Kedves Barátom!

Dear Friend!

Mondok Önnek néhány számot. Magyar-

I tell You some numbers. In Hungary,

országon évente átlagosan tizenötmillió

on average 15 million movie tickets are

mozijegy kel el. A teljes lakosság szá-

sold every year. This is the half of the

mának másfélszerese. Az elsõ magyar

whole population. The first Hungarian

mozielõadást száztíz éve rendezték Bu-

movie picture show was presented 110

dapesten, és alig egy évtizeddel késõbb

years ago in Budapest, and barely a de-

már majdnem háromszáz mozgókép-

cade later, almost 300 motion picture

színház nõtt ki a földbõl országszerte.

theaters were established all over the

Az emberek tódultak a „moziba be”.

country. People came streaming into
the movies.

Beszédes számok ezek. Bizonyítják, hogy
mi magyarok nagy mozisok vagyunk. A

These are talking numbers. They prove

II. Miskolci Fiatal Filmesek Fesztiválja

that we are great movie fans. But the

viszont ennél jóval többet bizonyít. Azt,

2nd International Festival of Young

hogy a szárnypróbálgató, a pályát csak most kóstolgató fia-

Filmmakers proves more. It proves that the young moviemak-

tal alkotóknak van nálunk mozgástere, és – ami ennél is fon-

ers who have just started their careers have chances in our

tosabb – lehetõsége a bemutatkozásra. A tehetség nemcsak

country and – it is maybe more important – have opportunities

a „nagyoké”, a már befutott alkotóké, nem privilégium, ami

to introduce themselves to the public.

korhatárhoz van kötve. A tehetség harmincöt év alatt is képes
utat törni a közönség szívéhez. A tehetség lehetõség és esély

Talent is not only the privilege of „the Great”, the already suc-

– nemcsak az alkotónak, hanem mindannyiunknak.

cessful creators; it is not the privilege that is bound to age
limit. Talent can fight its way to the heart of the audience. Tal-

Köszönet Miskolcnak, hogy – már nem elõször – felismerte

ent is an opportunity and chance – not only for the authors but

ezt a lehetõséget. A Fiatal Filmesek Elsõ Fesztiváljára tavaly

also for everyone.

tizenhét ország százhetven alkotója jelentkezett, és a vetítésekre több ezer nézõ volt kíváncsi. Figyelemre méltó kezdet,

Thanks for Miskolc that recognizing – for the umpteenth time

és még jobb folytatás. Idén Japántól Izraelig mozdultak meg

– this chance. Last year for the International Festival of Young

az ifjú alkotók, hogy részt vehessenek ezen a fesztiválon és

Filmmakers 170 creators of 17 countries applied and thou-

megmérettethessék magukat a nemzetközi zsûri elõtt. Nem

sands of people was interested in the screenings. It is a re-

túlzás azt állítanom, hogy a következõ egy hétben Miskolcon

markable beginning and an even better continuation. This year

lesz a filmvilág szeme.

filmmakers awakened from Japan to Israel in order to participate in this festival and compete in front of an international

„A filmrõl lehet száz estén át beszélgetni, száz különbözõ as-

jury. I can say without exaggeration that the whole film world

pektusból (…). De el kell felejteni, amit néha kicsit tudálékosan

will keep an eye on Miskolc during the following week.

mondtam, és be kell ülni a moziba!” Ezt a frappáns tanácsot
Makk Károly adta egyik interjújában. Azt hiszem, a dolog tény-

„We can talk about films throughout a hundred nights from a

leg ilyen egyszerû. Ezért most Önt is arra kérem, dõljön hátra

hundred of different aspects… but we should forget that I have

a székében, várja meg, amíg a terem elsötétül, azután adja át

said a little bit pedantically, and we must sit into a movie the-

magát a mozizás egyedülálló élményének. Nézze a világot a

ater!” Karoly Makk, the well-known Hungarian director said

mozi legifjabb mágusainak szemével!

this apt advice in one of his interviews.

