STEWART, Michelle WILLIAMS, Laura DERN FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 
107 min

Montana déli részének kéklő égboltja, végeláthatatlan síkságai és 
mélységes nyugalma kiváló hátteret szolgáltatnak a Certain Women 
című fi lm hőseinek. Erős, független nők nagy és kevésbé nagy pillana-
tait jeleníti meg a fi lm, akik megérteni és egyben formálni is szeretnék 
az őket körülvevő világot. 

Set against the Big Sky backdrop of southern Montana and refl ecting 
both the immense scope and profound stillness of its setting, “Certain 
Women” examines the moments both large and small that make up the 
lives of strong, independent women looking for ways to understand 
and shape the world around them.

PREMIER: 09.11. 16:00 Pressburger 
REPETITION: 09.12. 21:00 Uránia 

CERTAIN WOMEN | Egyes nők
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK
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TONI ERDMANN
GERMANY, AUSTRIA | NÉMETORSZÁG, AUSZTRIA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

MAREN ADE

A német rendező 1976-ban született 
Karlsruhéban. | The German director was 
born in 1976, in Karlsruhe.

2016 Toni Erdmann 2009 Everyone Else 2003 The Forest for the Tre-
es 2001 Vegas 2000 Level 9

PRODUCER Maren ADE, Jonas DORNBACH, Janine JACKOWSKI, 
Michel MERKT KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FOR-
GATÓKÖNYV | SCREENPLAY Maren ADE OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Patrick ORTH VÁGÓ | EDITING Heike PARPLIES SZEREPLŐK | CAST 
Peter SIMONISCHEK, Sandra HÜLLER, Michael WITTENBORN 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Cirko Film VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 162 min

A durva tréfáiról híres Winfried felölti a pojáca „Toni Erdmann” alakját, 
hogy felkeltse az elfoglalt üzletasszonyok életét élő Ines fi gyelmét. 
Ez a sajátos viszony apa és lánya között egészen abszurd helyzeteket 
teremt, míg végül Ines is rájön, hogy excentrikus apjának igenis van 
helye az életében…

Practical joker Winfried disguises himself as fl ashy „Toni Erdmann” to 
get busy Ines’ attention and change her corporate lifestyle. The father-
daughter challenge reaches absurd proportions until Ines begins to 
see that her eccentric father deserves a place in her life…

PREMIER: 09.11. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.12. 23:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR

DAN KWAN
DANIEL SCHEINERT

Kwan Massachusettsben, Scheinert pe-
dig Alabamában született. | Daniel Kwan 
was born in Massachusetts, while Daniel 
Scheinert in Alabama.  

Dan KWAN: 2015 The Pound Hole 2014 Interesting Ball 2014 Pos-
sibilia 2013 NTSF:SD:SUV 2011 My Best Friend’s Wedding/My Best 
Friend’s Sweating

Daniel SCHEINERT: 2014 Interesting Ball 2014 Possibilia 2014 
The Gleam 2011 My Best Friend’s Wedding/My Best Friend’s Sweating 
2008 Trust

PRODUCER Amanda MARSHALL, Miranda BAILEY, Lawrence INGLEE, 
Jonathan WANG, Lauren MANN, Eyal RIMMON KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Dan KWAN, 
Daniel SCHEINERT OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Larkin SEIPLE VÁGÓ 
| EDITING Matthew HANNAM SZEREPLŐK | CAST Paul DANO, Daniel 
RADCLIFFE, Mary Elizabeth WINSTEAD FORGALMAZÓ | DISTRIBU-
TOR A24 Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 97 min

Hank egy lakatlan szigeten ragadt. Minden reményét elvesztette, érzi, 
többé nem jut haza. De egy nap minden megváltozik: a tenger partra 
sodor egy Manny nevű holttestet, akivel azonnal összebarátkoznak. Így 
kezdődik a nagy kaland, aminek végén Hanket ott várja álmai nője. 

Hank is stranded on a deserted island, having given up all hope of ever 
making it home again. But one day everything changes when a corpse 
named Manny washes up on shore; the two become fast friends, and 
ultimately go on an epic adventure that will bring Hank back to the 
woman of his dreams.

PREMIER: 09.11. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09.12. 17:00 Uránia 

SWISS ARMY MAN | Az ember, aki mindent tudott
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK
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CAPTAIN FANTASTIC
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

MATT ROSS

Az amerikai színész, rendező 1970-ben 
született a connecticuti Greenwichben. | 
The American actor, director was born in 
1970, in Greenwich, Connecticut.

2012 28 Hotel Rooms 2009 Human Resources 1997 The Language 
of Love

PRODUCER Monica LEVINSON, Jamie PATRICOF, Shivani RAWAT, 
Lynette Howell TAYLOR KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Matt ROSS OPERATŐR | PHO-
TOGRAPHY Stéphane FONTAINE VÁGÓ | EDITING Joseph KRINGS 
SZEREPLŐK | CAST Viggo MORTENSEN, George MACKAY, Samatha 
ISLER FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Universal Pictures VETÍTÉSI 
IDŐ | RUNNING TIME 118 min

Mélyen az északnyugati partvidék erdőségeiben, a társadalomtól távol 
él egy apa, aki annak szentelte életét, hogy hat gyermekéből külön-
leges felnőttet neveljen. De egy tragédia arra kényszeríti a családot, 
hogy kilépjenek a maguk teremtette paradicsomból. A külvilággal való 
szembesülés azt is jelenti, hogy az apának át kell gondolni a szülőség-
ről, és a gyerekinek átadott tudásról vallott nézeteit. 

Deep in the forests of the Pacifi c Northwest, isolated from society, a 
devoted father dedicates his life to transforming his six young children 
into extraordinary adults. But when a tragedy strikes the family, they 
are forced to leave this self-created paradise and begin a journey into 
the outside world that challenges his idea of what it means to be a 
parent and brings into question everything he’s taught them.

PREMIER: 09. 11. 23:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 12. 15:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

GABRIEL MASCARO

A brazil rendező 1983-ban született Re-
cifében. | The Brazilian director was born 
in 1983, in Recife. 

2015 Boi Neon 2014 Ventos de Agosto | Augus Winds 2012 Domésti-
ca | Homemaids 2012 A Onda Traz o Vento Leva | Ebb&Flow 2010 Av. 
Brasília Teimosa | Defi ant Brasilia

PRODUCER Rachel ELLIS KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2015 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Gabriel MASCARO OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY Diego GARCÍA VÁGÓ | EDITING Fernando EPSTEIN, 
Eduardo SERRANO SZEREPLŐK | CAST Juliano CAZARRÉ, Maeve 
J INKINGS, Josinaldo ALVES FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Memen-
to Film VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 101 min

Iremar a Vaquejadas-on dolgozik, a hagyományos északkelet-brazíliai 
rodeón. Koszos és fárasztó munka, de a férfi  született tehetség. Ott-
honán, a bikák szállítására szolgáló kamionon, osztozik még Galega 
az egzotikus táncosnő, annak tűzrőlpattant lánya, Cacá és Zé, Iremar 
arénabeli társa. De Brazília és az észak-keleti régió változik: a virágzó 
textilipar új ambíciókat ébreszt Iremarban. 

Iremar works at the Vaquejadas, a traditional rodeo in the northeast of 
Brazil. It’s a dusty and back-breaking work, but Iremar is a natural. He 
shares his home, a truck for transporting bulls, with Galega, an exotic 
dancer, her spirited daughter Cacá and Zé, Iremar’s compadre in the 
bull pen. But Brazil and the northeast are changing and the region’s 
blooming clothing industry stirs new ambitions in Iremar.

PREMIER: 09.12. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.13. 23:00 Uránia 

BOI NEON | Neon Bull | Neon bika
BRAZIL, URUGUAY, NETHERLANDS, SPAIN | BRAZÍLIA, URUGUAY, HOLLANDIA, SPANYOLORSZÁG
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COMPLETE UNKNOWN | Akit senki sem ismer
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

JOSHUA MARSTON

Az amerikai rendező 1968-ban született 
Kalifornia államban. | The American di-
rector was born in 1968, in California. 

2011 The Forgiveness of Blood 2008 New York, I Love You 2008  Bitter 
Memories 2004 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes...

PRODUCER Lucas JOAQUIN, Jay Van HOY, Lars KNUDSEN KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Joshua MARSTON, Julian SHEPPARD OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Christos VOUDOURIS VÁGÓ | EDITING Malcolm JAMIESON SZE-
REPLŐK | CAST Rachel WEISZ, Michael SHANNON, Danny GLOVER 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 90 min

Egy rejtélyes nő, igazán izgalmas múlttal a háta mögött meglátogatja 
egykori szerelmét, teljesen felborítva a férfi  és felesége nyugalmas 
életét. A Complete Unknown Joshua Marston (Üdvözlégy Mária, kegye-
lemmel teljes…; The Forgiveness of Blood) legújabb fi lmje az identi-
táskeresésről és annak felkavaró mivoltáról.

A mysterious woman with a remarkable past revisits a former 
lover, complicating the settled life he has built for himself and his 
wife in Complete Unknown, an unsettling exploration of identity 
from acclaimed fi lmmaker Joshua Marston (Maria Full of Grace, The 
Forgiveness of Blood). 

PREMIER: 09.12. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09.13. 17:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

MARTIN ZANDVLIET

A dán rendező 1971-ben született Fre-
dericiában. | The Danish director was 
born in 1971, in Frederica.

2015 Under sandet 2011 Dirch 2009 Tapsvihar

PRODUCER Mikael Chr. RIEKS, Malte GRUNERT KÉSZÍTÉS ÉVE | 
YEAR OF PRODUCTION 2015 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Mar-
tin ZANDVLIET OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Camilla HJELM VÁGÓ | 
EDITING Per SANDHOLT, Molly Malene STENSGAARD SZEREPLŐK 
| CAST Roland MØLLER, Mikkel Boe FØLSGAARD, Louis HOFMANN, 
Joel BASMAN, Emil BELTON, Oskar BELTON FORGALMAZÓ | DISTRIB-
UTOR Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 100 min

A második világháború véget ért. A dán hadsereg egy csapat fi atal 
német hadifoglyot gyilkos feladat elé állít: taposóaknákat kell hatás-
talanítaniuk a dán partok mentén. Kiképzést nem kapnak és a srácok 
hamarosan rájönnek, hogy a háború korántsem ért véget. Az igaz tör-
téneten alapuló fi lm fényt derít a háború utáni idők egyik tragikus 
pillanatára. 

As World War Two comes to an end, a group of German POWs, boys 
rather than men, are captured by the Danish army and forced to 
engage in a deadly task – to defuse and clear land mines from the 
Danish coastline. With little or no training, the boys soon discover that 
the war is far from over. Inspired by real events, Land of Mine exposes 
the untold story of one tragic moment in post-war history.

PREMIER: 09.13. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.14. 23:30 Uránia

UNDER SANDET | Land of Mine | A homok alatt
DENMARK, GERMANY | DÁNIA, NÉMETORSZÁG
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FROM NOWHERE | A semmiből
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

MATTHEW NEWTON

Az ausztrál rendező Melbourne-ben szü-
letett 1977-ben. | The Australian director 
was born in Melbourne, in 1977. 

2008 Three Blind Mice 2008  Right Here Right Now

PRODUCER Matthew NEWTON, Kate BALLEN KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Matthew 
NEWTON, Kate BALLE OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Jay KEITEL 
VÁGÓ | EDITING Betsy KAGEN SZEREPLŐK | CAST Sydni BEAUDOIN, 
Helen BEYENE, Erica CAMARANO FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Visit Films VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 89 min

Három, iratokkal nem rendelkező bronxi tini a középiskola utolsó évé-
ben próbál lavírozni a bürokrácia útvesztőiben, hogy megszerezzék a 
hőn áhított papírokat, és az Egyesült Államokban maradhassanak. 

Three undocumented Bronx teenagers are graduating from high 
school while navigating the treacherous waters trying to get their 
papers to stay in the US.

PREMIER: 09. 13. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 14. 17:00 Uránia
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

RUBAIYAT HOSSAIN

Rubaiyat Hossain 1981-ben született 
Bangladesben. | Rubaiyat Hossain was 
born in 1981, in Bangladesh.

2015 Under Construction 2011 Meherjaan 2005 Priyo Ami 2005 Ba-
likar Gollachut 2005 Shimanto

PRODUCER Rubaiyat HOSSAIN KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUC-
TION 2015 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Rubaiyat HOSSAIN OP-
ERATŐR | PHOTOGRAPHY Martina RADWAN VÁGÓ | EDITING Sujan 
MAHMUD SZEREPLŐK | CAST Shahana GOSWAMI, Rahul BOSE, 
Sohel MONDOL FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Ashique Mostafa 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 88 min

Az „Under Construction” egy modern muszlim nőről szól, aki önmagát 
keresi a városiasodó Banglades nyüzsgő világában. Roya, a középosz-
tálybeli színésznő szeretné színre vinni Rabindranath Tagore egyik 
híres, politikai tartalmú színdarabját, miközben minden erejével azért 
küzd, hogy kivívja egy férfi as világ tiszteletét. 

Under Construction is about a modern Muslim woman struggling to fi nd 
herself in the sprawl of urban Bangladesh. Middle class actress Roya 
reconstructs a famous and politically minded play of Rabindranath 
Tagore for modern times, reclaiming her agency in the process.

PREMIER: 09.14. 16:00 Pressburger 
REPETITION: 09.15. 15:00 Uránia 

UNDER CONSTRUCTION | Fejlesztés alatt
BANGLADESH | BANGLADES
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NATIVE | Bennszülött
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

DANIEL FITZSIMMONS

Az angol rendező 1981-ben született 
Liverpoolban. | The English director was 
born in 1981, in Liverpool. 

2015 Schrödinger’s Waltz 2012 Pro 2009  David & Goliath

PRODUCER Neil ATKINSON, Jim FITZSIMMONS, Jennifer HAN-
DORF, MICHEL MERKT KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Neil ATKINSON, Daniel FITZ-
SIMMONS OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Nick GILLESPIE, Billy J. 
JACKSON VÁGÓ | EDITING Jacob PROCTOR SZEREPLŐK | CAST Ru-
pert GRAVES, Ellie KENDRICK, Leanne BEST FORGALMAZÓ | DIS-
TRIBUTOR GLASSHOUSE  VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 88 min

Egy kaptárközösségben élő társadalomban életjelet fognak az uni-
verzum másik szegletéből. Két tudós, Cane és Eva, elindul, hogy meg-
keresse és kolonizálja a sok-sok fényévre lévő bolygót, ahonnan az 
adás érkezett. Ahogy gyengül az anyabolygóval fenntartott telepatikus 
kapcsolatuk, úgy kezdik megkérdőjelezni küldetésük erkölcsi alapjait…

A signal from the other side of the universe is received by a hive-like 
society. Two scientists, Cane and Eva, are chosen to leave their Home 
planet and journey many light years to fi nd and colonize the distant 
world that sent this transmission. As their telepathic connection 
to Home weakens, they begin to contemplate the morality of the 
mission…

PREMIER: 09.14. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.15. 23:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

KLEBER MENDONÇA FILHO

A brazil rendező 1968-ban született 
Recife-ben. | The Brazilian director was 
born in 1968, in Recife.

2012 Neighboring Sounds 2008 Critico 2007 Friday Night Saturday 
Morning 2005 Eletrodoméstica

PRODUCER Émilie LESCLAUX, Saïd Ben SAÏD, Michel MERKT 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | 
SCREENPLAY Kleber Mendonça FILHO OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Pedro SOTERO, Fabricio TADEU VÁGÓ | EDITING Eduardo SERRA-
NO SZEREPLŐK | CAST Sonia BRAGA, Maeve J INKINGS, Humberto 
CARRÃO, Julia BERNAT FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR SBS VETÍTÉ-
SI IDŐ | RUNNING TIME 142 min

Clara, a 65 éves özvegyasszony a ’40-es években épült, kétszintes 
Aquarius utolsó lakója. Az összes többi lakást felvásárolta már egy épí-
tési vállalat. Clara megfogadta, hogy élve nem hagyja el az épületet, és 
egyfajta hidegháborúba kezd a vállalattal szemben.

Clara, a 65 year old widow is the last resident of the Aquarius, an 
original two-story building, built in the 1940s. All the neighboring 
apartments have already been acquired by a company which has other 
plans for that plot. Clara has pledged to only leave her place upon her 
death, and will engage in a cold war of sorts with the company.

PREMIER: 09.14. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09.15. 21:00 Uránia 

AQUARIUS
BRAZIL, FRANCE | BRAZÍLIA, FRANCIAORSZÁG
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JUSTE LA FIN DU MONDE | It’s Only the End of the World | Ez csak a világ vége
FRANCE, CANADA | FRANCIAORSZÁG, KANADA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

XAVIER DOLAN

A kanadai rendező 1989-ben született 
Montrealban. | The Canadian director 
was born in 1989, in Montreal.
 

2009 J’ai tué ma mère | I Killed My Mother 2010 Les Amours Imagi-
naires | Heartbeats 2012 Laurence Anyways 2013 Tom at the farm 
2014 Mommy

PRODUCER Nancy GRANT, Xavier DOLAN, Sylvain CORBEIL, Natha-
naël KARMITZ KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGA-
TÓKÖNYV | SCREENPLAY Xavier DOLAN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
André TURPIN VÁGÓ | EDITING Xavier DOLAN SZEREPLŐK | CAST 
Nathalie BAYE, Vincent CASSEL, Marion COTILLARD FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Seville International VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 
95 min

12 év után egy író hazatér szülővárosába, hogy bejelentse családjának: 
haldoklik. Az évek hosszú során át felgyűlt harag azonban újraírja a 
tervezett forgatókönyvet. A magányosság és kétely táplálta viták és 
veszekedések közepette hiábavaló minden kísérlet arra, hogy az egy-
másra odafi gyelni és egymást szeretni képtelen emberekből valamifé-
le empátiát lehessen kicsikarni.

After 12 years of absence, a writer goes back to his hometown, plan-
ning on announcing his upcoming death to his family. As resentment 
soon rewrites the course of the afternoon,fi ts and feuds unfold, fuelled 
by loneliness and doubt, while all attempts of empathy are sabotaged 
by people’s incapacity to listen, and love.

PREMIER: 09.15. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.16. 23:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

HAJDU SZABOLCS

Hajdu Szabolcs 1972-ben született Deb-
recenben. | The Hungarian director was 
born in 1972, in Debrecen.

2016 Ernelláék Farkaséknál 2015 The Gambler | A játékos 2014 Déli-
báb 2010 Bibliotheque Pascal 2010 The Wild Side 2006 Fehér tenyér 
2001 Macerás ügyek

PRODUCER HAJDU Szabolcs, FERENCZY Gabor, HERNER Dániel, 
MUHI András, MUHI Zsófi a KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY HAJDU Szabolcs OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY BÁNTÓ Csaba, CHILTON Flóra, GAJDICS Dávid, 
HEJÜSZ Betti, KISTELEKI Márton, MISKOLCZI Péter, SZALAI 
Márk, PÁSZTOR Péter, SIMON Tamás, SZILÁGYI Gábor, TÍMÁR 
Gergely, TÓTH Levente, K. KOVÁCS Ákos VÁGÓ | EDITING PAPP 
Vivi SZEREPLŐK | CAST HAJDU Szabolcs, TÖRÖK-ILLYÉS Orsolya, 
TANKÓ Erika, GELÁNYI Imre SZABÓ Domokos, HAJDU Lujza, HAJDU 
Imre FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Big Bang Media VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 81 min

Hajdu Szabolcs fi lmje az egymástól eltávolodott rokonok újra találko-
zása által felszínre törő konfl iktusok sorát mutatja meg: Eszter nővére, 
Ernella családjával egy év után hazatér Skóciából, és Eszterék kényte-
lenek őket befogadni. A kényszerű együttlét szembesíti a családtago-
kat egymással, felszínre hozva a két család között feszülő ellentéteket.

Szabolcs Hajdu’s new fi lm shows us the confl icts arising from the mee-
ting of relatives who lost contact long time ago: Eszter’s sister, Ernella, 
returns from Scotland with her family and Eszter is forced to take them 
in. The necessity brings out all the tensions between the two families.PREMIER: 09.15. 21:00 Pressburger 

REPETITION: 09.16. 17:00 Uránia 

ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL | This is not the Time of my Life
HUNGARY | MAGYORSZÁG



32        NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM | JAMESON NAGYJÁTÉKFILM

DIE REISE MIT VATER | That Trip We Took With Dad | Utazás apánkkal
GERMANY, ROMANIA, HUNGARY, SWEDEN | NÉMETORSZÁG, ROMÁNIA, MAGYARORSZÁG, SVÉDORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

ANCA MIRUNA LĂZĂRESCU

A romániai rendező 1979-ben született 
Temesváron. | The Romanian director 
was born in 1979, in Timisoara

2011 Apele tac 2009 Es wird einmal gewesen sein 2007 Déva titka

PRODUCER David Lindner LEOPORDA, Verona MEIER KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Anca Miruna LĂZĂRESCU OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Christi-
an STANGASSINGER VÁGÓ | EDITING Dan OLTEANU, Hansjörg 
WEISSBRICH SZEREPLŐK | CAST0 Alexandru MARGINEANU, Raz-
van ENCIU, Ovidiu SCHUMACHER FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR A 
Company Hungary VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 111 min

Románia, 1968. Két, egymástól nagyon különböző testvér: Mihai a tit-
kosszolgálat besúgója, Emil viszont eltökélten disszidálni akar. Amikor 
lehetőségük nyílik arra, hogy elkísérjék beteg apjukat egy szemmű-
tétre Kelet-Németországba, a trió nekivág az útnak, hogy végül Nyu-
gat-Németországban kössön ki.

Romania, 1968. Two very different brothers: Mihai is a secret police 
informant, Emil is a dedicated dissident. When they have the opportu-
nity to have their ailing father’s eyes operated on in East Germany, the 
three set out on a moving odyssey which fi nally takes them to West 
Germany.

PREMIER: 09.16. 18:00 Pressburger 
REPETITION: 09.17. 12:00 Uránia 
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RENDEZŐ | DIRECTOR 

PRABDA YOON

A thai rendező 1973-ban született Bang-
kokban. | The Thai director was born in 
1973, in Bangkok.

2016 Motel Mist

PRODUCER Cattleya PAOSRIJAROEN, Soros SUKHUM KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Prabda YOON OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Chananun CHOTRUNG-
ROJ VÁGÓ | EDITING Lee CHATAMETIKOOL SZEREPLŐK | CAST 
Prapamonton EIAMCHAN, Vasuphon KRIANGPRAPAKIT, Wissanu 
LIKITSATHAPORN FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Mosquito Films 
Distribution VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 115 min

Sopol, a szexuális ragadozó a Motel Mistress-be viszi legújabb ifjú 
áldozatát, az iskolás Lailát. Az otthonról elszökött egykori gyermekszí-
nész, Tun, szintén ebben a motelben vesz ki egy szobát. Tot, a szálloda 
alkalmazottja már a kezében érzi a Tun anyja által felajánlott jutalmat. 
Végül megérkezik a szexi Vicky is, pont időben ahhoz, hogy megmentse 
Lailát az erőszakos Sopoltól. Az öt ember sorsa végül összefonódik.

Sopol, a sexual predator brings his new young sex prey, a school girl 
named Laila, to Motel Mistress. Tun, a former child actor, now a ru-
naway, checks into the motel. Tot, a motel staffer, dreams of the reward 
money offered by Tun’s mother. Sexy Vicky arrives just in time to help 
her friend Laila from Sopol’s violent domination. These fi ve lives even-
tually connect.

PREMIER: 09.16. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09.17. 14:00 Uránia 

MOTEL MIST
THAILAND | THAIFÖLD
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ELVIS & NIXON
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

LIZA JOHNSON

Az amerikai rendező 1970-ben született 
Portsmouthban, Ohióban. | The American 
director was born in 1970, in Portsmouth, 
Ohio.

2013 Hateship Loveship 2012 Karrabing! Low Tide Turning (Short) 
2011 Return 2000 Fernweh - The Opposite of Homesick 2009 In the 
Air (Short)

PRODUCER Cary ELWES, Cassian ELWES, Holy WIERSMA KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Joey SAGAL, Hanala SAGAL, Cary ELWES OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Terry STACEY VÁGÓ | EDITING Sabine HOFFMAN, Michael TAYLOR 
SZEREPLŐK | CAST Michael SHANNON, Kevin SPACEY, Alex 
PETTYFER FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony Pictures Classics 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 86 min

1970 decemberében a rock ’n roll királya (Michael Shannon) hirtelen 
megjelent a Fehér Ház kapujában azzal, hogy találkozni akar a világ 
legbefolyásosabb emberével, Nixon elnökkel (Kevin Spacey). Íme a 
Nemzeti Levéltár legkeresettebb fotójának története – kendőzetlenül 
és végtelenül viccesen elmesélve. 

On a December morning in 1970, the King of rock ’n roll showed up 
on the lawn of the White House to request a meeting with the most 
powerful man in the world, President Nixon. Here comes the untold 
story behind this revealing, yet humorous moment in the Oval Offi ce 
forever immortalized in the most requested photograph in the Na-
tional Archives. 