DR. BOZÓKI ANDRÁS

I think that the case is not so simple. For this reason I ask You

kulturális miniszter

to lean back in your chair, wait until the lights go out and abandon yourself to the unique adventure of movie watching. Take
a look at the world through the eyes of the youngest magicians
of the movie!
ANDRÁS BOZÓKI PhD.
Minister of Cultural Heritage

Kedves Fiatal Alkotók!

2005. októberében immár második
alkalommal kerül megrendezésre a

Kiváló, nemzetközileg is elismert

Fiatal Filmesek Nemzetközi Feszti-

operatôr-rendezônk interjújában ol-

válja, a CineFest Miskolcon. Az idei

vastam: a filmmel az alkotók elsôd-

fesztiválra érkezett nevezések szá-

leges célja, hogy a nézôt érzelmileg

ma örvendetesen nagy volt (272).

eltérítsék attól az állapottól, ami

A filmek sokszínûsége, minõsége

bevitte ôt a moziba. Olyan érdekes

minden várakozásunkat felülmúlta.

és szép képeket kell eléje tárni, ami
elindítja a fantáziáját, hogy részese tudjon lenni annak a hangulatnak, amit a készítôk – szándékuk szerint – megteremtettek.
Azt kívánom Önöknek, varázsoljanak el minket, nézôket! Az
elsô fesztivál sikere és kedvezô fogadtatása megmutatta,
hogy mi, miskolciak szeretjük a fiatal tehetségeket, támogatjuk a kísérletezô kedvet.
Szeretném, ha filmes otthonukra találnának városunkban, az
évenként megrendezésre kerülô program nemcsak versenyzési lehetôség, hanem baráti találkozó, alkotómûhely és „a

Filmek érkeztek többek között Kanadából, Argentínából, Németországból, Egyesült Államokból, Izraelbõl, Japánból. Reméljük a legtöbb film alkotója is
ellátogat a fesztiválra a világ ezen távoli pontjaiból is és a hazai, valamint a környezõ országok filmesei is felfigyeltek kezdeményezésünkre. A vetítésekre várjuk az érdeklõdõ nézõket,
a hazai és külföldi filmes szakma képviselõit. Az egyhetes
program ideje alatt reméljük, hogy 2005-ben is a fiatal filmesek figyelme Miskolcra irányul október 3-9-ig.

miskolci fesztivál” lenne, ahol jó ott lenni, aminek jó a részesévé válni.
Alkotómunkájukhoz sok örömet, kitartást és érdeklôdô nézôket kívánok! Ne feledjék: „A jövô azoké, akik hisznek álmaik
szépségében.”

CineFest, the Festival of Young Filmmakers will be organized for the second time in Miskolc in October 2005. The number of entries for the festival was considerably large, 272 and
the great variety of films arrived exceeded all our expectati-

Dear Young Filmmakers!

ons. Films came from countries like Canada, Argentina, Germany, the USA, Israel and Japan.

I have read the following in an interview with our honorable,
internationally appreciated photographer-director: the main

We expect that the directors of most films will also attend the

aim of the filmmakers when they make a movie is to divert

festival from these places of the world and that film experts

the emotions of the audience from what they felt when they

and professionals from Hungary and the neighbouring count-

entered the movie theatre. Their object is to show beautiful

ries will be aware of our initiative. Interested audience as well

pictures to the public – something that wakes their imaginati-

as domestic and foreign representatives of film industry are

on to be able to be the part of the mood of the filmmakers that

welcomed to the screenings. We hope that young filmmakers’

was created as their own intention.

eyes will be focussed on Miskolc during the one-week prog-

I wish you to charm us, viewers! The success and warm re-

ramme between 3rd-9th October 2005.

ception of the first festival show that we, the people of Miskolc,
like the young and talented persons and we aid the adventurous mind.
I wish you would find your filmmaking hometown in Miskolc,

BÍRÓ TIBOR

because the annually organized program is not only a possi-

Director of the festival / Fesztiváligazgató

bility to compete, but also a meeting of friends, a workshop
– and the festival of Miskolc would be the place where is good
to be, what is good to be the part of. I wish you pleasure, persistence, and interested spectators.
Do not forget: “The future is of those who believe in the beauty
of their dreams.”