PREMIER: 09. 09. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 10. 21:00 Uránia
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THX 1138 – THE GEORGE LUCAS DIRECTOR’S CUT | THX 1138 – George Lucas rendezői változata
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

GEORGE LUCAS

Az amerikai rendező 1944-ben született 
a kaliforniai Modestóban. | The American 
director was born in 1944, in Modesto, 
California.

2005 Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja 2002 Csillagok 
háborúja II: A klónok támadása 1999 Csillagok háborúja I: Baljós 
árnyak 1983 Csillagok háborúja VI: A jedi visszatér 1980 Csillagok 
háborúja V: A Birodalom visszavág 1977 Csillagok háborúja IV: Egy új 
remény 1973 American Graffi ti 1971 THX 1138

PRODUCER Francis Ford COPPOLA, Larry STURHAHN KÉSZÍTÉS ÉVE | 
YEAR OF PRODUCTION 1971 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY George 
LUCAS, Walter MURCH OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Albert KIHN, 
David MYERS VÁGÓ | EDITING George LUCAS SZEREPLŐK | CAST 
Robert DUVALL, Donald PLEASENCE, Don Pedro COLLEY FORGAL-
MAZÓ | DISTRIBUTOR Park Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 86 
min

Georce Lucas fi lmtörténeti jelentőségű Orwell adaptációjában a pol-
gárokat a hatalom folyamatosan kábítószerekkel tartja kordában, akik 
mit sem sejtve, kezes bárányként élik mindennapjaikat. Ám egyszer 
csak THX 1138 (Robert Duvall) leáll a tablettákkal, és a törvényeket 
megszegve szerelmes lesz, teherbe ejti LUH 3417-et (Maggie McO-
mie). Bűnük miatt menekülniük kell.

In George Lucas’ Orwell adaptation the citizens are kept in check 
with drugs. Everything seems to be perfect, since everyone eats out of 
the state’s hand. But one day THX 1138 (Robert Duvall) stops taking 
the pills, falls in love breaking the law, and gets LUH 3417 (Maggie 
McOmie) pregnant. They have to run for their lives.

PREMIER: 09. 10. 23:00 Pressburger 
REPETITION: 09. 11. 15:00 Uránia
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THE BOY ON THE TRAIN | Fiú a vonaton
USA, HUNGARY | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, MAGYARORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

ROGER DEUTSCH

Az amerikai rendező 1952-ben született 
Wisconsinban. | The American director 
was born in 1952, in Wisconsin.

2013 Suite Ancienne 2012 Intermezzo 2008 Act Your Age 2006 
Flower Songs 2004 Mario Makes a Movie

PRODUCER Roger DEUTSCH KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Roger DEUTSCH OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY András GRAVI KISS VÁGÓ | EDITING Vica Éva KO-
VÁCS SZEREPLŐK | CAST  James ECKHOUSE, Barnabás TÓTH, Tibor 
SZERVÉT VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 80 min

Egy amerikai kísérleti fi lmes, Roger Deutsch visszatér Budapestre a sok 
évvel ezelőtt forgatott fi lmje vetítésére. A vetítés utáni napon talál-
kozik egy férfi val, aki azt állítja, hogy szerepelt a fi lmben. Az időköz-
ben felnőtt Jánosnak nem tetszik, ahogy a rendező ábrázolta. Ami egy 
egyszerű kávézásnak indult, az hamarosan egy hol vicces, hol már-már 
hátborzongató roadtrippé válik. 

An American experimental fi lm director, Roger Deutsch travels to Bu-
dapest to screen a fi lm he shot there years before. The morning after 
the screening Deutsch meets a man claiming to be one of the subjects 
of that fi lm. The grown up János is upset with the way he was por-
trayed as a boy. What starts as a simple chat over coffee turns to an 
alternately comic, creepy and suspenseful road trip. 

PREMIER: 09.12. 16:00 Pressburger 
REPETITION: 09.13. 23:00 Béke
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SA-NAP | Snap | Törés
THAILAND| THAIFÖLD

RENDEZŐ | DIRECTOR 

KONGDEJ JATURANRASAMEE

A thai rendező 1972-ben született. | The 
Thai director was born in 1972. 

2015 Snap 2015 So Be It 2013 Tang Wong 2011 P-047 2008 Handle 
Me With Care

PRODUCER Piyaluck MAHATANASAB, Soros SUKHUM, Kanyarat 
JIRARATCHAKIT KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2015 
FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY  Kongdej JATURANRASAMEE 
OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Umpornpol YUGALA VÁGÓ | EDITING 
Kamontorn EAKWATANAKIJ, Manussa VORASINGHA SZEREPLŐK 
| CAST Toni RAKKAEN, Waruntorn PAONIL, Krisana PANPENG 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Mosquito Films VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 97 min

Peung úgy tervezte, hogy élete végéig boldog házasságban él Mann-
nal, az ígéretes jövő előtt álló őrmesterrel. Amikor azonban visszatér 
szülővárosába egy esküvőre, összetalálkozik a régi barátaival és a Fiú-
val, aki szintén az esküvőre érkezett, fotósként. Hamarosan felszínre 
törnek az egykor eltemetett érzelmek és emlékek. 

Peung, has planned to spend her married life with Mann, a young lieu-
tenant with a promising future. Upon her return to her hometown for 
a wedding, Pueng is reunited with her old friends and encounters Boy 
who came back to work at the event as a wedding photographer. The 
unresolved feelings between Pueng and Boy resurface as they relive 
the old memories of their youthful days.

PREMIER: 09.12. 23:00 Pressburger 
REPETITION: 09.13. 15:00 Uránia
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ALL THESE SLEEPLESS NIGHTS | Azok az álmatlan éjszakák
POLAND, UK | LENGYELORSZÁG, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

MICHAL MARCZAK

A lengyel rendező 1982-ben született 
Varsóban. | The Polish director was born 
in 1982, in Warsaw.

2012 Fuck for Forest 2010 Koniec Rosji

PRODUCER Marta GOLBA (Endorfi na Studio – Poland), Lucas 
OCHOA, Julia NOT TINGHAM (Pulse Films – UK), Thomas BENSKI 
KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY Michal MARCZ AK OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
Michal MARCZ AK, Maciej TWARDOWSKI VÁGÓ | EDITING Dorota 
WARDĘSZKIEWICZ SZEREPLŐK | CAST  Krzysztof BAGINSKI, 
Michal HUSZCZ A, Eva LEBUEF FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Festivalagency VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 100 min

Akárcsak Berlin a századfordulón, Varsó most keresi önmagát. 
Nyüzsögnek itt a huszonévesek, akik a helyüket keresik egy – a múltja 
és jövője között őrlődő városban. A fi lm egy csapat művésznövendéket 
követ, akik arra vágynak, hogy találjanak egy gyönyörű pillanatot, ami 
örökké tart. 

Like Berlin at the turn of the century, Warsaw has become a city emer-
gent, teeming with a new generation of twenty-somethings trying to 
discover their place in a city uncomfortably torn between its traumatic 
past and the bold future that always seems just out of reach. The fi lm 
tracks a restless group of art school students struggling to fi nd and 
live forever inside the beautiful moment.

PREMIER: 09.13. 16:00 Pressburger 
REPETITION: 09.17. 19:00 Uránia
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CLOSE ENCOUNTERS WITH VILMOS ZSIGMOND
Közeli találkozások Zsigmond Vilmossal
FRANCE| FRANCIAORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

PIERRE FILMON

A francia rendező 1970-ben született 
Angersben. | The French director was 
born in 1970, in Angers.

2014 Papa est mort 2003 Le silence, d’abord 1999 Les épousailles 
1996 Bleus de Chine

PRODUCER Pierre FILMON, Jean-François MOUSSIE KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY  
Pierre FILMON OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Payam A Z ADI, Olivier 
CHAMBON, James CHRESSANTHIS, Luca COA SSIN, Giulio 
De V ITA, Marie SPENCER VÁGÓ | EDITING Charlotte RENAUT 
SZEREPLŐK | CAST Vilmos ZSIGMOND, John BOORMAN, Jerry 
SCHAT ZBERG, Darius KHONDJI, Isabelle HUPPERT, Vittorio 
STOR ARO, Dante SPINOT TI, Ivan PA SSER, John TR AVOLTA 
VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 80 min

A fi lm egy különleges találkozásról szól. Az utolsó mohikán, a legendás 
operatőr, Zsigmond Vilmos (83) találkozásáról egy fi atal francia rende-
zővel, Pierre Filmonnal. Pierre azt akarta, hogy Vilmos fényképezze az 
első játékfi lmjét. A forgatás előkészítésére várva többször is találkoz-
tak és egyszer csak létrejött egy másik fi lm: egy fi lm, amiben a kamera 
mögött álló férfi  átkerül a kamera másik oldalára. 

Close encounters with Vilmos Zsigmond is a very special encounter. 
The last of the Mohicans, the legendary cinematographer, Vilmos Zsig-
mond (83) meets Pierre Filmon, a young French director. Pierre wanted 
Vilmos to shoot his fi rst feature fi lm. Waiting for its pre-production, 
after many encounters, another movie took place: a movie in which the 
cameraman stand in front of the frame. 

PREMIER: 09. 13. 21:00 Uránia 
REPETITION: 09. 14. 17:00 Béke
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SMRT U SARAJEVU | Death in Sarajevo | Halál Szarajevóban
FRANCE, BOSNIA AND HERCEGOVINA | FRANCIAORSZÁG, BOSZNIA-HERCEGOVINA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

DANIS TANOVIC

Danis Tanovic 1969-ben született Ze-
nicában, Bosznia-Hercegovinában. | Dan-
is Tanovic was born in 1969, in Zenica, 
Bosnia and Herzegovina.

2016 Death in Sarajevo 2015 Tigers 2013 An Episode in the Life of 
an Iron Picker 2011 Prtljag 2010 Cirkus Columbia

PRODUCER Amra Baksic CAMO, François MARGOLIN, Adis DJA-
PO KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV 
| SCREENPLAY Danis TANOVIC OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Erol 
ZUBCEVIC VÁGÓ | EDITING Redzinald SIMEK SZEREPLŐK | CAST 
Snezana VIDOVIC, Izudin BAJROVIC, Vedrana SEKSAN FORGAL-
MAZÓ | DISTRIBUTOR Cirko Film VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 85 
min

2014. június 28., Szarajevó. A város legjobb szállodájának igazgatója 
izgatottan készül a városba érkező rangos delegáció fogadására. Az 
elnöki lakosztályban egy francia vendég gyakorolja hatásos beszédét, 
a tetőteraszon pedig televíziós stáb készít interjúsorozatot Gavrilo 
Principről és tettének következményeiről. A szálloda személyzetének 
azonban nem az évforduló a legfőbb gondja: hónapok óta nem kaptak 
fi zetést, ezért sztrájkra készülnek. 

June 28, 2014, Sarajevo. The manager of the best hotel in town is pre-
paring for the arrival of a prestigious delegation. A French guest in 
the presidential suit is practicing his speech. On the roof terrace a TV 
crew is making footage on Gavrilo Princip and the consequences of his 
actions. But the hotel staff has other things to worry about: they didn’t 
receive their salary for months, so it’s time to go on strike.PREMIER: 09.15. 16:00 Pressburger 

REPETITION: 09.17. 23:30 Uránia
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LOVE & FRIENDSHIP | Szerelem és barátság
IRELAND, NETHERLANDS, FRANCE, USA, UK | ÍRORSZÁG, HOLLANDIA, FRANCIAORSZÁG, USA, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

WHIT STILLMAN

Az amerikai rendező 1952-ben született 
Washingtonban. | The American director 
was born in 1952, in Washington. 

2012 Damsels in Distress 1998 The Last Days of Disco 1994 Barce-
lona 1990 Metropolitan

PRODUCER Whit STILLMAN, Katie HOLLY (Blinder Films) 
Whit STILLMAN, Lauranne BOURR ACHOT KÉSZÍTÉS ÉVE | 
YEAR OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Whit STILLMAN OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Richard Van 
OOSTERHOUT VÁGÓ | EDITING Sophie CORR A SZEREPLŐK 
| CAST Kate BECKINSALE, Chloë SE VIGNY, Xavier SAMUEL 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Protagonist Films VETÍTÉSI IDŐ | 
RUNNING TIME 92 min

A gyönyörű özvegy, Lady Susan Vernon úgy dönt, hogy a sógoráéknál 
várja ki, amíg elülnek a pletykák a szerelmi életéről. A háttérből azon-
ban továbbra is azon igyekszik, hogy férjet fogjon magának és gon-
doskodjon eladósorban lévő, de vonakodó lánya, Frederica jövőjéről. 

Beautiful young widow Lady Susan Vernon visits to the estate of her 
in-laws to wait out the colorful rumors about her dalliances circulating 
through polite society. Whilst ensconced there, she decides to secure a 
husband for herself and a future for her eligible but reluctant daugh-
ter, Frederica.

PREMIER: 09. 16. 16:00 Pressburger 
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MEMO | Memo - Hypermnesia
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

TASNÁDI ISTVÁN

A magyar rendező 1970-ben született 
Budapesten. | The Hungarian director 
was born in 1970, in Budapest. 

2016 Memo

PRODUCER KÁLOMISTA Gábor KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY  TASNÁDI 
István OPERATŐR | PHOTOGRAPHY CSUK Á S Sándor VÁGÓ | 
EDITING MEZEI Áron SZEREPLŐK | CAST LENGYEL Tamás, 
MOLNÁR Áron, HAUMANN Péter FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
MTVA VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 88 min

Egy ambiciózus pszichiáter egy különös és ritka mentális jelenség, a 
hipermnézia jellemzőit kutatja, nem utolsósorban azért, hogy segítsen 
emlékezetvesztéssel küzdő édesapján. Mikor rábukkan egy hiperm-
néziás ápoltra, a saját felelősségére kihozza az elmegyógyintézetből, 
hogy tanulmányozza. A két férfi  között különös kapcsolat szövődik, de 
ez veszélybe sodorja az orvos karrierjét, házasságát és magát a páci-
enst is.

An ambitious psychiatrist is researching a strange and unique mental 
state: hypermnesia, fi rst of all because he would like to help his am-
nesic father. When he fi nds a patient with hypermnesia, he decides to 
take him out of the mental ward at his own risk and study him. An un-
usual relationship is formed between the two men, which starts to en-
danger the doctor’s career, his marriage and even the patient himself.

PREMIER: 09. 16. 21:00 Uránia
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ELLE
FRANCE, GERMANY, BELGIUM | FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, BELGIUM,

RENDEZŐ | DIRECTOR 

PAUL VERHOEVEN

A holland rendező 1938-ban született 
Amszterdamban. | The Dutch director 
was born in 1938, in Amsterdam.

1971 Business Is Business 1973 Turkish Delight 1975 Katie Tippel 
1977 Soldier of Orange 1980 Spetters 1983 The Fourth Man 1985 
Flesh and Blood 1987 RoboCop 1990 Total Recall 1992 Basic Inst-
inct 1995 Showgirls 1997 Starship Troopers 2000 Hollow Man 2006 
Black Book 2012 Tricked 2016 Elle

PRODUCER Saïd Ben SAÏD, Michel MERKT KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR 
OF PRODUCTION 2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY David 
BIRKE OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Stéphane FONTAINE VÁGÓ 
| EDITING Job ter BURG SZEREPLŐK | CAST Isabelle HUPPERT, 
Laurent L AFIT TE, Anne CONSIGNY FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Sony Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 130 min

Michèle kemény nő. Egy piacvezető vállalat igazgatójaként ugyano-
lyan könyörtelenül bánik el szeretőivel, mint a versenytársakkal. Ami-
kor azonban egy ismeretlen tettes betör a lakásába, a nő egy életre 
megváltozik. Megtalálja a férfi t, és ők ketten különös, ugyanakkor iz-
galmas játszmába kezdenek…

Michèle seems indestructible. Head of a leading video game company, 
she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. 
Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michè-
le’s life forever. When she resolutely tracks the man down, they are 
both drawn into a curious and thrilling game…

PREMIER: 09.17. CLOSING CEREMONY/Pressburger 
REPETITION: 09.17. 21:00 Uránia
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PREDATOR | Ragadozó
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

JOHN McTIERNAN

Az amerikai rendező, producer 1951. 
január 8-án született New Yorkban. | 
John McTiernan was born on January 8, 
1951 in Albany, New York, USA as John 
Campbell McTiernan Jr. He is a director 
and producer.

2004 Die Hard 4.0 2003 Basic 2002 Rollerball 1999 The Thomas 
Crown Affair 1999 The 13TH Warrior 1996 Amanda 1995 Die Hard 3.0 
1993 Last Action Hero 1992 Medicine Man 1990 The Hunt for Red 
October 1988 Die Hard 1987 Predator 1986 Nomads

PRODUCER John DAVIS, Lawrence GORDON, Joel SILVER KÉSZÍTÉS 
ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 1987 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY 
Jim THOMAS, John THOMAS OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Donald 
MCALPINE VÁGÓ | EDITING Mark HELFRICH, John F. LINK SZEREPLŐK 
| CAST Arnold SCHWARZENEGGER, Carl WEATHERS, Elpidia CARRILLO, 
Bill DUKE, Jesse VENTURA FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Pannonia 
Entertainment VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 107 min

Az ember egyik legnagyobb teljesítménye, hogy kikerült a táplálkozá-
si láncból, és az egyik legnagyobb félelme, hogy visszakerülhet oda. 
Az 1987-es Ragadozó leginkább arra a félelmünkre játszott rá, hogy 
milyen lehet vadászból ismét üldözött vaddá válni. A Dutch által irá-
nyított kommandós osztag lehet bármilyen erős, egy idegen civilizáció 
harcosával szemben gyakorlatilag esélytelenné válik. Azért így is van 
remény: „Ha vérzik, meg tudjuk ölni”.

One of the greatest achievements of humanity has been to “stay clear” 
of the food chain and one of our biggest fears is to be returned. The 
Predator (1987) played with this fear of becoming prey instead of 
hunter. No matter how strong the team of commandos led by Dutch is, 
it doesn’t stand a chance when an extraterrestrial hunter starts to hunt 
down the men. But there is hope: “If it bleeds, we can kill it”.

PREMIER: 09. 13. 23:00 Pressburger 
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NIGHT OF THE LIVING DEAD | Az élőhalottak éjszakája
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

GEORGE A. ROMERO

Az amerikai-kanadai fi lmkészítő 1940-
ben született. | George Andrew Romero 
born February 4, 1940 is an Ameri-
can-Canadian fi lmmaker and editor.

1968 Night of the Living Dead 1973 The Crazies 1977 Martin 1978 
Dawn of the Dead 1985 Day of the Dead 1993 The Dark Half 2000 
Bruiser 2005 Land of the Dead 2007 Diary of the Dead 2009 Survival 
of the Dead

PRODUCER Karl HARDMAN, Russell W. STREINER KÉSZÍTÉS ÉVE 
| YEAR OF PRODUCTION  1968 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY  
John A. RUSSO, George A. ROMERO OPERATŐR | PHOTOGRAPHY 
George A. ROMERO VÁGÓ | EDITING George A. ROMERO SZEREPLŐK 
| CAST Duane JONES, Judith O’DEA, Karl HARDMAN FORGALMAZÓ | 
DISTRIBUTOR Pannonia Entertainment VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 96 min

Minden mozis rém közül a zombi számít az egyik legfi atalabbnak. 
Vámpírok, vérfarkasok, múmiák és más kreatúrák már a XX. század 
első felében is frászt hoztak a nézőkre, de a kannibál élőhalottként 
megismert zombik első önálló fi lmjére egészen 1968-ig kellett 
várnunk, amikor egy pittsburghi reklámfi lmes, George A. Romero a 
társaival megteremtette, és az emberiség ellen fordította őket egy 
elhagyatott farmházban. Gyorsan kiderült, hogy az igazi ellenségeink 
nem ők, hanem mi magunk vagyunk. 

The zombie is the youngest of all monsters on fi lm. Vampires, 
werewolves, mummies and all kinds of creatures terrifi ed the audience 
from the fi rst half of the 20th century but we had to wait for the fi rst 
fi lm of the cannibalistic living dead until 1968. In that year George 
A. Romero, a commercial director from Pittsburgh, created a group of 
zombies and turned them against humanity in a remote farm house. 
It turns our rather quickly that the true enemies are not them, but us. 

PREMIER: 09. 14. 00:00 Pressburger 
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HALLOWEEN | Halloween – A rémület éjszakája
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

JOHN CARPENTER

Az amerikai rendező 1948-ban született 
New Yorkban. | Born: January 16, 1948 in 
Carthage, New York, USA

1974 Dark Star 1976 Assault on Precinct 13 1978 Someone’s 
Watching Me! 1978 Halloween 1979 Elvis 1980 The Fog 1981 
Escape from New York 1982 The Thing 1983 Christine 1984 Starman 
1986 Big Trouble in Little China 1987 Prince of Darkness 1988 They 
Live 1992 Memoirs of an Invisible Man 1993 Body Bags 1994 In the 
Mouth of Madness 1995 Village of the Damned 1996 Escape from L.A. 
1998 Vampires 2001 Ghosts of Mars 2010 The Ward

PRODUCER Debra HILL KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
1978 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY John CARPENTER, Debra 
HILL OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Dean CUNDEY VÁGÓ | EDITING 
Charles BORNSTEIN, Tommy Lee WALLACE SZEREPLŐK | CAST 
Donald PLEASENCE, Jamie Lee CURTIS, Tony MORAN FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Pannonia Entertainment VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 91 min

John Carpenter vészjósló szintifutamai sosem mennek ki a divatból, 
ahogy a szexre éhes tinikre és fi atalokra vadászó sorozatgyilkosok 
sem. Az elemi gonosz erőként színre lépő Michael Myers a karakter-
fajta archetípusa, a Halloween – A rémület éjszakája pedig az a fi lm, 
ami lefektette a kaszabolós horror alapjait, és megalkotta azokat a 
szabályokat, amiken ugyan ma már szívesen nevetünk – lásd például a 
Sikoly fi lmeket –, de többségük máig érvényes a műfajban. 

John Carpenter’s sinister synthesizer melodies never get out of fashion, 
just like the serial killers hunting for sex-crazed teenagers and 
youngsters. Michael Myers is the archetype of the ultimate evil and 
the Halloween is the fi lm that laid the foundation of slasher horror. 
This movie set out the rules that – even though we might laugh at 
them e.g. in the Scream movies – are still valid in the genre.

PREMIER: 09. 15. 00:00 Pressburger 
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A NIGHTMARE ON ELM STREET | Rémálom az Elm utcában
USA | AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

RENDEZŐ | DIRECTOR 

WES CRAVEN

1939-ben született Clevelandban. 2015-
ben halt meg Los Angelesben. | Born: 
August 2, 1939 in Cleveland, Ohio, USA. 
Died: August 30, 2015 (age 76) in Los 
Angeles, California, USA

1972 The Last House on the Left 1977 
The Hills Have Eyes 1978 Stranger in Our House 1981 Deadly Blessing 
1982 Swamp Thing 1984 Invitation to Hell 1984 A Nightmare on 
Elm Street 1985 Chiller 1985 The Hills Have Eyes Part II 1985 
The Twilight Zone  1986 Deadly Friend 1988 The Serpent and the 
Rainbow 1989 Shocke 1990 Night Visions 1991 The People Under 
the Stairs 1992 Nightmare Cafe 1994 Wes Craven’s New Nightmare 
1995 Vampire in Brooklyn 1996 Scream 1997 Scream 2 1999 Music 
of the Heart 2000 Scream 3 2005 Cursed 2005 Red Eye 2006 Paris, 
je t’aime 2010 My Soul to Take 2011 Scream 4

PRODUCER Robert SHAYE, Sara RISHER, Joseph WOLF, Stanley 
DUDELSON, John BURROWS KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION  
1984 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY  Wes CRAVEN OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Jacques HAITKIN VÁGÓ | EDITING Rick SHAINE, Pat 
MCMAHON SZEREPLŐK | CAST Heather LANGENKAMP, Johnny DEPP, 
Robert ENGLUND, John SAXON FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Park 
Circus VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 91 min

„Egy, kettő, Freddy érted jő, / három, négy, bezárt ajtók mögött légy, 
/ öt, hat, a feszület sem óvhat, / hét, nyolc, mindig velem álmodsz, / 
kilenc, tíz, az álmodban ne bízz!” Minden idők legkreatívabb fi lmes 
sorozatgyilkosa nem a valóságban, hanem álmunkban támad meg, 
de ha végez veled, a valóságban is halott leszel. A nyolcvanas évtized 
kultikus horrorjáról kevesen gondolnák, hogy igaz történet inspirálta, 
pedig így van. Freddy Krueger késes ujjaiban most egy felújított, 
digitális kópiának köszönhetően gyönyörködhetünk.