KÁLI SÁNDOR
Major of the city of Miskolc / Miskolc város polgármestere
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ZSÛRI TAGJAI
MEMBERS
OF THE JURY
KÁLMÁNCHELYI
ZOLTÁN

CSÁKVÁRI GÉZA
Hungary/Magyarország

Hungary/Magyarország

LUCIE PEETZ
Germany/Németország

President of the jury
1974-ben született Bayreuthban, Németországban.
Médiatervezést, fejlesztést és konzultációt tanult a
Siegeni Egyetemen. 2003 óta a Ludwigsburgi Filmakadémián mûvészeti asszisztensként dolgozik a
kísérleti filmek részlegén. 2001 és 2003 között felelôse volt a Karlsruhei Európai Filmintézetben folyó
ESP programnak. Újságíróként közszolgálati állomásokon és újságoknál is dolgozik. 1996 és 2000 között egy média kutatócsoport tagja, akik az új média
használatát vizsgálták. Filmjei: „Werner Brach” (dokumentum film, 30 perc, 1998)
She was born 1974 in Bayreuth/Germany. She studied „Media Planning, Development and Consulting”
at the University of Siegen and obtained a Master of
Arts. Since 2003 she has been working as an artistic
assistant for Experimental Filmmaking at the Film
Academy Ludwigsburg. From 2001 to 2003 she was
responsible for the European Student Placement
Program ESP at the European Film Institute EIKK in
Karlsruhe. As a journalist she is mainly working for
the public broadcasting stations as well as for newspapers. From 1996 to 2000 she took part in a media research group on the use of new media. Films:
„Werner Brach” (Documentary, 30 Min., 1998).

Született:
1972-ben.
1991-tõl
Wéber Péter színi iskolájába jár,
késõbb mozgást tanít, rendez.
1995-tõl az Új Színház stúdiósa.
1996-tól Végh Zsolttal Esti Mese
címmel filmes sorozatot indít a
Szigeten. 1997-tõl a Merlin Színházban játszik. 2000-ben az uristen@menny.hu-val megnyeri a 31.
Magyar Filmszemle fõdíját. 2001tõl az Inforg Stúdió munkatársa,
a Magyar Mozgóképkultúra és
Médiaoktatási Egyesület munkatársa. Elkészül a „Legkisebb film
a legnagyobb magyarról, avagy
ha nincs kéz, nincs csoki címû
kisjátékfilmje. 2002 -ben elkészül
és moziforgalmazásra kerül elsõ
nagyjátékfilmje a Libiomfi. Filmjei:
Tököcske (1996), (Ho-Ho-Horgász)
(1996), Szegény Peti nagymamája (1997), Pesti Mese: Óz a nagy
varázsló (1998), uristen@menny.
hu (2000), Legkisebb film a legnagyobb magyarról, avagy ha nincs
kéz, nincs csoki (2002), Libiomfi
(2003).
He was born in 1972, Hungary.
He finished his secondary education in 1991 and started the Art
School of Wéber Péter. From 1997
he is the member of the Merlin
Theatre. In 2000 he won the best
film award at the 31st Hungarian
Filmview with his film: „uristen@
menny.hu”. In 2001 he made his
new short film with the title:”The
shortest film about the biggest
Hungarian or if there is no hand,
there is no chocolate”. His first big
feature film is „Libiomfi”. He is a
happy father of two.

Újságíró, kritikus, filmrendezõ.
Középiskolai tanulmányait a budapesti Szerb és Horvát Tanítási
Nyelvû Gimnáziumban végezte,
1999-ben diplomázott a Veszprémi
Egyetem színháztörténet szakán.
2000-májusa óta a Népszabadság
Budapest-, majd késõbb Kultúra
rovatának munkatársa, nemzetközi fesztiváltudósítója. Rendszeresen publikál magyar (VOX) és
külföldi (Cahiers du cinema) szaklapokban. Tékás címû kisjátékfilmje 2001-ben megnyerte az Ifjúsági- és Diákfilmszemle fõdíját.
Journalist, Critic, Film director.
He has finished his High School
studies in the Serbian and Croatian Secondary School in Budapest. He graduated as a theatre
historian in 1999, University of
Veszprém. Since May of 2000 he
works for Népszabadság daily as a
journalist, critic and the international festival correspondent. He is
also publishing in domestic (VOX)
and foreign (Cahiers du cinema)
film-professional magazines. His
short, Tékás won the main prize of
the Youth and Student Film Festival Budapest in 2001.

£

MARCO DEL MANCINO

BÉRES DÁNIEL

DR. KIS TIBOR

Italy/Olaszország

Hungary/Magyarország

Hungary/Magyarország

24 évvel ezelôtt született Massában,
Olaszországban. A Pisai Egyetemen
szerzett diplomát marketing és marketingkutatásból. Már gyermekkorától
nagy figyelmet szentelt a filmeknek.
6 éve dolgozik a mozi világban is , mint
filmhetek szervezôje. 2000-ben tagja volt
a Velencei Filmfesztivál „Leoncino d’Oro”
díj zsûriének. Késôbb számos helyi,
olasz filmfesztivál zsûritagja volt. 2001tôl filmszemléket ír helyi újságoknak és
médiakurzusokra jár. A Media Salles-nél
dolgozik, marketing kutatást végez az
európai filmek disztribúciójáról az Egyesült Államokban.
I was born in Massa (Italy) 24 years ago.
In 2005 I took a degree in Marketing and
Market Research at the University of
Pisa.
I have been a film buffer since I was a
child. I’ve been working in the cinema
business for six years as a film programmer and as an organizer of film weeks on
art-house movies.
In 2000 I took part as a member in the
jury of the official award “Leoncino d’Oro”
at the Venice Film Festival and later I was
also member of the jury at several local
film festivals in Italy.
From 2001 I’ve been writing film reviews
in local newspapers and took lectures
about cinema.
I’m now working for MEDIA Salles, carrying on a market research study about
the distribution of European movies in
the USA.

¤

1975-ben született Budapesten. 2001-ben diplomázott az ELTE Matematika szakán. 19992003 között az ELTE Filmelmélet- Filmtörténet
szak hallgatója, 2002-2005 között rovatvezetõ a
magyar.film.hu internetes újságnál. Két dokumentumfilmet készített Andits Petrával közösen
(’Észak-atlanti vacsora; Menjünk!), valamint egy
rövidfilmet (Páternoszter), melyet a világ számos filmfesztiválján vetítettek.Tavaly nyáron a
Tour de France szurkolóiról forgatott dokumentumfilmet, az utómunkálatokra idén õsszel kerül sor. Jelenleg második, Five címû rövidfilmjét
készíti elõ, melyet a Páternoszterhez hasonlóan
a Duna Televízió keretein belül mûködõ Dunamûhely gyárt majd. Közben Forog címû nagyjátékfilmtervén is dolgozik, mely a Sources 2
elnevezésû nemzetközi forgatókönyv fejlesztõ
workshopon vett részt idén áprilisban.
Born in 1975 in Budapest. Graduated as a Mathematics teacher in 2001 at Eötvös Loránd University of Budapest, where he also studied Film
Theory and History between 1999-2003. Had
been working as an online journalist between
2002-2005 at Hungarianfilm.com. Made two documentaries together with Petra Andits entitled
‘Supper in the North Atlantic’ and ‘Off we go!’
Both films won independent awards and were
screened at several local film festivals. ‘PaterNoster, his first short was invited to several international film festivals throughout the world.
Last summer he shot a new documentary about
the fans of the Tour de France. Post production will start this fall. Currently he’s involved in
the preparation for his second short film entitled Five, which similarly to Pater-noster will be
produced by Duna Workshop, a production company operating under the umbrella of Duna Television. The first draft of his feature script will
be completed during this fall too. It is entitled
Revolving and was selected for an international
script development workshop called Sources 2
that took place in Budapest earlier this year.