„One, two, Freddy’s coming for you. / Three, four, better lock your door.
Five, six, grab a crucifi x. / Seven, eight, gonna stay up late. / Nine, ten, 
never sleep again…” The most creative serial killer of all times kills his 
victims in their dreams. But if you are killed you are dead –in reality as 
well. Only a few know that the cult movie of the ‘80s was inspired by 
true events. A re-mastered, digital copy ensures that the clawed fi ngers 
of Freddy Krueger will give us the creeps – once again.

PREMIER: 09. 16. 00:00 Pressburger 
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BUSANHAENG | Train to Busan | Vonat Busanba – Zombi expressz
SOUTH KOREA | DÉL-KOREA

RENDEZŐ | DIRECTOR 

YEON SANG-HO

A koreai rendező 1978-ban született 
Szöulban. | The Korean director was born 
in 1978, in Seoul.

2016 Seoul Station 2013 Saibi 2012 The Window 2011 Disznók 
királya 2008 Indiaenibakseu: Selmaui danbaekjil keopi

PRODUCER Lee DONG-HA KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY Park JOO-SUK OPERATŐR | 
PHOTOGRAPHY Lee HYUNG-DEOK VÁGÓ | EDITING Yang JIN-MO 
SZEREPLŐK | CAST Gong YOO, Kim SU-AN, Jung YU-MI, Ma DONG-
SEOK, Choi WOO-SHIK, Ahn SO-HEE FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR 
Contents Panda VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 118 min

Egy rejtélyes vírus szükségállapotot teremt Koreában, a kormányzat 
statáriumot hirdet. Az egyetlen menedéket nyújtó város, Busan felé 
tartó expresszvonaton utazók magukra maradtak, egyedül kell meg-
küzdeniük a túlélésért. 453 km Szöultól Busanig. Szállj fel és maradj 
életben!

As an unidentifi ed virus sweeps the country, Korean government de-
clares martial law. Those on an express train to Busan, a city that has 
successfully fended off the viral outbreak, must fi ght for their own sur-
vival. 453 km from Seoul to Busan. Get on board to stay alive!

PREMIER: 09. 17. 22:00 Pressburger 



FILMEK | FILMS



54

FILMEK

TROIS COULEURS: BLEU | Három szín: Kék
Rendező | Director: KRZYSZTOF KIESLOWSKI

FRANCE, POLAND, SWITZERLAND | FRANCIAORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SVÁJC

Lengyel rendező. 1941-ben született és 
1996-ban hunyt el Varsóban. | Polish 
director. Born in 1941, died in 1996 in 
Warsaw.

1975 Personel 1976 The Scar 1976 The Calm 1979 Camera Buff 
1981 Short Working Day 1985 No End 1987 Blind Chance 1988 
Dekalog 1988 A Short Film About Killing 1988 A Short Film About 
Love 1991 The Double Life of Véronique 1993 Three Colors: Blue 
1994 Three Colors: White 1994 Three Colors: Red

PREMIER: 09. 09. 17:00 OPENING CEREMONY, Pressburger

Producer Marin KARMITZ Készítés éve | Year of production 1993 
Forgatókönyv | Screenplay Krzysztof PIESIEWICZ, Krzysztof 
KIESLOWSKI, Agnieszka HOLLAND, Edward ŻEBROWSKI, 
Slawomir IDZIAK Operatőr | Photography Slawomir IDZIAK Vágó | 
Editing Jacques WITTA Vetítési idő | Running time 98 min Forgalmazó 
| Distributor Tor Studio Szereplő(k) | Cast Juliette BINOCHE, Benoît 
RÉGENT, Emmanuelle RIVA, Florence PERNEL

Mi a szabadság? Julie, a híres zeneszerző, Patrice de Courcy felesége, 
egy autóbalesetben elveszti a családját. Férje éppen Európa himnuszát 
komponálta. A veszteség és a felejtés világában Julie-nek újra meg kell 
tanulnia, hogyan éljen együtt embertársaival.

What does liberty mean? Julie, the wife of the famous composer, 
Patrice de Courcy, lost her family in a car accident. Her husband was 
working on the hymn of Europe. In the world of loss and forgiveness 
Julie has to learn to coop with others.

A Francia Intézet támogatásával
Screening supported by the French Institute.
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TROIS COULEURS: BLANC | Három szín: Fehér
Rendező | Director: KRZYSZTOF KIESLOWSKI

FRANCE, POLAND, SWITZERLAND | FRANCIAORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SVÁJC

Lengyel rendező. 1941-ben született és 
1996-ban hunyt el Varsóban. | Polish 
director. Born in 1941, died in 1996 in 
Warsaw.

1975 Personel 1976 The Scar 1976 The Calm 1979 Camera Buff 
1981 Short Working Day 1985 No End 1987 Blind Chance 1988 
Dekalog 1988 A Short Film About Killing 1988 A Short Film About 
Love 1991 The Double Life of Véronique 1993 Three Colors: Blue 
1994 Three Colors: White 1994 Three Colors: Red

PREMIER: 09. 10. 19:00 Béke

Producer Marin KARMITZ Készítés éve | Year of production 1994 
Forgatókönyv | Screenplay Krzysztof KIESLOWSKI, Krzysztof 
PIESIEWICZ  Operatőr | Photography Edward KLOSINSKI Vágó | 
Editing Urszula LESIAK Vetítési idő | Running time 91 min Forgalmazó 
| Distributor Tor Studio Szereplő(k) | Cast Zbigniew ZAMACHOWSKI,  
Julie DELPY,  Janusz GAJOS

Mi az egyenlőség? Karol mindent elveszít Párizsban: a feleségét, a 
barátait, a pénzét. Varsóban, hajléktalanként aztán bosszút esküszik...

What does equality mean? Kartol looses everything in Paris: his wife, 
his friends, his money. Back in Warsaw he swears to take revenge…

A Lengyel Intézet támogatásával
Screening supported by the Polish Institute.
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TROIS COULEURS: ROUGE | Három szín: Piros
Rendező | Director: KRZYSZTOF KIESLOWSKI

FRANCE, POLAND, SWITZERLAND | FRANCIAORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SVÁJC

Lengyel rendező. 1941-ben született és 
1996-ban hunyt el Varsóban. | Polish 
director. Born in 1941, died in 1996 in 
Warsaw.

1975 Personel 1976 The Scar 1976 The Calm 1979 Camera Buff 
1981 Short Working Day 1985 No End 1987 Blind Chance 1988 
Dekalog 1988 A Short Film About Killing 1988 A Short Film About 
Love 1991 The Double Life of Véronique 1993 Three Colors: Blue 
1994 Three Colors: White 1994 Three Colors: Red

PREMIER: 09. 12. 19:00 Béke

Producer Marin KARMITZ Készítés éve | Year of production 1994 
Forgatókönyv | Screenplay Krzysztof KIESLOWSKI, Krzysztof 
PIESIEWICZ  Operatőr | Photography Piotr SOBOCINSKI Vágó | Editing 
Jacques WITTA Vetítési idő | Running time 99 min Forgalmazó | 
Distributor Tor Studio Szereplő(k) | Cast Irène JACOB, Jean-Louis 
TRINTIGNANT, Frédérique FEDER

Mi a testvériség? Egy idős, visszavonultan élő bíró és egy gyönyörű, 
fi atal modell élete fonódik össze Genfben, két olyan emberé, akiknek 
látszólag semmi közük egymáshoz. Találkozásuk új történeteket indít 
el.

What does fraternity mean? The lives of an old, resigned judge and a 
beautiful young model entwine in Geneva. The meeting of two people 
seemingly nothing in common set things in motion.

A Lengyel Intézet támogatásával
Screening supported by the Polish Institute.
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EGYMÁSRA NÉZVE | Another Way
Rendező | Director: MAKK KÁROLY

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Magyar rendező. 1925-ben szültetett 
Berettyóújfaluban. | Hungarian director. 
Borrn in 1925 in Berettyóújfalu.

1997 A játékos 1995 A Vörös bestia 
1990 Magyar rekviem 1987 Az utolsó 
kézirat 1984 Játszani kell 1982 
Egymásra nézve 1978 Philemon és 
Baucis 1977 Egy erkölcsös éjszaka 

1974 Macskajáték 1971 Szerelem 1964 Mit csinált Felséged 3-tól 
5-ig? 1962 Elveszett paradicsom 1960 Fűre lépni szabad 1958 Ház a 
sziklák alatt 1956 Mese a 12 találatról 1954 Liliomfi 

PREMIER: 09.15. 19:00 Béke

Producer Dialóg Stúdió Készítés éve | Year of production 1982 
Forgatókönyv | Screenplay MAKK Károly, GALGÓCZY Erzsébet 
(novel) Operatőr | Photography ANDOR Tamás Vágó | Editing SIVÓ 
György Vetítési idő | Running time 104 min Forgalmazó | Distributor 
Pannónia Entertainment Szereplő(k) | Cast Jadwiga Jankowska 
CIEŚLAK (Bánsági Ildikó), Grazyna SZAPOLOWSKA (Hernádi Judit), Jozef 
KRÓNER (Szabó Gyula), REVICZKY Gábor, BÁCS Ferenc, ANDORAI Péter, 
IGÓ Éva, POGÁNY Judit, SZIRTES Ádám, UJLAKY Dénes

Makk Károly alkotása óriási áttörés volt a nyolcvanas évek elején a 
magyar fi lmtörténetben. Tabusértő és megejtő módon kötötte össze 
a leszbikus szenvedélyt, amellyel főhőse, Szalánczky Éva beleszeret 
házasságban élő kolleganőjébe, s az újságírónő igazságkeresését, 
ahogy az 1956-os forradalmat követő megtorlások idején a terrorról, 
az erőszakos téeszesítésekről ír, s ezért elveszti állását…

Károly Makk’s fi lm was a great break-through in Hungarian fi lm 
history at the beginning of the 1980s. He presents his story boldly 
and touchingly, combining lesbian love his leading character Éva 
Szalánczky feels for her married colleague with the journalist’s search 
for truth about terror and forced collectivization after the revolution 
of 1956, ending with losing her job…
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SZERELEM | Love
Rendező | Director: MAKK KÁROLY

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Magyar rendező. 1925-ben szültetett 
Berettyóújfaluban. | Hungarian director. 
Borrn in 1925 in Berettyóújfalu.

1997 A játékos 1995 A Vörös bestia 
1990 Magyar rekviem 1987 Az utolsó 
kézirat 1984 Játszani kell 1982 
Egymásra nézve 1978 Philemon és 
Baucis 1977 Egy erkölcsös éjszaka 

1974 Macskajáték 1971 Szerelem 1964 Mit csinált Felséged 3-tól 
5-ig? 1962 Elveszett paradicsom 1960 Fűre lépni szabad 1958 Ház a 
sziklák alatt 1956 Mese a 12 találatról 1954 Liliomfi 

PREMIER: 09.16. 19:00 Béke

Producer MAFILM Készítés éve | Year of production 1971 Forga-
tókönyv | Screenplay BACSÓ Péter, DÉRY Tibor (novel) Operatőr | 
Photography TÓTH János Vágó | Editing SIVÓ György Vetítési idő | 
Running time 88 min Forgalmazó | Distributor Pannónia Entertain-
ment Szereplő(k) | Cast  DARVAS Lili, TÖRŐCSIK Mari, DARVAS Iván, 
MENSÁROS László, BITSKEY Tibor, SZAKÁCS Eszter, KÁLDI Nóra, 

Makk Károly Cannes-ba idén visszatért remekműve az ötvenes évek-
ben játszódik. Az 1956-os forradalom után bebörtönzött Déry Tibor két 
novellájának ötvözésével a rendező a magánélet szűrőjén keresztül 
tudott jelképes erővel szólni egyén és hatalom, üldözöttség és integri-
tás örök problémáiról.  Kamerája az emlékek kortalan idejében járva a 
haldokló anya és a börtönbe zárt férj közötti szeretet háromszögét írja 
le, ahol a kiindulópont a feleség. A két asszony kegyes hazugságokba 
ringatja egymást. Luca, a feleség azt se tudja, él-e férje, de elhiteti 
az anyával, hogy fi a Amerikában fi lmez és megtalálta élete célját. A 
haldokló pedig tovább írja ezt a történetet…

Károly Makk’s masterpiece is set in the 1950s. By combining two 
novels by Tibor Déry (the writer sent to prison after the revolution of 
1956), the director was able to make a serious statement on individual 
and power, on persecution and integrity through the fi lter of private 
life. Wandering in the ageless time of memories his camera describes 
the love between a dying mother, an imprisoned husband and a wife. 
The two women feed each other with benign lies. Luca, the wife, does 
not know if her husband is alive or dead but tells her mother-in-law 
that he is in America making a movie and that he found his reason in 
life. And the dying mother adds some to the story…

A fi lm teljeskörű digitális restaurálása 2016-ban, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg. | The digital re-mastering of the fi lm has been 
supported by the Hungarian Art Academy in 2016



59

FILMS

SZINDBÁD | Sindbad
Rendező | Director: HUSZÁRIK ZOLTÁN

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Magyar rendező. 1931-ben született 
Domonyban, 1981-ben hunyt el 
Budapesten. | Hungarian director. Born 
in 1931 in Domony, died in 1981 in 
Budapest.

1980 Csontváry 1971 Szindbád

Szindbád: PREMIER: 09. 11. 16:00 Béke

Producer MAFILM Készítés éve | Year of production 1971 
Forgatókönyv | Screenplay TÓTH János, HUSZÁRIK Zoltán, KRÚDY 
Gyula (novel) Operatőr | Photography SÁRA Sándor Vágó | Editing 
HUSZÁRIK Zoltán, MORELL Mihály Vetítési idő | Running time 90 min 
Forgalmazó | Distributor Pannónia Entertainment Szereplő(k) | Cast 
LATINOVITS Zoltán, RUTTKAI Éva, DAJKA Margit, SZEGEDI Erika, ANDAI 
Györgyi

Krúdy Gyula Szindbádja, ez az egyszerre keleti és nyugati, mélyen 
magyar irodalmi alak Latinovits Zoltán előadásában és Huszárik 
Zoltán rendezésében vált a magyar fi lmművészet– és néplélek – egyik 
emblematikus fi gurájává. A színészkirály látható itt, élete szerepében.  

The writer Gyula Krúdy’s Sindbad, this Eastern and Western, but 
undoubtedly Hungarian literary fi gure became the emblem of the 
Hungarian fi lm too – and also the national spirit – in the legendary 
picture directed by Zoltán Huszárik and starring Zoltán Latinovits. 
That is, simply, the king of screen acting in his role of his life. Some 
Hungarians like to watch it every month! 
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WHEN THE EARTH SEEMS TO BE LIGHT
Ha nem köt a föld
GEORGIA, GERMANY | GRÚZIA, NÉMETORSZÁG

RENDEZŐK | DIRECTORS

TAMUNA KARUMIDZE
Tamuna Karumidze 1975-ben született Tbi-
lisziben. | Tamuna Karumidze was born in 
1975, in Tbilisi.
2002 Zahesi 708 2006 We all are Crows

SALOME MACHAIDZE
Salome Machaidze 1973-ban született Tbi-
lisziben. | Salome Machaidze was born in 
1973, in Tbilisi.
2008 Dima 2006 Trigger Tiger 2003 Soldiers 
Cry 2002 Boards of Monte Carlo

DAVID MESKHI
David Meskhi 1979-ben született Tbilisziben. 
| David Meskhi was born in 1979, in Tbilisi. 
2015 When the Earth Seems to be Light

PRODUCER GOSLAB, Jörg LANGKAU KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF 
PRODUCTION 2015 OPERATŐR | PHOTOGRAPHY Levan MAISURADZE, 
Tamuna KARUMIDZE, David MESKHI VÁGÓ | EDITING Tamuna 
KARUMIDZE, Salome MACHAIDZE SZEREPLŐK | CAST Sandro 
POPXADZE, Mischka SULAKAURI, Giorgi PATARKACISHVILI 
FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Taskovski Film VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING 
TIME 76 min

Költői dokumentumfi lm a modern fi atalokról…történetek srácokról, 
deszkásokról, művészekről és zenészekről a szovjet korszak utáni Grú-
ziából, egy háborgó országból, ahol a politika és az egyház mindenho-
va beszivárog. Intim portré a tiniálmok és érzések gazdag világáról, 
ahol mindenki a nem-létező szabadságot és romantikát keresi. 

A poetic documentary about modern youth... the stories of kids, skaters, 
artists and musicians in a post soviet Georgia - a country in a distracted 
condition, where one can be crashed by the power of church and poli-
tics. A close look at the rich world of teenager dreams and sentiments, 
being lost searching for non existing spots of freedom and romantic 
state of mind.

PREMIER: 09.09. 23:00 Uránia 
REPETITION: 09.10. 15:00 Uránia
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EAT THAT QUESTION: FRANK ZAPPA IN HIS OWN WORDS
Edd meg a kérdésed: Frank Zappa a saját szavaival
FRANCE, GERMANY | FRANCIAORSZÁG. NÉMETORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

THORSTEN SCHÜTTE

Thorsten Schütte 1966-ban született 
Németországban. | Thorsten Schütte was 
born in 1966, in Germany.

2005 Namibia Generation X 2003 Ich, der King of Porn - Das abente-
uerliche Leben des Lasse Braun 1999 Crossroads

PRODUCER Estelle FIALON KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 VÁGÓ | EDITING Willibald WONNEBERGER SZEREPLŐK | CAST 
Frank ZAPPA, Steve ALLEN FORGALMAZÓ | DISTRIBUTOR Sony 
Pictures Classics VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 93 min

Bensőséges portré a legendás zeneszerzőről és zenészről. A ritka ar-
chív felvételek segítségével közelebbről megismerhetjük a XX. század 
provokatőr zenészgéniuszát, akinek öröksége és világnézete ma is 
éppoly aktuális, mint egykoron.

An intimate encounter with the iconoclastic composer and musician. 
Rare archival footage reveals a provocative 20th century musical geni-
us whose worldview reverberates into the present day and beyond.

PREMIER: 09.14. 15:00 Uránia 
REPETITION: 09.17. 17:00 Uránia
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SOUL EXODUS
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

RENDEZŐ | DIRECTOR 

BERECZKI CSABA

A magyar rendező 1966-ban született 
Romániában. | The Hungarian director 
was born in 1966, in Romania.

2008 Tűzorgona 2006 A két Bolyai 2006-2008 Életek Éneke 2003 
Bolondok Éneke 1999 Nem halt meg

PRODUCER SÁNDOR Pál KÉSZÍTÉS ÉVE | YEAR OF PRODUCTION 
2016 FORGATÓKÖNYV | SCREENPLAY BERECZKI Csaba OPERATŐR 
| PHOTOGRAPHY NEMES Tibor VÁGÓ | EDITING LEMHÉNYI Réka 
SZEREPLŐK | CAST Bob COHEN, Daniel KAHN, Michael ALPERT, Pa-
vel Lion-Psoy KOROLENKO, Jake SHULMAN-MENT FORGALMAZÓ 
| DISTRIBUTOR Mozinet Kft. VETÍTÉSI IDŐ | RUNNING TIME 95 min

Öt 21. századi fi atal és már nem egészen fi atalember, valahol a nagy-
világban. Ők öten, zenészek. Klezmer zenészek, akik mióta eszüket tud-
ják, keresnek valamit vagy valakit, aki lehet, csak a képzeletük szülötte.

Five young and not-so-young men somewhere in the world. They are 
musicians. Klezmer musicians who look for something or somebody 
that or whom might only exist in their dreams. 

PREMIER: 09.14. 21:00 Uránia
REPETITION: 09.16. 15:00 Uránia
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ADAPTACJA | Adaptation
Alkalmazkodás
Director | Rendező: BARTOSZ KRUHLIK

POLAND | LENGYELORSZÁG

AU TEMPS DES MONSTRES
When monsters were real
Amikor még éltek szörnyek

Director | Rendező: SOPHIE FARKAS BOLLA

CANADA | KANADA

1. Az elő szervezetek nagyobb túlélési esé-
lyét biztosító strukturális vagy funkcionális 
fejlődés. 2. Folyamat, melynek során az egyén 
alkalmazkodik környezetéhez és ellenállóbbá 
válik a stresszel szemben. 3. A szem alkalmaz-
kodása a sötéthez.

1. Structural or functional evolution of an or-
ganism towards higher survivability. 2. Process 
of an individual becoming better suited to en-
vironment and more resistant to outer stress. 
3. The ability of eyesight to adjust to seeing 
in the dark.

Producer The National Polish Film School in 
Lodz Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay Bartosz KRUH-
LIK Operatőr | Photography Michał DYMEK 
Vágó | Editing Maciej KOZŁOWSKI PSM  Ve-
títési idő | Running time 24:50 min

A lengyel rendező 1985-ben született Lub-
skóban. | The Polish director was born in Lub-
sko, in 1985. 

2013 The Heat 2011 Vanishing 2010 The Trip 
2010 http:// 2009 Tomorrow...

Amikor Akot arra ítélik, hogy hagyja el faluját 
és költözzön a szörnyek világába a fiú inkább, 
megszökik legjobb barátjával, Juliettával. A 
kaland egy életre megváltoztatja.

When Ako is condemned to leave his village 
and travel to the world of monsters, he es-
capes with his best friend Julietta and sets off 
on an adventure that will forever transform 
him.

Producer Thany Ouichou – Art & Essai Ké-
szítés éve | Year of production 2015 For-
gatókönyv | Screenplay Sophie FARKAS 
BOLLA Operatőr | Photography Stéphanie 
WEBER-BIRON Vágó | Editing Sophie FAR-
KAS BOLLA Vetítési idő | Running time 
22:12 min

A kanadai rendező 1983-ban született Mon-
tréalban. | The Canadian director was born in 
1983, in Montréal.

2012 Istvan et la truite à fourrure 2009 Les 
chroniques de l’autre

PREMIER: 1. blokk: 09.09. 21:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.10. 21:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.09. 21:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.10. 21:00 Béke
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BALCONY | Erkély
Director | Rendező: TOBY FELL HOLDEN

UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

BETONFRASS | Concrete Cancer
Betonkemény
Director | Rendező: KARSTEN KRANZUSCH

GERMANY | NÉMETORSZÁG

Adott egy etnikai feszültségekkel terhelt ke-
rület, egy friss bevándorló, akinek az előíté-
letekkel és a szégyennel egyaránt meg kell 
küzdeni, és egy helyi lány, aki beleszeret a 
bevándorlóba.

In a neighborhood rife with racial tension, a 
local girl falls for a recent immigrant who is 
the victim of prejudice and shame.

Producer Tom KIMBERLEY,  Ali MANSURI 
Készítés éve | Year of production 2015 For-
gatókönyv | Screenplay Toby FELL-HOLDEN 
Operatőr | Photography Brian FAWCETT 
Vágó | Editing Matteo BINI Vetítési idő | Run-
ning time 17:00 min

Az angol rendező 1983-ban született London-
ban. | The English director was born in London, 
in 1983.

2014 Subordinate 2013 Little Shadow 2010 
Nova Scotia

Fuchsert megverte az apja, Jojo túlélt egy 
késelést. A barátjuk, Balla, halálos beteg és 
megkérte barátait, hogy még egyszer utoljára 
mutassák meg, mennyit ér a barátságuk. Mind-
eközben az FC Hansa lekerül a harmadosz-
tályba. Egy film fiatal felnőttekről, gyors, éles 
kontrasztokkal.

FUCHSER was beaten by his father and JOJO 
survived a stabbing. Their friend BALLA is ter-
minally ill and he asked the two for one last 
act of friendship. At the same time the FC 
HANSA sinks into the third division. A coming-
of-age story in fast, sharp contrasts.

Producer Klaus BLAUDZUN Készítés éve 
| Year of production 2014 Forgatókönyv | 
Screenplay Karsten KRANZUSCH Operatőr 
| Photography Timo ROTH Vágó | Editing 
Richard JACOBI  Vetítési idő | Running time 
26:56 min

A német rendező Rostockban született 1974-
ben. | The German director was born in Ros-
tock, in 1974. 

2015 Sparflamme

PREMIER: 1. blokk: 09.09. 21:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.10. 21:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.09. 21:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.10. 21:00 Béke
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BLIND DATE Á LA JUIVE
Jewish Blind Date | Zsidó vakrandi
Director | Rendező: ANAELLE MORF

SWITZERLAND | SVÁJC

BUDDY | Haver

Director | Rendező: NIELS BOURGONJE

NETHERLANDS | HOLLANDIA

A szerelmi életével elégedetlen Mary Lou úgy 
dönt, hogy visszatér vallási gyökereihez, és egy 
gyakorló zsidót választ férjül. Ahhoz azonban, 
hogy férjhez mehessen, át kell esnie a Shid-
duch-on, ahol eldől, hogy vajon siker vagy ku-
darc vár rá az életben.

Unhappy in love, Mary Lou decides to recon-
nect with her religious roots by marrying a 
practicing Jew. In order to get married, she has 
to pass the Shidduch test, which will determi-
ne whether her life will be a success or failure.

Producer Dreampixies / ECAL Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | Scre-
enplay Anaëlle MORF Operatőr | Photog-
raphy Tangi ZAHN Vágó | Editing Souliman 
SCHELFOUT Vetítési idő | Running time 
16:00 min

A svájci rendező 1990-ben született Lausan-
ne-ban. | The Swiss director was born in 1990, 
in Lausanne. 

2016 The Beast Underneath 2014 Hot-dog 
2014 Sweet Home

Egy srácot megkér az ex-barátja arra, hogy 
legyen mellette a HIV-tesztje alatt. A fiú azt 
reméli, hogy talán itt az esély az újrakezdésre.

When a young man is asked by his ex lover 
to support him during an HIV test, he sees an 
opportunity to find out if there’s still a chance 
for reconciliation. 

Producer Edwin GOLDMAN Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | Scre-
enplay Edwin GOLDMAN, Niels BOURGON-
JE Operatőr | Photography Casper BRINK 
Vágó | Editing Wietse de ZWART Vetítési idő 
| Running time 11:30 min

A holland rendező 1980-ban született Amsz-
terdamban. | The Dutch director was born in 
Amsterdam, in 1980. 

2015 Deserted 2015 Neighbours 2014 Peace 
and Quiet 2012 Order 2008 Burn

PREMIER: 2. blokk: 09.10. 19:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.11. 21:00 Béke

PREMIER: 2. blokk: 09.10. 19:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.11. 21:00 Béke
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CONTRE CHAMP
Ellensnitt
Director | Rendező: MICHAËL DE NIJS

BELGIUM | BELGIUM

EL POZO | The Well | A kút
Directors | Rendezők: 
HECTOR DOMÍNGUEZ, VIGUERA QUEIJA

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

A nemrégiben elhunyt háborús tudósító édes-
apja nyomdokaiba lépő Lydia első feladata 
fotóriporterként az, hogy rögzítse a waterlooi 
csata 200. évfordulójára rendezett történelmi 
játék eseményeit. Nem is sejti, hogy ez az él-
mény fenekestül forgatja majd fel az életét. 

In the footsteps of her father, a recently decea-
sed war reporter, Lydia makes her first steps 
as a photojournalist during the bicentenary of 
the Battle of Waterloo. Lydia doesn’t suspect 
that this experience will change her life fore-
ver.

Producer Toast / Michaël de NIJS Készítés 
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Michaël de NIJS Operatőr | Pho-
tography Jorge Piquer RODRIGUEZ Vágó | 
Editing Frédéric DUPONT Vetítési idő | Run-
ning time 19:05 min

A belga rendező 1980-ban született Brüsszel-
ben. | The Belgian director was born in Brus-
sels, in 1980.

2014 Le temps d’un sablier (The Sandglass)

Két nővér az erdőben bújkál a háború pokla 
elől. Minden kezd megváltozni, amikor egy ifjú 
katona rátalál rejtekhelyükre.

Two sisters hide in an old house in the forest 
during a time of war. Everything begins to 
change when a young soldier finds their hi-
deaway.

Producer Andrés Díaz HERNÁNDEZ, Ángela 
ARÉVALO Készítés éve | Year of production 
2015 Forgatókönyv | Screenplay Héctor DO-
MÍNGUEZ, Viguera QUEIJA Operatőr | Pho-
tography Raúl Torres FRANCO Vágó | Editing 
Marcos Sánchez VAQUERIZAS Vetítési idő | 
Running time 29:59 min

A spanyol rendező 1984-ben született Ou-
rense-ben. | The Spanish director was born in 
1984, in Ourense.

2013 She and The Mirror 2013 La Nana

PREMIER: 2. blokk: 09.10. 19:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.11. 21:00 Béke
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СHELOVEK-DOBRO 
Goodman | Jóember
Director | Rendező: ANNA YANOVSKAYA

RUSSIA | OROSZORSZÁG

HERMANOS | Brothers
Testvérek
Director | Rendező: JAVIER ROLDÁN

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Egy rendőrfőnök hirtelen a fiatalok világában 
találja magát. A srácoknak egy nagy előnyük 
van: szabadok. A Jót akarják terjeszteni. Legna-
gyobb döbbenetére, amint a helyzet kicsúszik 
az ellenőrzése alól, a rendőrfőnöknek rá kell 
jönnie, hogy a Jó ellen nem lehet küzdeni…

A police major imposes himself into the strange 
world of young people. They have one major 
advantage – they are free. They want to spread 
Good. Much to his amazement, as the situation 
gets out of his control, the Major realizes that 
he is not able to fight against Good… 

Producer Anna YANOVSKAYA, Ivan LOPATIN 
Készítés éve | Year of production 2014 
Forgatókönyv | Screenplay Anna YANOVSKAYA 
Operatőr | Photography Alexander NOSOVSKI 
Vágó | Editing Timur GUSAIROV Vetítési idő | 
Running time 15:54 min

A rendezőnő 1981-ben született Ukrajnában. | 
Anna Yanovskaya was born in Ukraina, in 1981.

2015 Happiness is… 2014 Ten Centimeters of 
Life 2014 Good Man 2013 This Summer 2012 
Valyok 2012 A girl and a suitcase

Két testvér első találkozása a halállal. | Two 
young brothers have their first contact with 
death. 

Producer Félix Tusell SÁNCHEZ Készítés 
éve | Year of production 2016 Forgató-
könyv | Screenplay Javier ROLDÁN, Eduar-
do ROLDÁN Operatőr | Photography Emilio 
Vigara LEYVA Vágó | Editing Máximo de la 
Varga CHANA Vetítési idő | Running time 
19:00 min

A spanyol rendező 1981-ben született Val-
ladolidban. | The Spanish director was born in 
1981, in Valladolid.

PREMIER: 2. blokk: 09.10. 19:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.11. 21:00 Béke
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HOUVAST | Hold On | Tarts ki!

Director | Rendező: CHARLOTTE SCOTT-WILSON

NETHERLANDS | HOLLANDIA

INCOMPLETS | Incomplete
Hiányosság
Director | Rendező: MICKAËL SCHAPIRA VILLAIN

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Egy fiatal csellistának le kell győznie a félel-
mét, hogy megtarthassa a helyét a zenekarban.

A young cellist has to overcome her fears to 
keep her position in an orchestra. 

Producer Oak Motion Pictures – Trent Készítés 
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screenplay Charlotte SCOTT-WILSON, Mari-
elot van der SLIKKE Operatőr | Photography 
Lennart VERSTEGEN Vágó | Editing Annel-
otte MEDEMA Vetítési idő | Running time 
21:45 min

Charlotte Scott-Wilson Skóciában született 
1985-ben. | Charlotte Scott-Wilson was born 
in Scotland, in 1985.

2015 Made in Iran 2014 Forever After

Egy majdnem süket 80-as, egy leendő apuka, 
aki néma, egy fájdalomra érzéketlen fiú, egy 
kómában lévő fiatalember és egy szaglását 
vesztett ápolónő. Öt karakter, öt fogyatékos-
ság, öt történet, egy közös metszet.

An almost deaf octogenarian, a mute father-
to-be, a pain-insensitive boy, a young man in a 
coma, and a nurse who lost the sense of smell. 
Five characters facing their disabilities, five 
stories echoing each other.

Producer Anne LUTHAUD Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | Scre-
enplay Mickaël Schapira VILLAIN Operatőr | 
Photography Pierre BABOIN Vágó | Editing 
Marc LAHORE Vetítési idő | Running time 
12:22 min

A francia rendező 1982-ben született. | The 
French director was born in 1982. 

PREMIER: 3. blokk: 09.11. 19:00 Uránia 
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SAMMA SOM DU
Just like you | Pont mint te
Director | Rendező: PHILIP W. DA SILVA

SWEDEN | SVÉDORSZÁG

KAPUNKA

Director | Rendező: TAL GREENBERG

ISRAEL | IZRAEL

Elérkezett a nagy műtét napja! Vajon milyen 
lesz az élet egy karral? Folytatódhat-e minden 
ugyanúgy mint volt és vajon mindenki ugyan-
annak az embernek tart-e majd?

The day has arrived – the big operation! What 
will life be like with only one arm? Can you 
continue your life as usual and still be accep-
ted for who you are?

Producer Johan L. HEINSTEDT Készítés 
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Philip W. da SILVA Operatőr | 
Photography Bo PÄRLETUN Vágó | Editing 
Philip W. da SILVA, Bo PÄRLETUN Vetítési 
idő | Running time 26:00 min

A svéd rendező 1982-ben született Lundban. 
| The Swedish director was born in Lund, in 
1982. 

2015 Samma som du (Just like you) 2013 Min 
Storebror Charlie (Big Brother Charlie) 2010 
Dödsboet (The Estate) 2008 Trädfolket (The 
Tree People) 2007 En sekund (One second) 
2006 Vildsvinet (The Wild Boar)

Az izraeli törvények nem hagynak más válasz-
tást Shmuliknak, ezért a férfi úgy dönt, hogy 
saját kezébe veszi a dolgok irányítását. Arra 
azonban végképp nem számít, hogy minden a 
feje tetejére áll majd.

When Israeli law pushes Shmulik’s back to the 
wall, he decides to take matters into his own 
hands. What he can’t foresee is the comical 
farce his life will become when everything 
turns topsy-turvy.

Producer Moshe MISHALI Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screenplay Ido COHEN, Tal GREENBERG, 
Rotem CARMELI Operatőr | Photography 
Moshe MISHALI Vágó | Editing Maya KLAR 
Vetítési idő | Running time 11:45 min

Az izraeli rendező 1985-ben született. | The 
Israeli director was born in 1985.

2016 A morning at the Museum 2014 For 
better, for worse 2011 The Creators 2011 
Mock-up

PREMIER: 3. blokk: 09.11. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.12. 21:00 Béke
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KRYO | Krio

Director | Rendező: CHRISTOPH HEIMER

GERMANY | NÉMETORSZÁG

LIVE | Élet

Director | Rendező: ELENA PISKAREVA

RUSSIA | OROSZORSZÁG

David megpróbál túljárni a halál eszén azzal, 
hogy lefagyasztatja magát és halálos beteg 
feleségét, Evelynt. A pár a távoli jövőben arra 
ébred, hogy egyedül van egy elhagyott labo-
ratóriumban. 

David tries to cheat the death of his wife 
Evelyn through the help of cryonics. When 
they wake up from cryo sleep in the far future, 
they find themselves to be alone and trapped 
inside a deserted cryo facility. 

Producer Eric BOULEY, Christian SCHEGA, 
Christopher SASSENRATH Készítés éve | 
Year of production 2016 Forgatókönyv | Scre-
enplay Arend REMMERS Operatőr | Pho-
tography Frederick GOMOLL Vágó | Editing 
Helmar JUNGMANN Vetítési idő | Running 
time 30:00 min

A német rendező 1987-ben született Bonnban. | 
The German director was born in Bonn, in 1987. 

2013 How to get a Girl In 90 seconds 2011 
Pavels Letzter Schuss 2009 Der Böse Wolf 
2008 Rodeo*King 2008 Krym

Nyolc abortuszra váró nő fekszik a kórterem-
ben. Más-más a koruk,  a hátterük, de egy dolog 
közös bennük: úgy tűnik mindegyiknek jó oka 
volt arra, hogy meghozzon egy ilyen súlyos 
döntést. Futószalagon viszik és hozzák vissza 
őket.

8 women in the ward waiting for their abor-
tion. They all are of different ages, but they 
have one thing in common - as it seems, they 
all have a very good reason to make such a 
terrible decision. One by one they are taken 
away and brought back…after…

Producer Elena PISKAREVA Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay Elena PISKAREVA Operatőr 
| Photography Michail BLINTSOV Vágó | 
Editing Elena PISKAREVA Vetítési idő | 
Running time 16:28 min

Az orosz rendező 1982-ben született a szibéri-
ai Irkutsk-régióban. | The Russian director was 
born in 1982, in the Irkutsk region, Siberia. 

PREMIER: 4. blokk: 09.12. 19:00 Uránia 
REPETITION: 4. blokk: 09.13. 21:00 Béke
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LANDLORD | Főbérlő
Director | Rendező: REDA MUSTAFA

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

ONE SHOT | Egy lövés

Director | Rendező: ANDREA CASASECA

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Josephet mindenki lehetetlen alaknak tartja. Egy 
nap pénzt örököl a nagymamájától. Be akarja fek-
tetni, de nem sikerül. Próbálja felvenni a kapcso-
latot a fiával, de túl késő, már semmi közük egy-
máshoz. És akkor eszébe jut valami szokatlan…

Everyone in Joseph’s entourage agree on one 
point: he’s a dud. One day he inherits some money 
from his grandmother. But what to do with it? He 
thinks to invest, but despite the size of its capital, 
nothing is accessible to him. Patch things up with 
his son? Too late, the links are broken. Then an 
unusual new philosophy comes to mind…

Producer Franck BAZILLE, Reda MUSTAFA 
Készítés éve | Year of production 2015 
Forgatókönyv | Screenplay Reda MUSTAFA 
Operatőr | Photography David HADJADJ Vágó 
| Editing Marc GURUNG Vetítési idő | Running 
time 16:26 min

1981-ben született Franciaországban. | Reda 
Mustafa was born in France, in 1981. 

2007 The boot of war 2009 Missing Lilia 
2011 The Inheritance 2014 Qanis

Egy lövés. Egyetlen lövés elég ahhoz, hogy 
tragikus események egész láncolatát indítsa 
el. Egy izgága drogkereskedő, egy prostituált, 
akinek nem is kéne ott lennie és egy fiatalem-
ber, aki rossz embertől rossz helyen kérdezett.

One shot. One shot is enough to trigger a se-
ries of dark events: an unsettled drug deal, a 
prostitute who shouldn’t have been there and 
a young man who asked the wrong person at 
the wrong time.

Producer Andrea CASASECA, Ana FURIÓ 
Készítés éve | Year of production 2015 
Forgatókönyv | Screenplay Andrea CASASECA 
Operatőr | Photography Nerea OSUNA Vágó 
| Editing Andrea CASASECA Vetítési idő | 
Running time 10:00 min

A spanyol rendező 1987-ben született Madrid-
ban.  | The Spanish director was born in Madrid, 
in 1987. 

2015 El Juego 2013 SINCERITY 

PREMIER: 4. blokk: 09.12. 19:00 Uránia 
REPETITION: 4. blokk: 09.13. 21:00 Béke
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PAYWAT | The road less travelled 
Járatlan út
Director | Rendező: MITHUNCHANDRA CHAUDHARI

INDIA | INDIA

PRIMAVERA ROSA EN EL KREMLIN
Pink spring in the Kremlin
Rózsaszín tavasz a Kremlben
Director | Rendező: MARIO DE LA TORRE

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Miután végzett a házimunkával, Maydi elindul 
iskolába. Portré egy indiai földműves család-
ból származó falusi kislányról.

After completing her routine chores, May-
di, the daughter of land labourers starts her 
school journey. The film portrays a day in the 
life of an Indian working class village girl.

Producer Nayana DOLAS Készítés éve | Year 
of production 2015 Forgatókönyv | Screen-
play Mithunchandra CHAUDHARI Operatőr | 
Photography Kutub INAMDAR Vágó | Editing 
Vaibhav DABHADE Vetítési idő | Running 
time 14:47 min

Az indiai rendező a maharashtrai Patkulban 
született 1982-ben. | The Indian director was 
born in Patkul, Maharashtra, in 1982. 

2006 Compulsory Hell-mate | 2015 Paywat: 
The Road Less Travelled

1917: a homoszexualitást dekriminalizálják 
Oroszországban. 1933: a homoszexualitás újra 
bűncselekménynek minősül. 1993: a homo-
szexu alitás ismét legális. 2013: Vlagyi mir Pu-
tyin támogatja az LMBT közösséget diszkrimi-
náló, jogaikat sértő törvényjavaslatokat. 

Homosexuality is decriminalized in Russia. 
1933. Homosexuality becomes a crime again. 
1993: Homosexuality is legalized again. 2013: 
Vladimir Putin supports new legal measures 
which discriminate against and harass the 
LGBT population. 

Producer Rafael LINARES, María del Puy 
ALVARADO Készítés éve | Year of production
2015 Forgatókönyv | Screenplay Mario de 
la TORRE Operatőr | Photography Alfonso 
PALAZÓN Vágó | Editing Antonio GÓMEZ-
ESCALONILLA Vetítési idő | Running time
19:00 min

A spanyol rendező 1981-ben született Huelvá-
ban. | The Spanish director was born in Huelva, 
in 1981. 

2006 Chocolate con Churros 2008 Harraga 
2009 La Condena 2012 Hunger

PREMIER: 4. blokk: 09.12. 19:00 Uránia 
REPETITION: 4. blokk: 09.13. 21:00 Béke

PREMIER: 5. blokk: 09.13. 19:00 Uránia 
REPETITION: 5. blokk: 09.14. 21:00 Béke



76        NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI FILMEK

ANNA
Director | Rendező: OR SINAI

ISRAEL | IZRAEL

REYS | The boss | A főnök

Director | Rendező: RZGAR HUSEN

IRAQ, UNITED ARAB EMIRATES, QATAR |
IRAK, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, KATAR

Forró nyári nap. Anna, a varrodai munkás, hosz-
szú idő óta először van egyedül, a fia nélkül. 
Nekivág a sivatagi kisváros utcáinak, hogy ta-
láljon egy férfit, aki – ha csak egy pillanatra is, 
de – emlékezteti arra, hogy nő.

It’s a hot summer’s day, and for the first time 
in years Anna, the sewing workshop worker, 
unexpectedly finds herself alone, without her 
son. She sets out for a free night, roaming the 
streets of her small desert town, looking for a 
man who can touch her, even just for one brief 
moment.

Producer Leah TONIC Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
Or SINAI Operatőr | Photography Saar 
MIZRAHI Vágó | Editing Noy BARAK Vetítési 
idő | Running time 24:00 min

Az izraeli rendező 1985-ben született. | The 
Israeli director was born in 1985.

2013 Violeta mi Vida 2011 Two 

Egy rivális banda elveszi a srácok focipályáját 
és folyóparti helyét, mire ők úgy döntenek, 
hogy kijelölnek maguk közül valakit főnöknek. 
Ezzel megszületik a diktátor.

A group of boys’ football field and place by the 
river are taken by a rivaling group. Therefore 
they decided to appoint a boss of their own 
and so a dictator is born.

Producer Yusif Husein EBDULLA Készítés 
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Rzgar HUSEN Operatőr | 
Photography Hawkar FERHAD Vágó | Editing
Fekri BAROSHI Vetítési idő | Running time
21:00 min

A kurd rendező 1979-ben született. | The Kur-
dish director was born in 1979. 

2013 The Day is Gone 2012 Bicycle

Screening supported by the Israeli Embassy. PREMIER: 5. blokk: 09.13. 19:00 Uránia 
REPETITION: 5. blokk: 09.14. 21:00 Béke
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RUSSIAN ROULETTE | 
Orosz rulett

Director | Rendező: BEN ASTON

UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

SAMIRA

Director | Rendező: CHARLOTTE A. ROLFES

GERMANY | NÉMETORSZÁG

London kicsit kevésbé tűnik személytelennek, 
amikor Lucy a chat ruletten megismerkedik 
egy kozmonautával.

London seems a little less lonely when Lucy 
meets a cosmonaut on chat roulette...

Producer Ryan BENNETT Készítés éve | Year 
of production 2014 Forgatókönyv | Screen-
play Oli FENTON Operatőr | Photography 
Ben ASTON Vágó | Editing Ben ASTON Ve-
títési idő | Running time 05:00 min

Az angol rendező 1997-ben született London-
ban. | The English director was born in London, 
in 1997. 

2014 He Took His Skin Off For Me 2013 Din-
ner and a Movie

Egy tolmácsnak segítenie kell egy fiatal afri-
kai nőnek, akire a kikötői rendőrség talál rá a 
hamburgi kikötőben. A rutinmunka azonban 
váratlan fordulatot vesz.

An interpreter has to help a young African wo-
man during a police deployment at the Port of 
Hamburg. A routine job for Janosch with unex-
pected consequences.

Producer Hamburg Media School, Filmwerk-
statt, Janina S. HENNEMANN  Készítés éve 
| Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Fentje HANKE Operatőr | 
Photography Moritz MÖSSINGER Vágó | 
Editing Angela TIPPEL Vetítési idő | Running 
time 17:10 min

A német rendező 1987-ben született Herdec-
kében. | The German director was born in 
Herdecke, in 1987. 

2015 Chay 2014 Beeke 2012 Guck Woanders 
Hin 2010 Aufstrich 

PREMIER: 5. blokk: 09.13. 19:00 Uránia 
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SCHWIMMSTUNDE
Secrecies | Úszólecke
Director | Rendező: KATJA BENRATH

GERMANY | NÉMETORSZÁG

THE CHOP | A hentes

Director | Rendező: LEWIS ROSE

UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Amikor Elif férje, Ozan egy nedves burkinit ta-
lál a teraszon, gyanakodni kezd. Úgy dönt, hogy 
nem nézi tétlenül a fejleményeket, és másnap 
este azzal a sziklaszilárd elhatározással várja 
haza feleségét, hogy most aztán vége a titko-
lózásnak!

When Elif’s husband, Ozan, finds a wet burkini 
on the balcony he gets suspicious. He decides 
to take action and awaits Elif the next evening 
with the firm resolution to put an end to the 
secrecy.

Producer Hamburg Media School, Filmwerk-
statt, Tobias ROSEN Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
Julia DRACHE Operatőr | Photography Felix 
STRIEGEL Vágó | Editing Julia DRACHE Ve-
títési idő | Running time 06:02 min

A német rendező 1979-ben született Erbach-
ban. | The German director was born in Erbach, 
in 1979.

2014/15 Tilda 2013 Im Himmel kotzt man 
nicht 2012 Docutools 2011 Puppenspiel 

A „Hentes” egy komédia Yossiról, a karizmati-
kus kóser hentesről, aki elveszíti a munkáját 
és – mivel a kóser húsboltokban nincs ürese-
dés – muszlimnak adja ki magát, hogy felve-
gyék egy „halal” húsboltba dolgozni.

The chop’ is a comedy about yossi, a charisma-
tic kosher butcher who loses his job, cannot 
find work at other kosher butchers, and there-
fore decides to pretend to be muslim in order 
to get work at a halal butchers.

Producer Daphnée HOCQUARD Készítés éve 
| Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screen play Lewis ROSE Operatőr | Photo-
graphy Emma DALESMAN Vágó | Editing 
Lewis ROSE, Samantha RHODES Vetítési idő | 
Running time 16:48 min

Az angol rendező 1987-ben született London-
ban. | The English director was born in 1987, 
in London. 

2014 Frog spawn | 2013 Self portrait

PREMIER: 6. blokk: 09.14. 19:00 Uránia 
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THE SAME BLOOD
Vér a véremből

Director | Rendező: MITRY SEMENOV-ALEINIKOV

BELARUS | FEHÉROROSZORSZÁG

TRADITION | Hagyomány

Director | Rendező: DMITRY GOLUBOV

RUSSIA | OROSZORSZÁG

Egy nap két – az életről nagyon másképp gon-
dolkodó - fivér életéből, akik a maguk módján 
mindketten az igazságért küzdenek.

One day in the life of two brothers whose dif-
ferent views on life suddenly faced with each 
other in a battle for the truth.

Producer Mitry Semenov-ALEINIKOV Ké-
szítés éve | Year of production 2015 Forga-
tókönyv | Screenplay Mitry Semenov-ALEI-
NIKOV Operatőr | Photography Mark KELIM 
Vágó | Editing Mitry Semenov-ALEINIKOV 
Vetítési idő | Running time 14:59 min

A fehérorosz rendező 1990-ben született 
Minszkben. | The Belorussian director was 
born in 1990, in Minsk. 

2015 The Same Blood

Egy vidéki rendőrőrsön az a hagyomány, hogy 
évről évre betörnek egy régi „ügyfelük” házába. 
A frissen érkezett újoncnak is át kell esnie a 
tűzkeresztségen.

A provincial police station has a tradition to 
break into the house of one of their offenders. 
An intern must go through this baptism of fire..

Producer Lyubov IGNATIEVA, Andrey NIKU-
LIN, Andrey ZOLOTUKHA, Dmitry GOLU-
BOV Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screen play Dmitry GOLU-
BOV Operatőr | Photography Yegor KOCHU-
BEY Vágó | Editing Angela TIPPEL Vetítési 
idő | Running time 24:16 min

Az orosz rendező 1988-ban született Moszk-
vában. | The Russian director was born in 1988, 
in Moscow. 
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TURNO DE NOCHE | Night shift 
Éjszakai műszak
Director | Rendező: VICENTE RUÍZ DE LEÓN

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Egy felzaklató rövidfilm egy fiatal nőről, akit 
úton hazafelé megerőszakolnak.

Controversal short about a young woman be-
ing raped on her way home.

Producer Anna LINKE, Andrea GIESEL Ké-
szítés éve | Year of production 2016 Forga-
tókönyv | Screenplay Anna LINKE Operatőr 
| Photography Christoph IWANOW Vágó | 
Editing Anna LINKE Vetítési idő | Running 
time 25:53 min

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

2014 Fisch in Cannes 2013 Fisch in zwöfe-
inhalb 2012 Feuerarlarm 2011 Junggeselin 
2010 Arbeiter verlassen die fabrik 

David és Santiago megint az éjszakai őrjára-
tot kapta, a legrosszabbat minden „műszak” 
közül. A kegyetlen Hódító Góliát és hadserege 
azonban az utolsó dolog, ami Davidet jelenleg 
izgatja…Persze csak addig, amíg a fenyegetés 
valósággá nem válik.

David and Santiago are in charge of the night 
shift, the most thankless of the castle-watch-
ing shifts ever. The threat of the ruthless Go-
liath the Conqueror and his army will be the 
least of David’s worries... Until it becomes real.

Producer Vicente Ruiz de León CONSUEGRA 
Készítés éve | Year of production 2015 For-
gatókönyv | Screen play Vicente Ruiz de León 
CONSUEGRA Operatőr | Photo graphy  José 
Luis Carranco PIZARRO Vágó | Editing Vicen-
te Ruiz de León CONSUEGRA Vetítési idő | 
Running time 09:30 min

A spanyol rendező 1982-ben született Madrid-
ban. | The Spanish director was born in Madrid, 
in 1982.

2013 Daňo Collateral 2013 No, is no that

TREFFEN ZWISCHEN ZWEI PARK-
ENDEN AUTOS
Meeting Between two parked Cars
Két parkoló autó között
Director | Rendező: ANNA LINKE

GERMANY | NÉMETORSZÁG
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REPETITION: 6. blokk: 09.15. 21:00 Béke

PREMIER: 6. blokk: 09.14. 19:00 Uránia 
REPETITION: 6. blokk: 09.15. 21:00 Béke



        INTERNATIONAL COMPETITION / SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS        81

VOID | Üresség
Directors | Rendezők:
MILAD ALAMI, AYGUL BAKANOVA

DENMARK, FINLAND | DÁNIA, FINNORSZÁG

WERT DER ARBEIT | 
Sweeper’s pride | A munka becsülete
Director | Rendező: MATTHIAS KOSSMEHL

GERMANY | NÉMETORSZÁG

A film egy kompon játszódik éjszaka. A bár-
ban Daniel szóba elegyedik Amirral. De nem 
csevegni akar. Valami sokkal személyesebbre 
próbálja rávenni Amirt.

The film is set on a ferry during a night trip. At 
the bar, Daniel starts a conversation with Amir. 
But Daniel is not looking to make small talk. 
He is after something else from Amir, some-
thing entirely more personal.

Producer Dominique WELINSKI, Helene 
GRANQVIST Valeria RICHTER Készítés éve 
| Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screenplay Milad ALAMI, Aygul BAKANOVA 
Operatőr | Photography Jakob WIESSNER 
Vágó | Editing Henrik Vincent THIESEN Ve-
títési idő | Running time 15:00 min

Milad Alami Iránban, Aygul Bakanova pedig Ki-
rgizisztánban született. | Milad Alami was born 
in Iran, while Aygul Bakanova in Kyrgyzstan. 

Milad Alami: 2014 Mini 2014 Mommy. Aygul 
Bakanova: 2014 Nordic factory 2011 Jamgyr

Bodo estéről estére az utcákat takarítja. Pisz-
kos munka, amit senki nem vesz észre. Egyik 
este azonban a zene és a fények odavonzzák 
egy kiállításhoz. Furcsa világba csöppen, de 
aztán felfedez valami ismerőset, és úgy dönt, 
többé nem lesz láthatatlan.

Night after night Bodo sweeps the empty city 
streets. Dirty work that no one notices. Attract-
ed by electronic basses and gleaming lights he 
comes across a party. A strange world in which 
he makes a familiar discovery and decides not 
to be invisible anymore.

Producer Hamburg Media School, Filmwerk-
statt, Caroline SCHELLER Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screen play Brix Vinzent KOETHE Operatőr 
| Photography Fabian BEYER Vágó | Editing 
Andres NICOLAI Vetítési idő | Running time 
07:20 min

A német rendező 1987-ben született Mün-
chenben. | The German director was born in 
1987 in Munich.

2015 Café Waldluft 2012 Welcome to Bavaria 
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ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT
For Your Own Safety
Az önök biztonsága érdekében
Director | Rendező: FLORIAN HEINZEN-ZIOB

GERMANY | NÉMETORSZÁG

A 9 éves Yadikoone véletlenül betöri a házuk 
tetejét a focilabdájával. Yaadi úgy dönt, hogy 
majd ő megjavítja a tetőt! Közben megismer 
egy másik Yaadikoone történetet. Az ’50-es évek 
híres-hírhedt banditája egyfajta szene gáli Ro-
bin Hoodként él a nép emlékezetében 

Yaadikoone, a nine-year-old boy, accidentally 
brokes his house’s roof with his soccer ball. 
Yaadi decides to fix himself this damned roof. 
In his quest, he learns the story of another 
«Yaadikoone», a famous 50’s bandit, remem-
bered in the popular memory as the Senega-
lese Robin Hood…

Producer Jean-Christophe SOULAGEON Készí-
tés éve | Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay Marc PICAVEZ Operatőr | Photog-
raphy Rémi MAZET Vágó | Editing David ZARD 
Vetítési idő | Running time 22:31 min

A francia rendező 1981-ben született La 
Roche sur Yon-ban. | The French director was 
born in 1981, in La Roche sur Yon. 

2005 Bul déconné 2007 France-Brésil et aut-
res histoires

Jonas a csomagvizsgálati részlegen dolgozik 
egy repülőtéren. Szinte mániákusan igyekszik 
megelőzni egy újabb terrortámadást. De sem a 
kollégái, sem a főnökei nem díjazzák elszánt-
ságát…

Jonas works at the hand baggage screening 
at an airport. He is obsessed by preventing 
the next terrorist attack. But neither his col-
leagues, nor his boss appreciate his commit-
ment …

Producer Florian Heinzen-ZIOB, Georg 
HEIN ZEN Készítés éve | Year of production 
2016 Forgatókönyv | Screen play Florian He-
inzen-ZIOB Operatőr | Photo graphy  Enno 
ENDLICHER Vágó | Editing Florian Hein-
zen-ZIOB Vetítési idő | Running time 15:00 
min

A német rendező 1984-ben született Düssel-
dorfban. | The German director was born in 
1984 in Düsseldorf. 

2016 Klasse deutsch 2015 Original Copy 
2013 Tomo 2011 Growth 2008 Konserwacja 

YAADIKOONE
Director | Rendező: MARC PICAVEZ

FRANCE, SENEGAL | FRANCIAORSZÁG, SZENEGÁL
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A költségvetési minisztert sarokba szorítják az 
újságírók. Ennyi volt, bizonyítékuk van a titkos 
svájci bankszámlájáról. Skandallum! Le kell 
mondani! De hogy fajulhattak idáig a dolgok? 
A menekülő-útvonalat keresve a miniszter 
visszatekint a múltra. 

The budget minister finds himself cornered by 
journalists. That’s it, they’ve found evidence of 
his secret Swiss bank account. Scandal! Resig-
nation!  How could things have come to such 
a pass? To come up with an exit strategy, the 
minister dives back into his past.

Producer Jean-Christophe SOULAGEON Ké-
szítés éve | Year of production 2016 Forga-
tókönyv | Screenplay Léo FAVIER Vágó | Edi-
ting Léo FAVIER, Arnaud VIÉMONT Vetítési 
idő | Running time 15:16 min

A francia rendező 1985-ben született Párizs-
ban. | The French director was born in Paris, 
in 1985.  

2012 Kinoki

QUI N’A PAS SA PART D’OMBRE
Who Doesn’t have a Dark Side
Mindenkinek van sötét oldala
Director | Rendező: LEO FAVIER

FRANCE | FRANCIAORSZÁG
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Lars von Trier: MelanCirko Film – Másképp Alap

GYILKOS LELKEK Terrence Malick Az apokalipszis mel
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A COAT MADE DARK
Egy bemocskolt kabát
Director | Rendező: JACK O’SHEA

IRELAND | ÍRORSZÁG

ALIKE

Directors | Rendezők: 
DANIEL MARTÍNEZ LARA
RAFA CANO MÉNDEZ

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Két betörőre rámosolyog a szerencse, amikor 
betörnek egy házba és elemelnek egy kabátot, 
aminek a zsebe hatalmas summát rejt. Így kez-
dődik ez a sötét komédia, melyben Midnight 
– egy antropomorf kutya – és emberi szolgá-
lója, Peter, küzdenek egymással a hatalomért. 
Mindezt a rejtélyes kabát miatt.

Two burglars strike it rich after breaking into 
a house and stealing a coat with pockets 
containing an impossible fortune. So begins 
this darkly comic tale, in which Midnight, an 
anthropomorphized dog and his human serv-
ant Peter struggle for power, courtesy of the 
mysterious coat.

Producer Damien BYRNE Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Jack O’SHEA Animátor | 
Animator Joe LOFTUS, Jack O’SHEA, Paul 
RUTHLEDGE, Thomas YOUNG Vágó | 
Editing Jack O’SHEA Vetítési idő | Running 
time 09:56 min

Az ír rendező 26 éves. | The Irish director is 26 
years old. 

Egy állandóan rohanó világban Copi igyekszik 
megtanítani a fiát Paste-et arra, hogy mi a he-
lyes. De…mi is a helyes valójában?

In a busy life, Copi is a father who tries to teach 
the right way to his son, Paste. But...what is the 
correct path?

Producer Daniel Martínez LARA & La Fiesta 
P.C Készítés éve | Year of production 2015 
Forgatókönyv | Screenplay Daniel Martínez 
LARA & Rafa Cano MÉNDEZ Animátor | 
Animator Daniel Martínez LARA & Rafa Cano 
MÉNDEZ Vágó | Editing Daniel Martínez 
LARA & Rafa Cano MÉNDEZ Vetítési idő | 
Running time 08:01 min

Az ír rendező 26 éves.  | The Irish director is 
26 years old.

PREMIER: 09. 10. 17:00 Uránia
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CONTE DE FÉES À L’USAGE 
DES MOYENNES PERSONNES
Fairytale for average people
Tündérmese átlagembereknek
Director | Rendező: CHLOÉ MAZLO

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

ENCORE UN GROS LAPIN ?
Big Bunny Again?
Már megint egy nyúl?

Director | Rendező: ÉMILIE PIGEARD

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Egy fájdalmas szakítás sokkhatása alatt Joseph 
elindul cukrot keresni, hogy megédesítse kese-
rű mindennapjait.

Traumatised by a painfull breakup, Joseph de-
cides on stepping out of his house, and finding 
some sugar in order to remove bitterness from 
his life.

Producer Jean-Christophe SOULAGEON 
Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay Chloé MAZLO, 
Yacine BADDAY Animátor | Animator Sara 
SPONGA Vágó | Editing Arnaud VIÉMONT 
Vetítési idő | Running time 14:00 min

A francia rendező 1993-ban született Les Li-
las-ban.  | The French director was born in Les 
Lilas, in 1993. 

Tavaly nyáron hazamentem egy vasárnapi 
ebédre. Újra találkoztam a nagyapámmal és a 
kutyával, akit gyerekkoromban kaptam. Valami 
megváltozott…

Last summer, I returned to see my family, for 
the occasion of a Sunday lunch. It allowed 
me to see my grandfather again and the dog 
which I had when I was a girl. Something had 
changed...

Producer Jean-Christophe SOULAGEON 
Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay Émilie PIGEARD 
Animátor | Animator Émilie PIGEARD Vágó 
| Editing Émilie PIGEARD, Arnaud VIÉMONT
Cast | Szereplők Alice FORT, Jean-Marc FORT, 
Émilie PIGEARD Vetítési idő | Running time 
06:12 min

A francia rendező 1990-ben született Les Li-
las-ban.  | The French director was born in Les 
Lilas, in 1990. 
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PORTRAIT OF A WIND-UP 
MAKER | Egy játékkészítő portréja
Director | Rendező: DARIO PEREZ

IRELAND | ÍRORSZÁG

TAVSAN KANI | Rabbit blood
Nyúlvér

Director | Rendező: YAGMUR ALTAN

TURKEY, USA | TÖRÖKORSZÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

Chema, a kivándorolt spanyol építész ma 
Amszterdamban él. Új életet kezdett játékké-
szítőként. Apró kis műalkotásokat készít újra-
hasznosított anyagokból.

Chema is an expat architect from Spain who 
lives in Amsterdam. He has built up a new life 
there as a wind-up toy maker. He creates small 
pieces of art from recycle items.

Producer Dario PEREZ Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
Dario PEREZ Animátor | Animator Dario 
PEREZ Vágó | Editing Dario PEREZ Vetítési 
idő | Running time 04:35 min

A spanyol rendező Calatayud-ban született 
1980-ban. | The Spanish director was born in 
Calatayud, in 1980. 

Egy átlagos nap egy vidéki házban, Törökor-
szágban. A tulajdonos, egy házsártos vén ge-
nerális – szokása szerint - frissen főzött teát 
iszik. A szertartás szentségét azonban kopogás 
zavarja meg, valaki egy ketrecbe zárt nyulat 
hozott…

It is just an ordinary day at an old mysterious 
Turkish country house, where its owner, a cran-
ky general has a non-stop habit of drinking 
freshly brewed tea. His perfect ritual gets in-
terrupted with someone knocking on the door, 
a rabbit in a cage is brought to the house…

Producer Yagmur ALTAN Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
Yagmur ALTAN Animátor | Animator Yagmur 
ALTAN Vágó | Editing Yagmur ALTAN Vetítési 
idő | Running time 04:36 min

A török rendező 1985-ben született Isztam-
bulban. | The Turkish director was born in 
1985, in Istanbul.
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A MÁSOLÓ | The Copyst
Director | Rendező: KŐSZEGI TAMÁS

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

VOYAGER

Directors | Rendezők: 
LOÏC MAGAR, ROMAN VEIGA

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Az irodában álló fénymásoló többet lát, mint 
képzelnénk. A fénymásolóterem sötétjében 
bármi megtörténhet. A „The Copyist” a valaha 
volt első filmes elbeszélés, melyet egy fény-
másolóval készítettek.

The office photocopier sees much more than 
we can imagine. In the darkness of the copy 
room anything can happen. The Copyist is the 
first narrative film ever made with a photo-
copier.

Producer KŐSZEGI Tamás Készítés éve | 
Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay KŐSZEGI Tamás, FÖLDEÁK Laura 
Animátor | Animator KŐSZEGI Tamás Vágó | 
Editing FÖLDEÁK Laura Vetítési idő | Running 
time 07:46 min

A magyar rendező 1989-ben született Mis-
kolcon.  | The Hungarian director was born in 
Miskolc, in 1989. 

Az 1977-ben felbocsátott Voyager aranyle-
meze arra volt hivatott, hogy megismertesse 
az emberiséget a távoli bolygók lakóival. De 
évszázadokkal később a Voyager visszatért a 
Földre…Egy kislány talál rá, aki egyedül él egy 
romba dőlt városban.

Sent in 1977, the Voyager Golden Record was 
intended to introduce humanity to possib-
le beings in outer space. But centuries later, 
Voyager is back on Earth... A little girl, who 
lives alone in a destroyed town, founds the 
space probe. 

Producer Cynthia ZAMMIT Készítés éve 
| Year of production 2015 Forgatókönyv 
| Screenplay Loïc MAGAR, Roman VEIGA 
Animátor | Animator Daniel QUINTERO Vágó 
| Editing Émilie PIGEARD, Arnaud VIÉMONT 
Vetítési idő | Running time 09:30 min

Loïc 1992-ben, Roman 1993-ban született. | 
Loïc was born in 1992, Roman in 1993. 
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UKA
Director | Rendező: VALLE COMBA CANALES

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

REVOLTOSO
Rebellious | Lázadó

Directors | Rendezők: 
Arturo Vonno AMBRIZ, 
Roy AMBRIZ

MEXICO | MEXIKÓ

Uka egy szürke, elhagyatott gyárépületben élő 
kislány. Éppen festeget, amikor rájön arra, ho-
gyan láthatná másként a világot.

Uka is a little girl who lives in a grey aban-
doned factory. While she’s painting of of her 
canvas, she finds a way of changing how she 
sees the world. 

Producer David Castro GONZÁLEZ, Valle 
COMBA Készítés éve | Year of production 
2016 Forgatókönyv | Screenplay Valle 
COMBA Animátor | Animator Alejandro 
Ronda SANTAMARÍA Vágó | Editing Beatriz 
COLOMAR, Lidia LLORENTE Vetítési idő | 
Running time 03:00 min

A spanyol rendező 1990-ben született Mála-
gában. | The Spanish director was born in Má-
laga, in 1990.

Egy félszemű kis vadkan a világ egyik első 
filmre vett háborújában, a mexikói forrada-
lomban. A kismalac felfedezi a mozgóképet 
miközben dúl a harc és az addig ismert világa 
összeomlik.

A little one-eyed  boar is on the scene of one 
of the first filmed wars in history: the Mexican 
Revolution. He discovers cinema in the midst 
of war and the collapse of his world.

Producer Paco ESPINAL, Adriana RENDÓN, 
Daniel BOLAÑOS Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
Arturo Vonno AMBRIZ, Roy AMBRIZ 
Animátor | Animator Irene MELIS Vágó | 
Editing Arturo Vonno AMBRIZ, Roy AMBRIZ 
Vetítési idő | Running time 29:00 min

Arturo 1988-ban, Roy 1990-ben született Me-
xikóban. | Arturo was born in 1988, while Roy 
was born in 1990 in Mexico.

PREMIER: 09.10. 17:00 Uránia
REPETITION1: 09.10. 23:00 Uránia
REPETITION2: 09.11. 23:00 Béke

PREMIER: 09.10. 17:00 Uránia
REPETITION1: 09.10. 23:00 Uránia
REPETITION2: 09.11. 23:00 Béke
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EYE FOR AN EYE
Directors | Rendezők: STEVE BACHE, 
MAHYAR GOUDARZI, LOUISE PETER

GERMANY | NÉMETORSZÁG

A NYALINTÁS NESZE
The Noise of Licking

Director | Rendező: ANDRASEV NADJA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Frederick Baer több mint egy évtizede várja 
kivégzését Indiana állam egyik börtönében. 
Dokumentum-animáció egy gyilkos halálso-
ron töltött napjairól, bűntudatról és végzetről.

Frederick Baer spent over a decade on death 
row in Indiana State Prison. He is still waiting 
for his death penalty to be executed. Animated 
documentary about a murderers time on death 
row and the conflicts about his guilt and destiny.

Producer Markus KAATSCH Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay Steve BACHE, Mahyar 
GOUDARZI, Louise PETER Animátor | 
Animator Steve BACHE, Mahyar GOUDARZI, 
Louise PETER Vágó | Editing Steve BACHE, 
Mahyar GOUDARZI, Louise PETER Vetítési 
idő | Running time 04:25 min

Steve Bache 1990-ben született Pirnában. 
Mahyar Goudarzi 1992-ben született Düssel-
dorfban. Louise Peter 1982-ben született Ber-
linben. | Steve Bache was born in 1990, in Pirna. 
Mahyar Goudarzi was born in 1992, in Düssel-
dorf. Louise Peter was born in 1982, in Berlin. 

A különleges növényeit nagy gonddal ápoló 
nőt nap mint nap figyeli a szomszédasszony 
macskája. Perverz játékuk egészen addig fajul, 
amíg egy nap a macska eltűnik. A következő 
tavasszal különös vendég érkezik látogatóba.

A woman is being watched by the neighbor’s 
cat every day as she takes care of her exotic 
plants. Their perverted ritual comes to an end 
when the cat disappears. Next spring a peculi-
ar stranger pays the women a visit.

Producer FÜLÖP József Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
ANDRASEV Nadja Animátor | Animator 
Émilie PIGEARD Vágó | Editing CZAKÓ Judit 
Vetítési idő | Running time 09:00 min

A magyar rendező 1978-ban született Buda-
pesten. | The Hungarian director was born in 
1978, in Budapest. 

PREMIER: 09.10. 17:00 Uránia
REPETITION1: 09.10. 23:00 Uránia
REPETITION2: 09.11. 23:00 Béke

PREMIER: 09.10. 17:00 Uránia
REPETITION1: 09.10. 23:00 Uránia
REPETITION2: 09.11. 23:00 Béke
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UJJ A RAVASZON
Finger on the Trigger
Director | Rendező: KÁNTOR PÉTER

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

BALKON | Balcony

Director | Rendező: DELL’EDERA DÁVID

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Egy öregúr szkafandert ölt, hogy alámerüljön 
a közeli vizekben. Búvárkodás közben emlék-
képek bukkannak fel fiatalkorából. Szemtanúi 
leszünk annak, miként próbál társával elfogni 
egy veszélyes bűnözőt. Az összefonódó múlt 
és jelen fokozatosan bontja ki az öreg búvár 
kutató merülésének valódi célját.

An old man suits up his diver gear to dive into 
the nearby lake. While diving some memories 
of his youth resurface. We witness his and his 
friends’ attempt to catch a dangerous criminal. 
The interweaving past and present unfold the 
true purpose of the old diver’s search.

Producer FÜLÖP József Készítés éve | Year of 
production 2015 Forgatókönyv | Screenplay 
KÁNTOR Péter Vágó | Editing CZAKÓ Judit 
Vetítési idő | Running time 09:39 min

Kántor Péter 1989-ben született. | Péter Kán-
tor was born in 1989.

A déli forróságban egy belváros panel negye-
dének utcájában teljes csend uralkodik. Né-
hány kisfiú labdázik egy árnyékos udvarban. A 
lakásaikba visszahúzódó emberek mindennapi 
teendőikkel foglalkoznak. A panelház előtt egy 
férfi üvölteni kezd.

It’s noon of a hot day. There is complete silence 
in a residential district of a town. Some boys 
play ball in a yard. People busy themselves 
with their everyday tasks in their homes. A 
man starts to shout in front of a blockhouse.

Producer Umbrella Studio, Budapesti Met-
ropolitan Egyetem Készítés éve | Year of 
production 2016 Forgatókönyv | Screenplay 
DELL’EDERA Dávid Vágó | Editing BACSKAI 
Brigitta, DELL’EDERA Dávid Vetítési idő | 
Running time 06:00 min

Dell’Edera Dávid 1991-ben született Miskol-
con. | Dávid Dell’Edera was born in 1991, in 
Miskolc. 

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke



CineNewWave        95

KENDEFFY

Director | Rendező: PÜSÖK BOTOND

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

NÁRCISZ ÉS KRUMPLI
Narcissus and Potato
Director | Rendező: SZELECZKI ROZÁLIA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

1833, Erdély. Egy szegény származású fiú gróf 
Kendeffy Ádám támogatásával ösztöndíjat 
nyer az első magyar viadalintézetbe. A tör-
ténelmi ihletettségű kisjátékfilmben egy fiú 
felnőtté válásának lehetünk szemtanúi, törté-
nete pedig összefonódik Erdély egyik legendás 
figurájának sorsával. 

1833, Transylvania. With the support of count 
Ádám Kendeffy, a poor boy wins a scholarship 
to the first Hungarian fencing school. A 
historical coming of age short in which 
the boy’s fate interlocks with the fate of a 
legendary figure of Transylvania. 

Producer TÓTH Orsolya, BUGLYA Sándor 
Készítés éve | Year of production 2015 
Forgatókönyv | Screenplay PÜSÖK Botond 
Operatőr | Photography BÁNTÓ Csaba Vágó 
| Editing LŐRINCZ Jonatán Szereplők | Cast 
SZŰCS Ervin, BONDÁR Tibor, MOSTIS 
Gergő Vetítési idő | Running time 11:00 min

Püsök Botond Csíkszeredán született 1986-
ban. | Botond Püsök was born in Miercurea 
Ciuc, in 1986. 

Őszinte portré egy különös, tehetséges fia-
talemberről, aki festőként, dalszerzőként és a 
művészeti élet szervezőjeként próbálja defi-
niálni magát a mai Magyarországon. A film 
humorral és bátorsággal nyúl az előítéletek, a 
rasszizmus és a roma identitás témájához.

Honest portrait of a unique, talented young 
man who tries to identify himself as painter, 
song writer and organizer of art in today’s 
Hungary. The film touches the issues of 
prejudices, racism and Roma identity in a way 
both humorous and brave. 

Producer BOSNYÁK Miklós, SZFE Készítés 
éve | Year of production 2016 Operatőr | 
Photography KAPITÁNY Frigyes Vágó | 
Editing KOVÁCS Domonkos Szereplők | Cast 
OLÁH Norbert Vetítési idő | Running time 
20:14 min

Szeleczki Rozália Budapesten született 1988-
ban. | Rozália Szeleczki was born in 1988, in 
Budapest.

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke



96        CineNewWave

LILI IS CURRENTLY OFFLINE

Director | Rendező: PÁZSITKA ÁKOS

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

CSALÁDI EBÉD | Family lunch

Director | Rendező: BAKONY ALEXA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

 A 16 éves Lili az interneten próbál valós kap-
csolatokat kialakítani. Online megismerke-
dik a főiskolás Tomival. Egy közös videochat 
alkalmával levetkőznek egymás előtt. Tomi 
azonban rögzíti a beszélgetést, amely azonnal 
kikerül az internetre.

16 years old Lili tries to find lasting relations 
via internet. She meets Tomi, the university 
student online. During a chat they both take 
off their clothes. Tomi records everything and 
posts the recording. 

Producer MITLASÓCZKI Gergő, PAZSITKA 
Ákos Készítés éve | Year of production 2015 
Forgatókönyv | Screenplay PAZSITKA Ákos 
Operatőr | Photography MITLASÓCZKI 
Gergő  Vágó | Editing KISS Beatrix Szereplők 
| Cast VÍG Orsolya, TÓTH Ildikó Vetítési idő | 
Running time :25:49 min

Pazsitka Ákos Budapesten született 1990-ben. 
| Ákos Pazsitka was born in 1990, in Budapest.

Egy család két fele hosszú idő után újra ta-
lálkozik; közös ebédet tartanak, abból az al-
kalomból, hogy az egyik fivér lánya most dip-
lomázott, a másik fivér fiának pedig ballagása 
volt. Az ebéd során egy sor kellemetlen kérdés 
merül fel, lassan elszabadulnak az indulatok, 
majd nem várt fordulatok vetnek véget a közös 
ünneplésnek. 

Two halves of a family meet after a long 
time. They have lunch together to celebrate 
graduations: one brother’s daughter finished 
university, the other’s son finished secondary 
school. During lunch a series of unpleasant 
questions comes up, the tension escalates and 
some unexpected twists and turns put an end 
to the re-union.

Producer KÉZDI Klementina Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay BAKONY Alexa Operatőr | 
Photography CADOR Rida Vágó | Editing 
RUDAS Marianna Szereplők | Cast OSVÁTH 
Judit, GYÖNGYÖSI Zoltán, QUINTUS Konrád 
Vetítési idő | Running time :11:00 min

Bakony Alexa Zalaegerszegen született 1992-
ben. | Alexa Bakony was born in 1992, in Za-
laegerszeg. 

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke

PREMIER: 1. blokk: 09.15. 19:00 Uránia 
REPETITION: 1. blokk: 09.16. 23:00 Béke
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LOVE
Director | Rendező: BUCSI RÉKA

HUNGARY, FRANCE
MAGYARORSZÁG, FRANCIAORSZÁG

SUPERBIA

Director | Rendező: TÓTH LUCA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Szerzői animációs rövidfilm a szerelemről, 
szürreális hangulatú, haiku-jellegű jelenetek-
kel. A történet egy távoli bolygón játszódik, 
mely egy külső hatás következtében elkezd 
átalakulni és hatással lenni az ottani élőlé-
nyekre. 

Short animation on love, with surrealistic, 
haiku-like scenes. The story is set in a remote 
planet that, due to some external influences, 
starts to change and affect the lives of the 
creatures living there.

Producer OSVÁTH Gábor, Marc BODIN-
JOYEUX Készítés éve | Year of production 
2016 Forgatókönyv | Screenplay BUCSI 
Réka Vágó | Editing BUCSI Réka Vetítési idő | 
Running time 14:35 min

Bucsi Réka 1988-ban született Németország-
ban. | Réka Bucsi was born in 1988, in Germany. 

Szerzői animációs rövidfilm, mely a nemek 
közti előítéleteket és konfliktusokat térképezi 
fel a modern társadalomban elfogadott, tradí-
ciókra és biológiai alapra helyezett szerepek 
kifordításával.  

Short animation focusing on gender 
differences and conflicts by twisting the 
established roles of sexes based on traditions 
and biology, that are accepted in the modern 
society.

Producer LUKÁS Péter Benjámin, OSVÁTH 
Gábor, MARTIN Vandas, JURAJ Krasnohorsky 
Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay TÓTH Luca  Vágó 
| Editing TÓTH Luca Vetítési idő | Running 
time 15:43 min

Tóth Luca 1989-ben született. | Luca Tóth was 
born in 1989. 

PREMIER: 2. blokk: 09.16. 17:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.17. 13:00 Béke

PREMIER: 2. blokk: 09.16. 17:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.17. 13:00 Béke
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SÉTAGALOPP
The Bloom of Youth
Director | Rendező: FREUND ÁDÁM

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

SZÉP ALAK | Beautiful Figure

Director | Rendező: KIS HAJNI

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Karl elaludt az iskolában ma reggel. Egész éj-
szaka a történelmet tanulta. Az az ötödik óra 
keddenként. De már a biológiánál aludt, ami 
a harmadik. 

Karl fell asleep in school. He was up all night, 
studying History. That’s fifth class on Tuesday. 
But he was already asleep at Biology that is 
only the third. 

Producer BOSNYÁK Miklós Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv | 
Screenplay FREUND Ádám, FEKETE Ádám 
Operatőr | Photography NYOSZOLI Ákos 
Vágó | Editing GORÁCZ Vanda Szereplők 
| Cast KOVÁCS Domokos, KOVÁCS Ildikó, 
SZEKERES Béla, CSAPÓ Attila, KOBLICSKA 
Lőte Vetítési idő | Running time: 14:44 min

Freund Ádám 1991-ben született. | Ádám 
Freund was born in 1991. 

A film egy zárkózott, de gyermekien kíváncsi 
lelkű gimnáziumi takarítónőről szól, aki bele-
szeret az egyik végzős diáklányba. Szerelme 
a kezdetektől fogva reménytelen, de egy pil-
lanatra mégis elhiszi, hogy ez lehetséges, és 
megpróbálja felvállalni érzéseit a lány előtt. 

A film about a withdrawn but naively curious 
cleaning lady who falls in love with one of the 
graduating girls from the school she works for. 
Her love is hopeless from the beginning, but 
for a moment she believes it can come true 
and tries to tell the girl how she feels. 

Producer BOSNYÁK Miklós Készítés éve 
| Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay KIS Hajni, DAOUD Dániel 
Operatőr | Photography NYOSZOLI Ákos 
Vágó | Editing GORÁCZ Vanda Szereplők 
| Cast EGYED Brigitta, MILOVITS Hanna, 
NAGY Mari Vetítési idő | Running time: 16:48 
min

Kis Hajni 1990-ben született. | Hajni Kis was 
born in 1990. 

PREMIER: 2. blokk: 09.16. 17:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.17. 13:00 Béke

PREMIER: 2. blokk: 09.16. 17:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.17. 13:00 Béke
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BOGLÁRKA

Director | Rendező: BADITS ÁKOS

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

MINDIG CSAK | Deliver Us

Director | Rendező: HARTUNG ATTILA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Istók, a valószerűtlen hős felkerekedik, hogy 
megmentse a csodaszép Boglárkát a sárkány 
fogságából, ám útja során egy kellemetlen 
társasága lesz Hilda személyében, aki Istók 
heroikus bátyja után epekedik.

Istók, the unlikely hero, sets out to save 
beautiful Boglárka from the dragon. On his 
journey he finds an unpleasant companion, 
Hilda, longing for Istók’s heroic brother.

Producer MAJOR István, BOSNYÁK Mik-
lós, OSVÁTH Gábor, ROMWALTER Judit, 
ROMWALTER Richy, SZIRMAI Árpád Készí-
tés éve | Year of production 2015 Forgató-
könyv | Screenplay BENEDEK B. Ágota Ope-
ratőr | Photography BALÁZS István Balázs 
Vágó | Editing BÁCSKAI Brigitta Szereplők 
| Cast FEHÉR László, RAINER-MICSINYEI 
Nóra, KRISZTIK Csaba, TROKÁN Nóra Vetí-
tési idő | Running time 21:31 min

Badits Ákos 1988-ban született. | Ákos Badits 
was born in 1988. 

Egy idős férfi (Bodrogi Gyula) elveszti felesé-
gét. Egy ambiciózus fiatal pap (Kovács Kriszti-
án) próbál segíteni neki, azonban a férfit nem 
a gyász, hanem egy múltbeli bűne gyötri.

An aging man (Gyula Bodrogi) lost his wife. 
An ambitious young priest (Krisztián Kovács) 
is trying to help him. It is not the grief that 
strands the man though but a sin from the 
past.

Producer MAJOR István, BOSNYÁK Miklós, 
OSVÁTH Gábor, LOVAS Nándor, OSVÁRT 
Andrea, ROMWALTER Judit, ROMWALTER 
Richy Készítés éve | Year of production 
2015 Forgatókönyv | Screenplay CSABA 
Bálint Operatőr | Photography NAGY Marcell 
Vágó | Editing MEZEI Áron Szereplők | Cast 
BODROGI Gyula, KOVÁCS Krisztián Vetítési idő 
| Running time 22:38 min

Hartung Attila 1990-ben született. | Attila Har-
tung was born in 1990.

PREMIER: 2. blokk: 09.16. 17:00 Uránia 
REPETITION: 2. blokk: 09.17. 13:00 Béke

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke
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BETONZAJ
The Sound of Concrete
Director | Rendező: KOVÁCS ISTVÁN

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

PLAY/BACK

Director | Rendező: ZSÉLY CSILLA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Egy fiatal kickboxoló lány, akinek vágya, hogy 
Németországban folytathassa karrierjét párjá-
val, aki egyben edzője is. A nagy áttörés érde-
kében meg kell nyernie egy bajnokságot. Épp 
ekkor, a felkészülés hajrájában derül ki, hogy 
terhes – és nem tudja, mitévő legyen...

„Sound of Concrete” is about a young kickboxer 
girl whose dream is to continue her career in 
Germany with her coach turned to boyfriend. In 
order to do so she needs to win a championship. 
At the finish of training she finds out that she is 
pregnant – she doesn’t know what to do…

Producer MAJOR István, BOSNYÁK Miklós, 
OSVÁTH Gábor, ROMWALTER Judit Készítés 
éve | Year of production 2015 Forgatókönyv | 
Screenplay GASZTONYI Kálmán Operatőr | 
Photography DÉVÉNYI Zoltán Vágó | Editing 
DUSZKA Péter Szereplők | Cast SZTARENKI 
Dóra, MÁTRAY László Vetítési idő | Running 
time: 29:53 min

Kovács István 1985-ben született az egykori 
Jugoszláviában. | István Kovács was born in 
1985, in the former Yugoslavia.

A 14 éves Bence magányos fiú. Egy véletlen 
folytán mégis jóban lesz az osztály menő fiú-
jával, Ricsivel, azonban a barátságok amilyen 
gyorsan jöttek, úgy el is múlhatnak. 

14 years old Bence is a lonely figure. By chance 
he develops friendship with Ricsi, the coolest 
boy in class. But, as it is with friendships, they 
come and go. 

Producer OSVÁTH Gábor, NÁSZTOR Bence, 
FERENCZY Gábor, KOVÁCS Gábor Készítés 
éve | Year of production 2016 Forgatókönyv 
| Screenplay ZSÉLY Csilla Operatőr | 
Photography TÓTH Evelin Judit Vágó | 
Editing MEZEI Áron, ZSÉLY Csilla Szereplők 
| Cast KÁLMÁN Zalán, BALOGH Ricsi Vetítési 
idő | Running time: 20:56 min

Zsély Csilla 1991-ben született. | Csilla Zsély 
was born in 1990. 

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke
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FANNI TÖRTÉNETE | Fanny’s story
Director | Rendező: CSATA HANNA

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

ENYHÉN SÓS | Slightly salty

Director | Rendező: NAGY ZOLTÁN

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Apja és lánya együtt tölt egy szombati napot, 
melynek meg lenne a maga forgatókönyve. 
Fanni persze mindent megtesz, hogy ez ne 
így legyen, az általános szülő-gyermek vitából 
pedig egy bonyolultabb és szomorúbb történet 
sejlik a háttérben. 

Father and daughter spend a Saturday together 
with all things settled beforehand. Fanni does 
everything to change the plans. Under the oh-
so-common parent-child argument there is a 
much more complex and sadder story.

Producer MAJOR István, BOSNYÁK 
Miklós, OSVÁTH Gábor, ROMWALTER 
Judit, ROMWALTER Richy, SZIRMAI Árpád  
Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay CSATA Hanna 
Operatőr | Photography TÓTH Evelin Judit 
Vágó | Editing ZSÉLY Csilla Szereplők | Cast 
HUNYADI Borbála, TELEKES Péter Vetítési 
idő | Running time 05:25 min

Csata Hanna 1989-ben született Budapesten. 
| Hanna Csata was born in 1989, in Budapest.

Anita gürizik az álmáért, de más álmát való-
sítja meg. 

Anita works hard for her dream but fulfills 
someone else’s. 

Producer KOVÁCS Gábor, BOSNYÁK Miklós 
Készítés éve | Year of production 2016 
Forgatókönyv | Screenplay CSABA Bálint 
Operatőr | Photography GULYÁS Nándor 
Vágó | Editing KORNIS Anna Szereplők | Cast 
SZAMOSI Zsófia, KARDOS Róbert Vetítési 
idő | Running time 23:00 min

Nagy Zoltán Budapesten született, 1988-ban. 
| Zoltán Nagy was born in Budapest, in 1988.

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke
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KIKÖTŐ | Dock

Director | Rendező: NAGY ZOLTÁN

HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Két férfi egy nejlonba csavart holttestet pa-
kol az autó csomagtartójából egy elhagyatott 
helyszínen várakozó csónakba, majd evezni 
kezdenek a folyón, hogy ott szabaduljanak 
meg a tehertől. 

Two men transfer a body from the truck of 
a car to a boat at a remote place. They start 
rowing at the river to get rid of their cargo. 

Producer BOSNYÁK Miklós, Készítés éve | 
Year of production 2015 Forgatókönyv | Scre-
enplay NAGY Zoltán Operatőr | Photography 
GULYÁS Nándor Szereplők | Cast HAJDUK 
Károly, FRIEDENTHAL Zoltán Vetítési idő | 
Running time: 05:00 min

Nagy Zoltán Budapesten született, 1988-ban. 
| Zoltán Nagy was born in Budapest, in 1988.

Fizessen elő lapunkra, és 
legyen tagja a Heti Válasz 
hűségklubjának! 
Akcióinkról és hűségprogramunkról 
az elofi zetes.valasz.hu oldalon olvashat. 

A Heti Válasz hétről hétre
információt, műveltséget 
és érveket ad olvasóinak.

hangolvainomra 

PREMIER: 3. blokk: 09.16. 19:00 Uránia 
REPETITION: 3. blokk: 09.17. 15:00 Béke



PROGRAMOK | PROGRAMS
A CineClassics fókuszában idén Kieslowski Három szín-trilógiája áll, és Makk Károly, a fesztivál 

2016-os életműdíjasa, de itt lesz a premierje a MaNDA három vadonatúj DVD-jének, és megemlé-

kezünk a negyven éve elhunyt Latinovits Zoltánról, aki Miskolcon kezdte pályáját.

This year the CineClassics focuses on Kieslowski’s legendary Trois couleurs trilogy, the Lifetime 

Achievement Award goes to the great Hungarian director Károly Makk, three brand new DVDs 

from the Hungarian National Film Archive will be presented at the festival, and remember the 

actor Zoltán Latinovits who started his career in Miskolc and passed away forty years ago.
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AZ EURÓPAI MOZI NAGYKÖVETE: JULIETTE BINOCHE
AMBASSADOR OF THE EUROPEAN CINEMA: JULIETTE BINOCHE

Juliette Binoche az egyetlen színésznő, aki Velencében, Berlinben és 
Cannes-ban is elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat. Velencé-
ben a Három szín: Kék főszerepéért tüntették ki – ez az idei Jameson 
CineFest nyitófi lmje. Berlinben Az angol betegben játszott szerepé-
ért, Cannes-ban pedig a legendás, idén elhunyt Abbas Kiarostami 
Hiteles másolatának főszerepéért. Az angol beteg nyolc Oscar-díjá-
ból egy szintén az övé lett: Hana, a kanadai ápolónő megformálása 
karrierjének egyik legnagyobb sikere. André Téchiné Randevújával 
lett igazán ismert, a nem-
zetközi áttörést Léos Carax 
kultfi lmjei, a Rossz vér és 
A Pont Neuf szerelmesei, 
majd A lét elviselhetetlen 
könnyűségének női fősze-
repe hozta meg számára 
– utóbbi fi lmben Daniel 
Day-Lewis volt a partnere. 
A Kék és Az angol beteg 
nemzetközi sztárrá, a világ 
egyik legismertebb színé-
szévé tették. A nagy ren-
dezőegyéniségek mindig 
fontosak voltak a számára: 
Michael Haneke remekmű-
vei, az Ismeretlen kód és 
a Rejtély elképzelhetetle-
nek nélküle, de dolgozott, 
többek között, Amos Gitai-
jal (Kivonulás), Jacques 
Rouffi oval (A sógorom 
megölte a nővéremet), 
Louis Malle-lal (Végzet), 
Lasse Hallströmmel (Cso-
koládé – Oscar-jelölés), 
John Boormannal (Az én 
hazámban), Santiago Am-
igorenával (Néhány nap 
szeptemberben), Olivier 
Assayasszal (Sils Maria 
felhői) és David Cronen-
berggel (Cosmopolis). Ő 
nemcsak egy színésznő, 
hanem igazi sztár, európai 
sztár: példakép és igazodá-
si pont sokaknak.

Juliette Binoche is the only actress who was the Best Actress in Ven-
ice, Berlin and Cannes as well. In Venice she was awarded for her 
leading role in Three Colors: Blue, which is also the opening fi lm of 
this year’s Jameson CineFest. In Berlin she was named Best Actress 
for The English Patient and in Cannes for the leading role of the Cer-
tifi ed Copy by the legendary Abbas Kiarostami who passed away this 
year. One out of the eight Academy Awards of The English Patient 
went to her as well: playing Hana, the Canadian nurse was one of the 

highlights of her career. 
She became well-known 
in André Téchiné’s Ren-
dez-Vous. International 
acknowledgement came 
with the cult movies by 
Léos Carax: Bad Blood, 
The Lovers on Pont Neuf 
and, later on, by Kauf-
man’s The Unbearable 
Lightness of Being – star-
ring also Daniel Day-Lew-
is. Three Colors: Blue 
and The English Patient 
made her an internation-
al star, one of the most 
well-known actresses of 
the world. She worked 
with the greatest mas-
ters of the world cinema: 
Michael Haneke’s mas-
terpieces Code Unknown 
and Caché are unimagina-
ble without Binoche, but 
she also starred in Amos 
Gitai’s Disengagement, 
in Jacques Rouffi o’s My 
Brother-In-Law Killed 
My Sister, in Louis Malle’s 
Damage, in Lasse Hall-
ström’s Chocolate (Os-
car nomination), in John 
Boorman’s In My Country, 
in Santiago Amigorena’s A 
Few Days in September, 
in Olivier Assayas’ Clouds 
of Sils Maria and in David 
Cronenberg’s Cosmopo-
lis. She is a great great 
actress and a true star, a 
European star: role model 
and point of orientation 
for millions.Fo

rrá
s: 

H&
K
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A program a Francia Intézet és a Lengyel Intézet támogatásával valósul meg.| Kindly supported by the Budapest French Institute and the Polish Institute.

KRZYSZTOF KIESLOWSKI HÁROM SZÍN-TRILÓGIÁJA
KRZYSZTOF KIESLOWSKI’S TROIS COULEURS TRILOGY

Húsz éve hunyt el a modern fi lmművészet egyik leg-
jelentősebb alakja, Krzysztof Kieslowski (1941–1996). 
Utolsó fi lmjei, ez az egyetemes fi lmtörténetben is egye-
dülálló trilógia, a Három szín: Kék, Fehér és Piros mint-
egy negyven díjat nyert a világ legrangosabb fesztivál-
jain. A Kéket Velencében, a Fehéret Berlinben, a Pirosat 
Cannes-ban mutatták be, és egy Arany Oroszlán, több 
César, egy Ezüst Medve, az Independent Spirit Award, 
négy Golden Globe- és három Oscar-jelölés (köztük a 
legjobb rendezőnek járó) is mutatják, hogy ez a párat-
lan vállalkozás páratlan visszhangot váltott ki. Juliette 
Binoche, Julie Delpy, Jean-Louis Trintignant és Irene Ja-
cob káprázatos színészi játéka, Slawomir Idziak, Edward 
Klosinski és Piotr Sobocinski zseniális operatőri mun-
kája és nem utolsósorban Zbigniew Preisner legendás, azóta is sokszor 
játszott fi lmzenéi mindhárom fi lmet felejthetetlenné teszik. A gyönyörű 
képek és a talányos történetek mélyén komoly kérdések fogalmazód-
nak meg. Mit gondolunk a modern Európa olyan alapértékeiről, mint a 
szabadság, egyenlőség és testvériség? Mi ma a hit, a remény és a szere-
tet? A három fi lm egymásba játszó, egymást átszövő motívumrendszere 
hosszú elemzésekre csábít. Moralitásjátékokat látunk és antidrámákat, 
komoly és játékos – bírálói szerint felületes, csodálói szerint talányos – 
történeteket, nagyszabású, modern szintetizálási kísérletet, azaz szinte 
istenkísértő vállalkozást. A  CineClassics közönsége most, húsz évvel ké-
sőbb, újranézheti, újra felfedezheti és újraértékelheti egy nagy rendező 
testamentumát. Kieslowski többnyire csak kérdez Európáról, alapérté-
keinkről, identitásunkról és céljainkról – de ezek a kérdések, úgy tűnik, 
aktuálisabbak, mint valaha.

One of the most outstanding masters of modern cin-
ema, Krzysztof Kieslowski (1941–1996), has passed 
away twenty years ago. His last three fi lms are unique 
in the fi lm history: the Trois couleurs trilogy (Blue, 
White and Red) has won about forty prizes at the most 
prestigious festivals of the world. The Three Colors: 
Blue premiered in Venice, the White in Berlin while 
the Red in Cannes. One Golden Lion, several Césars, a 
Silver Bear, the Independent Spirit Award, four Gold-
en Globe and three Oscar nominations (for the Best 
Director among them) show that this unmatched at-
tempt triggered unmatched response. The marvelous 
acting of Juliette Binoche, Julie Delpy, Jean-Louis Trin-
tignant and Irene Jacob, the amazing cinematography 

of Slawomir Idziak, Edward Klosinski and Piotr Sobocinski and the 
legendary music of Zbigniew Preisner make all three fi lms unforgetta-
ble. The beautiful pictures and puzzling stories raise serious questions. 
What do we think of the basic values of modern Europe, like freedom, 
equality and fraternity? What do faith, hope and love mean today? The 
entwined motifs of the three fi lms tempt us to analyze them for long. 
We see morality games and anti-dramas, serious and playful stories– 
shallow according to some critics, mysterious according to the admir-
ers – grandiose, modern attempts of synthesis, i.e. an undertaking full 
of perils. After twenty years, the audience of the Miskolc festival and 
the CineClassics has a chance to watch, explore and evaluate again 
a great director’s testament. Kieslowski raises only questions about 
Europe, our values and goals, but it seems like these questions are 
more relevant than ever. 
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JAMESON CINEFEST 2016-OS ÉLETMŰDÍJ: MAKK KÁROLY
JAMESON CINEFEST LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 2016: KÁROLY MAKK

A magyar fi lm egyik legjelentősebb alakja. Hosszú 
pályafutása szinte csak szuperlatívuszokban írható 
le: ő készítette – elsőfi lmesként – az egyik legjobb 
magyar vígjátékot, a Liliomfi t (1954) és minden 
idők legjobb magyar fi lmjei közül néhányat. A leg-
nagyobbakkal dolgozott együtt: Illés Györggyel, 
Tóth Jánossal, Szécsényi Ferenccel, Déry Tiborral, 
Örkény Istvánnal, Bacsó Péterrel, hogy csak a 
legfontosabb operatőröket és írókat-alkotótársa-
kat említsük. Elég a Ház a sziklák alatt (1958), a 
Megszállottak (1961), az Elveszett Paradicsom 
(1962), a Szerelem (1971), az Egy erkölcsös éjsza-
ka (1977) vagy az Egymásra nézve (1982) képkoc-
káira gondolni, máris sorsok és történetek tucatjai 
elevenednek meg, a magyar múlt és jelen, az igazi, 
személyesen megélt történelem eseményei. Ilyen 
fi lmek, képkockák és színészarcok által is kapcso-
lódunk az országhoz, ahol születtünk. Ugyanakkor 
e művek nem csak a hazai közönség számára emlé-
kezetesek, hanem nemzetközileg is ismertté tették 
Makk Károly nevét. Elmondott néhány történetet, 
amiket csak itt lehetett megcsinálni, de univerzáli-
sak, mindenkihez szólnak és mindenki érti őket. A 
Liliomfi  1955-ös cannes-i premierje és a felújított 
Szerelem 2016-os Cannes Classics-beli bemuta-
tója egy világkarrier állomásait is kijelöli, a zsűri 
díjával (Prix du Jury, Szerelem, 1971), Oscar-jelö-
léssel (Macskajáték, 1972), Christopher Plummer-
rel, Maggie Smith-szel, Michael Gambonnal és más 
világsztárokkal közösen forgatott fi lmekkel. És 
természetesen a felejthetetlen magyar színészar-
cokkal: Darvas Ivánnal, Krencsey Marianne-nal, 
Törőcsik Marival, Pálos Györg y g y el, Psota Irénnel, 
Bessenyei Ferenccel, Makay Margittal, Cserhalmi 
Györggyel, Dajka Margittal, Bulla Elmával.
Isten éltesse Makk Károlyt! 

One of the most prominent fi gures of Hungarian 
cinema. His long career can only be described in 
superlatives: he made – as his fi rst fi lm – one of 
the best Hungarian comedies, Liliomfi  (1954) and, 
simply, some of the best Hungarian fi lms ever. He 
worked with the best: György Illés, János Tóth, 
Ferenc Szécsényi, Tibor Déry, István Örkény, Péter 
Bacsó – to name only a few of his colleagues, the 
best cinematographers and writers of the coun-
try. The takes and faces of The House Under the 
Rocks (1958), The Obsessed Ones (1961), The 
Paradise Lost (1962), Love (1971), A Very Moral 
Night (1977) or Another Way (1982) present doz-
ens of destines and stories, events of the Hungar-
ian past and present: real personal stories and 
histories. We form a connection with our country 
through fi lms, pictures and actors like those of 
Károly Makk’s. But these fi lms were not only mem-
orable to the local audience, they also brought 
worldwide success for him. His stories could only 
be made here, but are universal in their unique-
ness; they speak to everyone and are understood 
by all. The 1955 Cannes world premiere of Liliom-
fi  and the screening of the re-mastered Love in 
2016, in the program of Cannes Classics frames a 
great international career, with the Prix du Jury for 
Love (1971), the Academy Award nomination for 
Cats’ Play (1972), his fi lms starring renowned ac-
tors such as Christopher Plummer, Maggie Smith, 
Michael Gambon and others, besides, of course, 
some legendary Hungarian actors and their unfor-
gettable faces: Iván Darvas, Marianne Krencsey, 
Mari Törőcsik, György Pálos, Irén Psota, Ferenc 
Bessenyei, Margit Makay, György Cserhalmi, Mar-
git Dajka or Elma Bulla. 
Hail to Károly Makk!

2016. 09. 15. CSÜTÖRTÖK | Béke terem
19:00 EGYMÁSRA NÉZVE (1982, 103 min), D.: MAKK Károly

2016. 09. 16. PÉNTEK | Béke terem
18:00  Az Egymásra nézve és a Szerelem DVD-változatának be-

mutatója Fazekas Eszter szerkesztő közreműködésével.

19.00 SZERELEM | LOVE (Hungary, 1971, 85 min)
 D: MAKK Károly

20:30 MESTERKURZUS | MA STERCL A SS
  A Szerelem vetítése után Báron György beszélget Makk 

Károllyal. A program a MaNDÁ-val együttműködve valósul 
meg. Magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással.

2016. 09. 15. THURSDAY | Béke Screen
19:00 ANOTHER WAY (1982, 103 min), D.: MAKK Károly

2016. 09. 16. FRIDAY | Béke Screen
18:00  Presentation of the DVD version of Another way and Love, with 

the participation of Eszter Fazekas, the editor of the DVDs.

19.00 SZERELEM | LOVE (Hungary, 1971, 85 min), D: MAKK Károly

20:30 MA STERCL A SS
  After the screening of Love the fi lm critic György Báron talks 

with Károly Makk. (90 min.) A coproduction with MaNDA, the 
Hungarian National Film Archive. In Hungarian, with English 
translation.

Forrás: Markovics Ferenc

Forrás: Kende Tamás
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BEMUTATKOZIK A HANGOSFILM.HU
INTRODUCING: HANGOSFILM.HU

Szeptember 16., péntek, 17:00 Béke terem
Előadó: Kurutz Márton fi lmtörténész, a portál létrehozója
Az egyik legkiválóbb és legnépszerűbb hazai fi lmtörténeti portál, 
a hangosfi lm.hu kísérlet egy alulról szerveződő online adatbázisra, 
melynek célja az 1945 előtti magyar fi lmgyártás legkülönbözőbb do-
kumentumainak összegyűjtése egy hatalmas, látványos és izgalmas 
pannóvá. A hangosfi lm.hu oldalon a látogatók egy rendkívül rész-
letes fi lmográfi át, egy fényképes, mindentudó fi lmenciklopédiát és 
egy mozilexikont találnak, ahol számos fi lm adatai mellett térképen 
és külön adatlapokon megtalálhatók az egykor volt fi lmszínházak is.
A szerkesztők munkáját örökösök és civilek segítik, ők rendszerezik 
mindazokat a fényképeket, dokumentumokat és örökséget, amit az 
egykori szakemberek, színészek, 
egyszóval fi lmesek örökítettek 
családjukra, és rajuk keresztül 
ránk, az utókorra. 

16 September 2016 (Friday) 17:00 Béke Screen
Speaker: Márton Kurutz, fi lm historian, founder of the site

The excellent website hangosfi lm.hu is a grass-root attempt to 
create an online fi lm history database of documents of the pre-
1945 Hungarian fi lmmaking, to put together the fragments into one 
huge, spectacular and exciting picture. The hangosfi lm.hu contains 
a detailed fi lmography, and also a photographic fi lm and a cinema 
encyclopedia in which you can fi nd fi lms and once-existing cinemas 
on the map and on separate data sheets. Their work is supported by 
volunteers and heirs. The volunteers organize the photos, documents 
and all kinds of inheritances given to us, to everyone by the families 

of late professionals, 
actors and actresses, i.e. 
fi lmmakers.

56-OS FILMEK A MANDÁTÓL
FILMS OF 1956 FROM THE MANDA

A MaNDA tematikus DVD-sorozatot jelentet meg az 1956-os forra-
dalom 60. évfordulója alkalmából. A havonta egy-egy kiadvánnyal 
bővülő sorozatba olyan digitálisan felújított fi lmek kerültek, amelyek 

nem csak a szűken vett forradalmi eseményekre koncentrálnak, ha-
nem az 1956 előtt és után történtekre is. A fi lmarchívum egyedülálló 
vállalkozása a teljes 1956-os mozi híradóévfolyam megjelenteté-
se – ennek a bemutatója a CineClassics keretében lesz. A Jameson 
CineFesten lesz a bemutatója a gyönyörűen felújított Makk Károly 
fi lmnek, a Szerelemnek is.

MaNDA (Hungarian National Digital Archive and Film Institute) will 
publish a DVD-series on the occasion of the 60th anniversary of the 
Hungarian Revolution of 1956. Each month a digitally renewed fi lm 

classic will be added to the series, which will not only focus on the 
events of the revolution, but its background and its consequences, 
too. The unique undertaking of the Film Archive is the gathering 
and publishing of the newsreels of 1956 – the result premieres at 
the CineClassics program. Jameson CineFest will also present the 
audience with the beautifully refurbished movie of Károly Makk, Love.
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MANDA DVD-PREMIEREK | MaNDA DVD PREMIERES
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára a MaNDA – a Magyar Művé-
szeti Akadémia támogatásával – öt kiemelkedő magyar fi lmet rest-
aurált. Makk Károly: Szerelem (1970), Szabó István: Szerelmesfi lm 
(1971), Gábor Pál: Angi Vera (1978), Sándor Pál: Szerencsés Dániel 
(1982), Gárdos Péter: Szamárköhögés (1986) című fi lmjeinek 4K fel-
bontású digitális mozikópiái készültek el tavasszal a Nemzeti Filma-
lap Filmlaborjában és a Focus Fox Stúdióban. Makk Károly Szerelem 
című klasszikus remekművének a májusi cannes-i Cannes Classics ve-
títése után itt a Jameson CineFesten lesz a hazai premierje. A MaNDA 
Terror és forradalom 1949–1956 című tematikus DVD-sorozatában 
2016 végéig kilenc játékfi lm és a Magyar Filmhíradó Évfolyam 1956. 
1-44. négylemezes változata jelenik meg számos extrával, köztük a 
CineClassics keretében bemutatkozó három kiadvány: a Szerelem, 
az Egymásra nézve és a Magyar Filmhíradó Évfolyam 1956. Ennek 
megvalósítását szintén a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. 

For the 60th anniversary of the revolution of 1956 the MaNDA (Hun-
garian National Digital Archive and Film Institute) – with the support 
of the Hungarian Art Academy – re-mastered fi ve outstanding Hungar-
ian fi lms. The 4K resolution digital screening copies of Love (1970) by 
Károly Makk, Love Film (1971) by István Szabó, Angi Vera (1978) by 
Pál Gábor, Daniel Takes a Train (1982) and Whooping Cough (1986) 
by Péter Gárdos were fi nished in the spring in the fi lm lab of the 
National Film Fund and in the Focus Fox Studio. After its screening 
in Cannes in May, Károly Makk’s classic masterpiece Love will make 
its Hungarian premiere at the Jameson CineFest. In the DVD series 
Terror and Revolution 1949–1956 of the MaNDA nine features and 
the four-discs release of the Hungarian Newsreels 1956 1-44 will 
make their debut. Three of these are introduced to the audience at the 
Jameson CineFest: Love, Another Way and the Hungarian Newsreels 
1956 1-44. The program is sponsored by the Hungarian Art Academy.

AZ 56-OS MAGYAR FILMHÍRADÓ ÉVFOLYAM
The Hungarian Newsreels form 1956 are here

A magyar kultúrpolitika nagyon hamar elsődleges propaganda-esz-
közként használta a fi lmhíradókat, amik milliókhoz jutottak el min-
den héten. Ezek a tízperces tematikus összeállítások páratlan tör-
téneti forrásként szolgálnak arra, hogy megtudjuk, hogyan is élt az 
ország a Sztálin 1953-as halálát követő időszakban. A teljes 1956-os 
híradó-évfolyamból kirajzolódik a korszak bel-és külpolitikája, ter-
melési tudósítások, a hétköznapok, a kulturális élet eseményei, a 
legendás sportesemények. Az 1956-os forradalom idején kimaradtak 
a hivatalos híradók. A fi lmesek Budapest-szerte forgattak. Az évfo-
lyamhoz készült negyvenperces extra (Varga Balázs válogatott hír-
adókommentárja) nemcsak az időszak legfontosabb eseményeihez 
fűz magyarázatot, hanem ezekből a felvételekből is válogat.

It was quite early that the Hungarian culture politics realized the prop-
aganda effect of newsreels. The weekly newsreels screened before the 
features reached millions every week. These ten-minute thematic 
footages are valuable sources of information on Hungarian life in the 
post-Stalin era following the dictator’s death in 1953. When watching 
all the newsreel issues of 1956 we are able to understand the internal- 
and external affairs, the working of the socialist economy, the everyday 
life and the leading cultural and sport events. Offi cial newsreels were 
missing during the revolution of 1956. Filmmakers were making fi lms 
in the streets all over the city. The forty-minute commentary explains 
(by fi lm historian Balázs Varga) the most important events of the year 
and gives us a selection from these unpublished images. 

 A fi lmek felújítását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta | 
The fi lms have been remastered with support from the Hunga-
rian Academy of Arts.

Forrás: Kende TamásForrás: Markovics Ferenc
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A magyar fi lmszínészet egyik legnagyobb alakja, Latinovits Zoltán 
negyven éve, 1976-ban hunyt el. Kevesen tudják, hogy életének 
sorsfordító helyszíne volt a miskolci színház: szerelme Ruttkai Évával 
a miskolci színpadon született. A színészkirály pályájának rövid, de 
fontos időszaka volt a két miskolci évad 1959-61 között: ekkor kapta 
első klasszikus főszerepeit, itt formálta meg először Rómeó alakját. A 
miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum és a CineClassics Ilyen 
nagy szerelem című kiállítása felidézi – a gyűjteményében őrzött, 
eddig közzé nem tett szerepképek és korabeli színházi dokumentu-
mok segítségével – a pályakezdő művész izgalmas portréját. Megis-
merhetjük többek között Latinovits és Ruttkai Éva legendás miskolci 
találkozását és a Szindbád Miskolc-Lillafüreden forgatott híres kor-
csolyázós jelenetét is. 
A programban továbbá szerepel Latinovits talán legismertebb fi lmje, 
a Szindbád. A vetítést követően Lukácsy György fi lmkritikus beszél-
get Sára Sándor operatőrrel, Szegedi Erika színésznővel, Mikita Gá-
bor színháztörténésszel és Muszatics Péter fi lmtörténésszel.

KIÁLLÍTÁ SMEGNYITÓ:
Színháztörténeti és Színészmúzeum (Miskolc, Déryné u. 3.)
Szeptember 9. 16.00
Filmvetítés és beszélgetés
Szeptember 11., 16.00 (Művészetek Háza, Béke terem)
Magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással.

He was one of the greatest Hungarian actors. Zoltán Latinovits passed 
away 40 years ago, in 1976. The theatre of Miskolc has played a signifi -
cant role in his life: he fell in love with another Hungarian stage legend 
Éva Ruttkai right here, in this theatre. The king of Hungarian acting spent 
two short but important seasons in Miskolc between 1959 and 1961: 
the young Latinovits got his fi rst leading roles in classic plays here and 
he played Romeo on this stage for the fi rst time. The exhibit Such Great 
Love by the Theatre Museum of Miskolc and the CineClassics contains 
formerly unpublished images and documents from the collection and 
reconstructs the exciting portrait of the young actor. We learn about the 
legendary meeting of Zoltán Latinovits and Éva Ruttkai and also about 
the famous skatingscene of the Sindbad shot in Miskolc-Lillafüred. 
The program includes the screening of Latinovits’ most well-known 
fi lm, Sindbad. After the screening the fi lm critic György Lukácsy leads 
a discussion with the great cinematographer Sándor Sára and the ac-
tress Erika Szegedi, Gábor Mikita theater historian and Péter Muszatics 
fi lm historian.

EXHIBIT OPENING CEREMONY:
Theatre Museum (Miskolc, Déryné u. 3.)
9 September, 16.00
Screening and discussion
11 September, 16.00 – House of Arts, Béke Screen
In Hungarian, with English translation.

Az Ilyen nagy szerelem próbáján: Latinovits és Ruttkai
Fotó: Jármay György

ILYEN NAGY SZERELEM
KIÁLLÍTÁS ÉS FILMVETÍTÉS 

LATINOVITS ZOLTÁN (1931–1976) 

EMLÉKÉRE

SUCH GREAT LOVE
EXHIBITION AND SCREENING 

IN THE MEMORY OF THE ACTOR 

ZOLTÁN LATINOVITS (1931–1976)
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Az Art Mozi Egyesület és a 
Mozisok Országos Szövetsége 
közös szakmai programja

MŰVÉSZETEK HÁ Z A, BÉKE TEREM
2016. SZEPTEMBER 15. (CSÜTÖRTÖK)

13:00–13:45 A Z NMHH NEMZETI FILMIRODA TÁ JÉKOZ TATÓ-
JA – fi lm és mozi regisztráció, adatszolgáltatás, hozzáférés 
a statisztikai adatokhoz, prezentáció 2016. I. félévének mozi 
statisztikai eredményeiről. Előadó: Dr. Pethő Katalin igaz-
gató helyettes

14:00–16:00 KEREK A SZ TAL BESZÉLGETÉS a fi lmterjesztés 
aktuális kérdéseiről, problémáiról, a lehetséges megoldá-
sokról. A kerekasztalnál: Szedlacsek Emília főosztályvezető 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma), Bálint Péter (Filmfor-
galmazók Egyesülete) a forgalmazók, Borsos Erika (Mozi-
sok Országos Szövetsége) a budapesti mozik, Buda Andrea 
igazgató, a Cinema City mozijai, Szabó Éva Andrea (Art Mozi 
Egyesület) a vidéki mozik és Mayer Rudolf (Art Mozi Egyesü-
let) a szolgáltatók képviseletében. Vitaindítót tart: Mayer 
Rudolf „Digitalizálás előtt, digitalizálás után – Hogyan to-
vább hagyományos mozik, avagy a hálózatosodás lehetősé-
gei” címmel. Vitavezető: Csákvári Géza fi lmkritikus

2016. SZEPTEMBER 16. (PÉNTEK)

9:00–10:50 MOZITECHNIK A – beszámoló a Cinema Expo 2016-
on látott, legújabb és legfrissebb mozitechnológiákról. 
Előadók: Berkes Zoltán, Farkas Attila, Talum Zsuzsanna

11:00–12:00 SZAKMAI BESZÉLGETÉS. A beszélgetés moderátora 
dr. Kollarik Tamás. (A Filmfesztivál által szervezett program.)

13:00–14:00 FILMRENDSZER-
VÁLTÁ SOK. A magyar fi lm 
intézményeinek átalakulása 
1990–2010 című könyv be-
mutatója. Beszélgetés a könyv 
szerzőjével, Varga Balázzsal, 
a beszélgetés moderátora dr. 
Kollarik Tamás. (A könyvet 
kiadja a L’Harmattan Kiadó. A 
Filmfesztivál által szervezett 
program.)

14:00–16:45 FILMFORGALMAZÓK 
prezentációja a megjelenése-
ikről

Joint program of the
Art Cinema Association
and the National Association 
of Cinema Operators

HOUSE OF ARTS. BÉKE SCREEN
SEPTEMBER 15. 2016, THURSDAY

13:00–13:45 ORIENTATION BY THE NATIONAL MEDIA AND 
INFOCOMMUNIC ATIONS AUTHORIT Y – fi lm and 
movie registration, data supply, access to statistical data, 
presentation of the semi-annual statistical survey of 2016. 
Speaker: Katalin Pethő, PhD, vice president

14:00–16:00 ROUNDTABLE DISCUSSION with the participation 
of distributors, operators and representativesof the cinemas 
– Emília Szedlacsek departmental head (Ministry of Human 
Resources), Péter Bálint (Association of Film Distributors) on 
behalf of the distributors, Erika Borsos (National Association 
of Cinema Operators) on behalf of the cinemas in Budapest, 
Andrea Buda on behalf of the Cinema City cinemas, Éva Andrea 
Szabó (Art Cinema Association) on behalf of the non-Budapest 
based cinemas and Rudolf Mayer (Art Cinema Association) 
on behalf of the suppliers talk about the hot topics of fi lm 
distribution, the problems and possible solutions. Keynote 
speaker: Rudolf Mayer: “Before and after digitalization. Where 
does the road lead for traditional cinemas, i.e the chances of 
networking. Mediator: Géza Csákvári, fi lm critic

SEPTEMBER 16. 2016, FRIDAY

9:00–10:50 NEW TRENDS IN THE CINEMA TECHNOLOGY – 
report on the newest technologies presented at Cinema Expo 
2016. Speaker: Zoltán Berkes, Attila Farkas, Zsuzsanna Talum

11:00–12:00 DISCUSSION ON THE PROFESSION. Moderated 
by Tamás Kollarik (organized by the 
Festival)

13:00–14:00 BOOK PRESENTATION
Regime changes in fi lms. Changes in the 
institutional background of Hungarian 
fi lm 1990–2010. Discussion with the 
writer, Balász Varga. Moderated by Tamás 
Kollarik (Published by L’Harmattan 
Publishing Company, organized by the 
Festival)

14:00–16:45 PRESENTATION by 
distributors on the new releases
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ROMA-KÉP 2016
SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ, 16:00–18:00
Információs vetítés, Béke terem
A 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál alkalmá-
val már tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Roma-Kép 
program, melynek során egy, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizu-
ális Antropológiai Intézetében készült fi lmet mutatunk be. A Lom-
talanság című fi lm (90 perc) a fővárosi éves lomtalanítás 
világába enged bepillantást. Megismerhetjük egy olyan 
szakma fortélyait, amit hivatalosan sosem jegyeztek be, 
mégis évtizedek óta létezik. A fi lmből megtudhatjuk, hogy 
valójában kik azok a „lomisok”, mit keresgélnek a háztar-
tási hulladék kupacokban, miért vannak évről-évre egyre 
többen és eldönthetjük, hogy mennyire helytállóak, vagy ha-
misak a velük kapcsolatos sztereotípiák. A fi lmet Bognár Szil-
via rendezte. A fi lm után beszélgetés az alkotóval.
A ROMA-KÉP program szakmai felügyeletét a Miskolci Egye-
tem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete látja el.

ROMA-PICTURE 2016
12th SEPTEMBER, MONDAY, 16:00–18:00 
Information Program, Béke Screen
The ROMA-PICTURE program is organized at the 13th Jameson 
CineFest Miskolc International Film Festival for the 11th time now. 
This year we screen a fi lm made at the University of Miskolc, Institute 
of Cultural and Visual Anthropology. The fi lm “Lomtalanság” focuses 

on an annual event in Hungary at which people clear out 
their homes and put everything they do not want any more 
on the streets. From the fi lm we learn about those who 
wait eagerly for the unwanted objects for reasons typically 
unknown for the rest of the society. Who are these people? 
Are our stereotypes true or false? The fi lm is directed by 

Szilvia Bognár. The fi lm is followed by discussion with the 
fi lmmaker.
The professional supervision of the ROMA-PICTURE pro-
gram is carried out by the Institute of Cultural and Visual 
Anthropology at the University of Miskolc. 

Ökumenikus kerekasztal
HELYSZÍN: MŰVÉSZETEK HÁ Z A, BÉKE TEREM
2016. SZEPTEMBER 14. (SZERDA) 16:00–17:00

A világ legjobb fesztiváljain már több évtizede működnek a katoli-
kus, protestáns, evangélikus küldöttekből álló zsűrik. Az ökumenikus 
zsűrikbe a SIGNIS (Katolikus Kommunikációs Világszövetség) és az 
INTERFILM (Keresztény egyházak nemzetközi fi lmes testületei) de-
legálnak tagokat. 
A miskolci Jameson CineFesten 2011. szeptemberétől értékeli négy-
tagú Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a fi lme-
ket – először a hazai fi lmfesztiválok történe-
tében.
Idén egy kerekasztal-beszélgetés formájá-
ban, melynek résztvevői a külföldi és hazai 
zsűritagok, hazai és külföldi vendégek és 
szakemberek lesznek, a szélesebb közönség 
is megismerheti kiválasztási szempontjaikat, 
munkájukat.
A fesztivál során két olyan fi lmet is bemuta-
tunk, amelyek korábbi nemzetközi fi lmfesz-
tiválokon az ökumenikus zsűrik díját kapták.
Az egyik Xavier Dolan idén a Cannes-i Film-
fesztiválon az Ökumenikus zsűri díját elnye-
rő Ez csak a világ vége című fi lmje, a másik 
pedig Makk Károly szintén Cannesban 1971-
ben az OCIC (Film- és Audiovizuális Technika 
Nemzetközi Katolikus Szervezete) díját el-
nyert Szerelem című fi lmje.

Ecumenical Roundtable Discussion
HOUSE OF ARTS, BÉKE SCREEN
SEPTEMBER 14. 2016, WEDNESDAY

For decades the best fi lm festivals of the word have had juries with 
Catholic, Protestant, and Evangelical members. The members of 
these “ecumenical” juries are delegated by SIGNIS (Word Catholic 
Association for Communication) and INTERFILM (the international 
network of fi lm organizations of the Christian churches).
It was in September, 2011 when an International Ecumenical Jury has 

been fi rst formed at the Jameson CineFest – 
fi rst time ever in Hungary. 
This year a roundtable discussion is 
organized on the work and views of the 
ecumenical jury with the participation of 
jury members and experts. 
The Festival screens two fi lms that have 
been awarded by the ecumenical jury at 
former international fi lm festivals.
One is Xavier Dolaǹ s It’s Only the End 
of the World (winner of the 2016 Cannes 
ecumenical award) and the other is 
Károly Makk`s legendary Love (Szerelem), 
premiered in Cannes in 1971 (OCIC award 
– International Catholic Organization for 
Cinema and Audiovisual – and Prix du Jury).

LOMTALANSÁG
D: BOGNÁR Szilvia
(Hungary) 90 min 

(HUN)
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FIPRESCI JCF Talent Campus
A Jameson CineFest már hosszú évek óta együttműködik a FIPRES-
CI-vel, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségével: a szervezet zsűrit 
delegál 2011-óta a fesztiválra. Ezt az együttműködést most azzal erő-
sítjük, hogy Berlin és Varsó A-kategóriás mustrái után mi is elindítjuk 
a kritikusszervezettel karöltve a Talent Campus-t, mely fi atal, harminc 
év alatti, a régióban élő tollforgatóknak szól. Az angol nyelvű, elismert 
nemzetközi szakemberek által tartott workshop keretében a mento-
ráltak fejleszthetik az íráskészségüket, a szakmai felkészültségüket és 
elsajátíthatják mi szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres kritikus legyen 
– akár nemzetközi szinten is!

The Jameson CineFest has a long going cooperation with the 
FIPRESCI (the International Federation of Film Critics). Since 2011 
the federation has delegated a jury to the Festival. This co-operation 
is strengthened further by, taking after the top festivals of Berlin 
and Warsaw, organizing a Talent Campus. The Talent Campus is for 
young (under 30) critics living in the region. During the workshop the 
participants have an opportunity to improve their skills, professional 
background and learn about the know-how of being a successful fi lm 
critic – here or abroad.

OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM | OUR HOME – MISKOLC PROGRAM
A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál számos fi lm-
készítő workshopnak adott otthont az elmúlt években.
Az Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc Alapítvány a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is egy dokumentumfi lmes workshopot 
hirdetett meg Otthonunk Miskolc címmel.
A program tovább erősíti a már meglévő kapcsolatot a CineFest és a 
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete között.
A 2016-os évben a téma a miskolci és Miskolc környéki vallási, nem-
zetiségi és etnikai népcsoportok múltjának, hagyományainak, jele-
nének bemutatása. A tervezett fi lmkészítő műhely 3 rövid dokumen-
tumfi lm formájában tárja fel idén a roma, a lengyel kisebbség és a 
zsidó népcsoport miskolci múltját, történetét.
A program támogatja az esélyegyenlőséget, erősíti a tolerancia ér-
zését, csökkenti a társadalmi feszültséget valamint hagyományokat 
örökít meg a felnövekvő generációk számára.

2016. 09. 10. szombat – Béke terem
16:00  A három dokumentumfi lm vetítése és beszélgetés az alkotókkal.

The Jameson CineFest Miskolc International Film Festival hosted 
several fi lm workshops in the last couple years. 
Just like in 2015, the North Hungarian Regional Film Fund – Miskolc 
Foundation organized a fi lm workshop once again this year, under the 
title Miskolc – Our home.
The program strengthens the relationship between the CineFest 
and the University of Miskolc, Institute of Cultural and Visual 
Anthropology.
In 2016 the topics of the workshop are the past, the traditions and 
the present of the religious and ethnic minorities of Miskolc. The 
workshop aims to make three documentary shorts on the Roma, 
Polish and Jewish minorities of Miskolc.
The program supports equal opportunity, strengthens tolerance and 
aims to reduce societal tensions. It also helps the younger generation 
learn about traditions.

2016. 09. 10. Saturday – Béke Screen
16:00  Screening of the three documentaries, followed by a discussi-

on with the creators.
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7. IRÁNYTŰ | DOCOMPASS
Dokumentumfi lmes Szakmai Napok | 

Documentaries for Professionals
A 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár hetedik 
alkalommal ad otthont az Iránytű címet viselő dokumentumfi lmes prog-
ramnak. A program keretében hazai dokumentumfi lmeket mutatunk be és 
iránymutatást kívánunk adni a dokumentumfi lmeseknek bemutatkozási 

lehetőségeiket illetően és a dokumentumfi lm készítés fi nanszírozási hátteréről. | The 13th Jameson CineFest Miskolc International Film Festival 
hosts „DOCOMPASS” for the seventh time this year. The program focuses on Hungarian documentaries and aims to inform documetary makers on 
the options of screening and funding.

2016. 09. 14. SZERDA – Béke terem
19:00 PREMIER
 A MISKOLCI ZSIDÓSÁG
 D: KERÉNYI László
 (Hungary, 2016) 52 min (HUN)
A zsidók Miskolcon az 1700-as évek elején telepedtek meg. A fi lm 
elsősorban azt szeretné bemutatni, hogy mit adtak Miskolcnak a zsi-
dó polgárai, milyen szerepet játszottak a polgári lét kialakulásában. 
Ott voltak nemcsak a kézművesiparban, kereskedelemben, kultúrá-
ban, hanem a gyáralapítók között is szép számmal. Nekik köszönheti 
a város a kórházának felépítését is. Hogyan élték át a holocaustot 
és hogyan élnek ma, megfogyatkozva, a miskolci ortodox hitet valló 
zsidók? Erről beszél a történész, a vészkorszakról vallanak a túlélők, 
archív felvételekről olyanok is, akik már nincsenek közöttünk. Meg-
újul a templom, erősödik-e a hitélet? Vidéki zsidó sors. Ezt mutatja be 
a fi lm. Szakértők: Kapusi Krisztián, Szlukovinyi Péter

2016. 09. 14. WEDNESDAY – Béke Screen
19:00 PREMIER
 THE JEWS OF MISKOLC
 D: KERÉNYI László
 (Hungary, 2016) 52 min (HUN)
The Jews settled in Miskolc at the beginning of the 18th century. The 
fi lm aims to show what the Jewish people gave to Miskolc, how they 
shaped the city, what role they played in the embourgeoisement. 
They took part in craft making, trade, culture and also in the indust-
ry. They are the ones to be thanked for the hospital as well. How 
did they coop with the Holocaust and how do Orthodox Jews live 
today in Miskolc, although only in reduced numbers. That is what the 
historian talks about, the survivors remember of. The fi lm has some 
archive footage as well. Will the religion revive? Jewish fate in a city, 
situated 200 kilometers from Budapest. That’s what the fi lm shows 
us. Experts: Krisztián Kapusi, Péter Szlukovinyi

CineNewWave
Új magyar kisfi lmes verseny a CineFesten! A programmal az volt a célunk, 
hogy idejekorán megismertessük a fi atal magyar rendezőtehetségeket a 
fesztivál fi lmszerető és –értő közönségével. A rendezvény indulása óta ki-
emelt célunk, hogy az új hangokat keressük, akikre aztán később hosszú 
távon odafi gyelünk. Imádunk felfedezni, erre idén különösen nagy hang-
súlyt fektettük. Továbbá most nem voltunk olyan szigorúak, mint a hivata-
los versenyszelekciók esetében: amennyiben nagyon szeretünk egy fi lmet 
vagy alkotót, akkor beválogattuk, mivel a CNW esetében nem volt kötelező 
feltétel a magyarországi premier. Gyertek és nézzétek a legjobb magyar 
kisfi lmeket! | New competition program for Hungarian fi lmmakers. The 
aim of the program is to introduce the young Hungarian talents to the 
Festival’s audience. Since the fi rst Jameson CineFest we had a mission to 
search for new voices in the fi lm industry with who we can keep in touch 
and follow their path. We love to discover and we put a great emphasis on 
it this year. We have not been as strict with our entry regulations n this 
program as with the other competition programs. If we loved the fi lm, it 
made it to the program whether or not being Hungarian premiere. Come 
and watch the best new Hungarian shorts!

A CineNewWave kategória fődíját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a „Legszebb képi világért” járó különdíját pedig a MissionArt Galéria ajánlotta 
fel. A festmény címe, technikája: Miami 7. 2015. akryl, vászon, 91x91 cm, Alkotója a Miskolcon élő Seres László (1945) | The fi rst prize of the CineNewWave 
program was offered by the National Media and Infocommunications Authority, while the special prize „For the most outstanding pictures” was offered by the 
MissionArt Gallery. Title and technique of the painting: Miami 7. 2015. acryl, canvass, 91x91 cm, by the Miskolc based artist László Seres
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19:00 CERRO TORRE A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL
D: Thomas DIRNHOFER  (Austria/UK/USA/Argentina, 2013) 54 min

20:00 THE ART OF FLIGHT
D: Curt MORGAN (USA, 2011) 80 min

21:30 CHASING NIAGARA
D:  Rush STURGES (Austria/USA/Canada/Mexico, 2015) 31 min

SZINVA TERASZ 2016. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK

bemutatja:

bemutatja:
• 

• •
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iskolci Nemzetközi FilmvásárM iiskkollci Neem köözi Fillmmv
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A Jameson CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál szervezői immár ötö-
dik alkalommal rendeznek nemzetközi 
filmvásárt a fesztivál ideje alatt szep-
tember 14-15-én. Az idei filmvásáron 
nemcsak az eladók és vevők találkoz-
hatnak, hanem speciálisan a számuk-
ra összeállított szakmai programon is 
részt vehetnek. A résztvevők Európa 
számos országából és Magyarország-
ról érkeznek.

TERVEZETT PROGRAM

Szeptember 14.

10:00–10:10
Ünnepélyes megnyitó

10:10–16:00
Vásár (Pannónia Szálló földszinti 
különterem – Miskolc, Kossuth u. 2.)

16:00 órától
Részvétel a fesztivál vetítési 
programjain.

Szeptember 15.

09:00–12:00
Szakmai és kulturális programok
Részvétel a fesztivál vetítési 
programjain.

On 14-15 September, during the time 
of the Jameson CineFest Miskolc In-
ternational Film Festival, the festival 
organizers are going to have their fifth 
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 specifi-
cally for them. Participants are coming 
from several European countries and 
Hungary.

PROGRAM PLANS

14 September

10:00–10:10
Ceremonious opening

10:10–16:00
Market (Hotel Pannónia ground floor 
Conference Room – Miskolc, No. 2, 
Kossuth st.)

from 16:00
Participation in the film festival’s 
screenings.

15 September

09:00–12:00
Professional and cultural programs
Participation in the film festival’s 
screenings.

14-15th September, 2016
Hungary, Miskolc



KASSAI PROGRAM
2016. szeptember 10. (szombat)
Helyszín: K 13 – Košické kultúrne centrá 
Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

16:00 Ünnepélyes megnyitó

16:30 Filmvetítés – 1968-ra emlékezünk
A kor amelyben éltünk | The time we live in | Čas, ktorý 
żijeme (60 perc, 1968) D.: Vlado Kubenko, L. Kudelka J. 
Pogran, O. Krivánek, I. Hústava. Korabeli dokumentumfilm, 
mely egykoron cenzúrázva volt. Ezt a filmet a Szlovák Filmin-
tézet felújította és a Budapesti Szlovák Intézet rendelkezésünkre 
bocsájtotta.

17:40 Filmvetítés – 1956-ra emlékezünk
A berni követ  | The Ambassador to Bern. Színes, magyar 
tévéfilm, 76 perc, 2014. Rendező: Szász Attila. A berni ma-
gyar nagykövetség elleni 1958-as támadás játékfilmes rekonst-
rukciója.

19:00 A filmek után beszélgetés Köbli Norberttel a film forga-
tókönyvírójával, valamint dr. Kollarik Tamással az NMHH 
Magyar Média Mecenatúra program koordinátorával, a Ma-
gyar Média Mecenatúra programról, melynek támogatása 
ennek a filmnek a létrejöttét is segítette. 

MISKOLCI PROGRAM
2016.szeptember 11. (vasárnap)
Miskolc, Művészetek Háza Béke Art-terem

19:00 Megnyitó

19:10 Filmvetítés – 1968-ra emlékezünk
A kor amelyben éltünk  | The time we live in  | Čas, ktorý żije-
me (60 perc, 1968) D.: Vlado Kubenko, L. Kudelka J. Pogran, 
O. Krivánek, I. Hústava

Ébredés  | The Wake  | Tryzna (23 perc, 1969) D.:V. Ku-
benko, P. Mihalik, D. Tračnik. Korabeli dokumentumfilmek, 
melyek egykoron cenzúrázva voltak. Ezeket a filmeket a Szlovák 
Filmintézet felújította és a Budapesti Szlovák Intézet rendelke-
zésünkre bocsájtotta.

2016. szeptember 16. péntek

19:00 Filmvetítés – 1956-ra emlékezünk
Szerelem (85 perc, 1971) D.: Makk Károly. A költői szépségű 
film Makk Károly egyszeri és megismételhetetlen alkotása. Az élet 
legfontosabb kérdéseit érinti – szerelemről, halálról, túlélésről 
szól. A filmek vetítése után kerekasztal beszélgetés a Művésze-
tek Háza Kávézójában.

 PROGRAM IN KOŠICE
 10 September 2016 (Saturday)
 Venue: K 13 – Košické kultúrne centrá 
 Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

16:00 Opening ceremony

16:30 Screening – remembering 1968
A kor amelyben éltünk  | The time we live in  | Čas, ktorý 
żijeme (60 min, 1968) D.: Vlado Kubenko, L. Kudelka J. 
Pogran, O. Krivánek, I. Hústava. Documentary from 1968, 
formerly censored. Remastered by the Slovakian Film Institute 
and made available by the Slovakian Institute of Budapest. 

17:40 Screening – remembering 1956
A berni követ  | The Ambassador to Bern. TV movie, 76 min, 
2014. D: Attila Szász. A fictional account of the 1958 attack 
against the Hungarian embassy in Bern. 

19:00 After the screening a discussion is organized with Norbert 
Köbli, the screenwriter of the film, and Tamás Kollarik, the 
coordinator of the NMHH Hungarian Media Mecenature 
program, on the program itself that helped the realization of 
the film. 

 PROGRAM IN MISKOLC
 11 September 2016 (Sunday)
 Miskolc, Művészetek Háza Béke Art Screen

19:00 Opening ceremony

19:10 Screening – remembering 1968
A kor amelyben éltünk  | The time we live in  | Čas, ktorý 
żijeme (60 min, 1968) D.: Vlado Kubenko, L. Kudelka J. 
Pogran, O. Krivánek, I. Hústava. Documentary from 1968, 
formerly censored. Remastered by the Slovakian Film Institute 
and made available by the Slovakian Institute of Budapest.

Ébredés  | Wake  |  Tryzna (23 min, 1969) D.:V. Kubenko, 
P. Mihalik, D. Tračnik

16 September 2016. (Friday)

19:00 Screening – Remembering 1956
Szerelem  | Love (85 min, 1971) D.: Károly Makk. Károly 
Makk’s poetic film is one of its kind. It touches upon the most 
important issues of life: love, death and survival. Roundtable 
discussion follows the screenings in the Café of House of 
Arts.

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, mely mára már Magyarország 
vezető filmfesztiválja, szakmai programjának megvalósítását 2016. évben a Magyar Mű-
vészeti Akadémia támogatta.  | The realization of the professional program organized by 
the Jameson CineFest Miskolc International Film Festival, Hungary’s leading film festival, 
was supported by the Hungarian Art Academy in 2016. 

SZABADSÁG ’56  | SLOBODA ’68  | FREEDOM ‘56  | FREEDOM ‘68
A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál határon átnyúló, Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolataira 
építő kulturális programja. A filmes program az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
tiszteleg a két ország szabadság szerető hősei előtt. A program két helyszínen zajlik, a nyitánya Kassán, a záró program 
pedig Miskolcon lesz. A program természetéből adódóan kétnyelvű, magyar és szlovák.  | Cultural program based on 
the sister city program of Miskolc and Kassa, organized by the Jameson CineFest Miskolc International Film Festival. 
Commemorating the 60th anniversary of the Revolution of 1956, the program remembers the freedom fighters of both 
countries. The opening ceremony of the program is held in Košice, the closing in Miskolc. The program is bilingual, 
Hungarian and Slovakian.
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12. FESZTIVÁLOK TALÁLKOZÓJA | 12TH MEETING OF FILM FESTIVALS
1. blokk – 65 min. (HUN-ENG)
12. JAMESON CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL | 12TH JAMESON CINEFEST MISKOLC 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SHORT AND ANIMATION)
1. FIGYELJENEK! | LISTEN (Denmark, Finland) 12:00 min, D.: Hamy RAMEZAN, Rungano NYONI
2. LÁV ON THE MÁV | LOVE ON THE „MÁV” (Hungary) 20:00 min, D.: BATKA Máté
3. LIMBO-LIMBO TRAVEL (France, Hungary) 16:36 min, D.: KREIF Zsuzsanna, ZÉTÉNYI Borbála
4. MEGKOPOTT DICSŐSÉG | FADED FINERY (France) 10:00 min, D.: Sonia GERBEAUD, Mathias de PANAFIEU
5. MECHANIKUS VALCER | THE MECHANICAL WALTZ (France, Belgium) 05:47 min, D.: Julien DYKMANS

2. blokk – 68 min. (ENG)
ALTER-NATIVE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (ROMANIA)

1. THE SAME BLOOD | UGYANAZ A VÉR (Belarus) 15:00 min, D.: Dmitry SEMENOV
2. WE’D LAUGH TOGETHER, FOOL AROUND AND GO SWIMMING | DR KAFKA’S LAST SMILE | VÁGY, HOGY INDIÁNOK 
LEHESSÜNK – FRANZ KAFKA UTOLSÓ SZERELME (Hungary) 25:00 min, D.: SZEMZŐ Tibor
3. CHAMPION | BAJNOK (Sweden) 19:00 min, D.: Måns BERTHAS
4. THE REFLECTION OF POWER | A HATALOM TÜKÖRKÉPE (France) 9:00 min, D.: Mihai GRÉCU

3. blokk – 72 min. (ENG)
CINEMATIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SLOVAKIA)

1. THE BIBLE THING (Slovakia) 3:00 min, D.: Lucia PŠENOVÁ
2. CONTACT (Slovakia) 11:00 min, D.: Marek PUPÁK
3. CHEATS (Slovakia) 22:00 min, D.: Matej LIGAČ
4. SECRETARY (Slovakia) 3:00 min, D.: Michal STAŠÁK
5. EAST OR WEST, HOME IS BEST (Slovakia) 29:00 min, D.: Pavel VIŠŇOVSKIÝ

4. blokk – 58 min. (ENG)
GRENZLAND-FILMTAGE SELB (GERMANY)

1. FOLEY ARTIST (Spain) 18:30 min, D.: Toni BESTARD
2. AUSSTIEG RECHTS | EXIT RIGHT (Austria) 6:00 min, D.: Rupert HÖLLER, Bernhard WENGER
3. LA FORCE DE L’AGE (France) 14:00 min, D.: Quentin LECOCQ
4. SGUSCHENKA | CONDENSED MILK (Russia) 20:00 min, D.: Evgeny CHUBAROV

5. blokk – 73 min. (ENG)
ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL (ITALY)

1. IL BUIO | DARKNESS (Italy) 21:09 min, D.: Giuliano OPPES
2. E COSÍ SIA (Italy) 19:36 min, D.: Cristina SPINA
3. NOUS RÊVONS (Italy) 13:21 min, D.: Alberto SPAZIANI
4. NUMERO 10 (Italy) 19:13 min, D.: Patrizio TRECCA
 

6. blokk – 57 min. (ENG)
OSTRAVA KAMERA OKO FILM FESTIVAL (CZECH REPUBLIC)

1. POSEDLOST | OBSESSION (Czech Republic) 32:00 min, D.: Tomáš KLEIN, Tomáš MERTA
2. KRISZTINA (Czech Republic) 25:00 min, D.: Hana MERKOVÁ
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Szeptember 9. Péntek
22:00 Jameson Cinefest After Party Vol. 1.

VIDEO DISCO dj Astro

Szeptember 10. Szombat Rádió M bemutatja: 

IV. Miskolci HELYNEKEM Kacsanap
15:00 kacsa játszóház
17:30 kacsaverseny Nevezzd be a gumikacsádat, hogy Te vihesd el az értékes nyeremények egyikét! 

22:00 Jameson Cinefest After Party Vol. 2.

VIdeo Disco dj Bordee

Szeptember 16. Péntek
22:00 Jameson Cinefest After Party Vol. 3.

Video Disco dj Bordee

Szeptember 17.  Szombat
19:00 Slam Poetry Miskolc vol. 24.

Horror story Slam Poetry verseny
22:00 Jameson Cinefest After Party Vol. 4.

Video Disco DJ Astro

• •  

H E L Y N E K E M  A F T E R  P A R T YHHHHHHHHHHHHH EEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLL YYYYYYYYYYYY NNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKK EEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMMMM  AAAAAAAAAAAAA FFFFFFFFFFFFF TTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRR  PPPPPPPPPPPP AAAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRRR TTTTTTTTTTTT YYYYYYYYYYYYNNN



  Jameson
Lounge

coffee & drink & lounge music

open daily from 4 pm

  Jameson
Lounge

coffee & drink & lounge music

open daily from 4 pm

AFTER PARTIES
09.09. DJ Bordee
09.10. DJ Astro
09.15. DJ Astro
09.16. DJ Astro
09.17. DJ Bordee



2016. szeptember 9. péntek

17:00 Sky Fanatic 
19:00 Pannonia Allstars
       Ska Orchestra
21:00 Vad Fruttik
2016. szeptember 10. szombat

17:00 Mary PopKids 
19:00 Kerekes Band 
21:00 Paddy & The Rats

SZÍNPAD
MISKOLC SZENT ISTVÁN TÉR





KEZDÉSEK: BÉKE: 16:00, 18:00, 20:15
                 URÁNIA: 15:30, 17:45, 20:00

HELYÁR:
2D: 550 Ft
3D: 750 Ft

KIEMELT HELYÁR: 
2D: 700 Ft
3D: 900 Ft



info@mozgomozi.hu  • +36 20 423 4228

w w w.mozgomozi.hu •  w w w.facebook.com/mozgomozi

-
-Célunk eljuttatni a mai legkorszerűbb mozi élményt olyan városokba, ahol évek

zival a nagyvárosi multiplexekkel egyidőben szállítjuk házhoz a legfrissebb és 

REGISZTRÁLJ ÉS RENDELD MEG MÉG MA!



Cím: 3529 Miskolc, Szentpáli u. 11. • Tel.: 46/415-598

S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A

NOTEBOOK
SZERVIZ
SZÁMÍTÓGÉP

Webshopunkban 
több ezer termék…

www.darkcomp.hu

Borsodi (ex-Spaten) Sörsátor Miskolc Vásrosház tér (dísztér) a virágórától 50 méterre
Részletes program: www.grizzly.hu

CineFest
Borsodi Sörterasz
CineFest
Borsodi Sörterasz
CineFest
Borsodi Sörterasz
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FRANCIA NYELV KULTÚRA JÓ HANGULAT 
NYELVTANFOLYAMAINKRA 

• Beiratkozó tanulóinknak kezdőtől haladóig csoportos és egyéni órák.

• Nyelvvizsga és nyelvvizsga előkészítő

• Beiratkozás és szintfelmérés: egész évben folyamatosan

Nyitva tartás: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9:30–16:00 | Szerda: 9:30–17:00 



 

  
 

  

Támogatások az audiovizuális
szektor számára

Imagine. Create. Share.
Kreatív Európa Iroda

1145 Budapest, Róna u. 174.
media@kreativeuropa.hu
 media.kreativeuropa.hu 
www.kreativeuropa.hu

 KreativEuropaIroda

CineFest_katalogus_200X280_ok.indd   1 30/07/15   15:40









20th Jihlava International
Documentary Film Festival

25. ———  30. 10. 2016
dokument-festival.cz



08Ostrava
 Kamera 
 Oko

23 — 29   
09 2016

www.filmfestivalostrava.com

International 
cinematographers 
film festival

Ostrava, Czech Republic



maros megyei
maros megyei

Diagnosis: Film





20-25 mars 2017
MUSIQUE & CINÉMA

63 chemin de la Vallée 13400 Aubagne - France 
+ 33 (0)442 18 92 10 - info@cineaubagne.fr avec le soutien de Creative Europe-Media programme de l’Union Européenne

www.aubagne-filmfest.fr

3530 Miskolc, Meggyesalja utca 93.
Web: www.klickcomp.hu
Tel: + 36 46 505 450, 413 347

ÜZLET • SZERVIZ •  WEB-BOLT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

SZÁMOLJON

VELÜNK!

Klick_Hird_200x135_D_kifuto.ai   1   2016.08.29.   15:02:31





Keresd Magyarország 
legnagyobb 

mozimagazinját!



EREDETI 
 CSEH 
PRÉMIUM
SÖR

FORGALMAZZA A LIQUID GOLD KFT. 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1.
WWW.LIQUIDGOLD.HU



Szórakozol         
  velünk?!

funzine.hu

Mozi
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Precizitás. Agilitás. Erő.
Az új Audi SQ7 TDI erőforrása elektromos meghajtású kompresszorral
és 900 newtonméter forgatónyomatékkal érkezik.

Audi A haladás technikája

Az új Audi SQ7 motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,2–7,6 l/100 km, CO
2
-kibocsátása: 189–199 g/km.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO
2
-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint 

kerültek meghatározásra. Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű 
valós üzemanyag-fogyasztását.

Miskolc Autó

3534 Miskolc, Lorántff y Zs. u. 30/a
Tel.: +36 46 530 030
www.miskolcauto.hu/audi

A 13. Jameson CineFest támogatója a Miskolc Autó.

Audi_SQ7_200x280_Cinefest_ker_1608.indd   1 2016.08.09.   16:06:25



Átlagfogyasztás: 4,2-6,2 l/100 km. 
Átlagos CO2-kibocsátás: 111–143 g/km. Előzetes adatok. 

ÚJ SEAT ATECA ÜDVÖZLŐFÉNNYEL.  

SÖTÉTBEN IS 
MEGTALÁLJA A HELYÉT.

SEAT.HU

A 13. JAMESON CINEFEST TÁMOGATÓJA A MISKOLC AUTÓ

Sötétben jobban oda kell figyelnünk, amikor beszállunk autónkba. Ki tudja, mit rejt a sötétség? Egy gödröt? Egy elmozdult csatornafedelet?  
Egy magasabb járdaszegélyt? Az Üdvözlőfény funkció a talajra vetíti az autó sziluettjét, így biztonságban szállhatunk be autónkba.  
Arról már nem is beszélve, hogy így a SEAT Ateca még sötétben is könnyedén megtalálható.

TECHNOLOGY TO ENJOY 

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

MISKOLC AUTÓ
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a
+36 46 530 030
www.miskolcauto.hu/seat
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