1983-1988: KLTE történelem-mû velõdé s s zer v e zé s;
1989-1991: Színház- és Filmmûvészeti Egyetem mozgóképelmélet; 1994: ELTE Esztétika Tanszék, doktori diploma.
1988-1997 között a Nyíregyházi
Fõiskola filmtörténet tanáraként dolgoztam, mûvész mozit
vezettem, publikációkat írtam,
külföldi fesztiválokat látogattam tanítványaimmal. 1997
óta az informatika és a film
találkozási pontjain tevékenykedem. A Nemzeti Filmiroda
referenseként dolgozom.
1983-1988: KLTE history-education organization; 1989-1991:
College of Theatre and Film
Arts motion picture theory;
1994: ELTE Esthetics Department Ph.D. degree. Between
1988-1997 I have managed an
art theatre at the Nyíregyháza College as the film history
teacher, I wrote articles, visited international festivals with
my students. Since 1997 I have
been active in the field where informatics and film meet.
Now I’m the registration officer of the National Film Office.

A CinFest 2005 szervezôi

Organizers of Cinefest 2005

Bíró Tibor fesztiváligazgató

Tibor Biró, Festival director

Madaras Péter programigazgató
madaras.peter@filmfestival-miskolc.hu

Péter Madaras Festival programme director
madaras.peter@filmfestival-miskolc.hu

Szente Andrea sajtófônök
szente.andrea@filmfestival-miskolc.hu

Andrea Szente Press relations
szente.andrea@filmfestival-miskolc.hu

Tóthné Simon Zsuzsa koordinátor

Zsuzsa Simon Tothné, coordinator

Gáspár Zoltán fôszervezô
gaspar.zoltan@filmfestival-miskolc.hu

Zoltan Gáspár, Main Organizer
gaspar.zoltan@filmfestival-miskolc.hu

Soltész Gábor fôszervezô
soltesz.gabor@filmfestival-miskolc.hu

Gabor Soltész, Main Organizer
soltesz.gabor@filmfestival-miskolc.hu

Paczuk Roland szervezô, tolmács
paczuk.roland@filmfestival-miskolc.hu

Roland Paczuk, organizer, interpreter
paczuk.roland@filmfestival-miskolc.hu

Havasi István tolmács
Urbán Péter tolmács
Somogyi Zoltán szervezô
Mondovics Melinda szervezô
Vágó Bianka szervezô
Csizmadia Timea szervezô
Thomázy Gabriella szervezô
Tóth Judit szervezô
Lóth Balázs worskhop vezetô, fôszervezô
Tóth Gyula workshop fôszervezô
Borsos Miklós workshop fôszervezô
Blahó László workshop fôszervezô, technikus

Havasi István, interpreter
Péter Urbán, interpreter
Zoltán Somogyi, organizer
Melinda Mondovics, organizer
Bianka Vágó organizer
Timea Csizmadia organizer
Gabriella Thomázy, organizer
Judit Tóth, organiser
Balázs Lóth, head of worskhop, main organizer
Gyula Tóth, workshop main organizer
Miklós Borsos, workshop main organizer
László Blahó, workshop main organizer, technician

Technikai munkatársak és közremûködôk:
Ádám Lászlóné
Bûdi Attila
Ruzsinszky Zoltán
Kemény László
Székely László
Kiss Attila
Molnár Mónika

Technical assistants and co-operators:
Lászlóné Ádám
Attila Bûdi
Zoltán Ruzsinszky
László Kemény
László Székely
Attila Kiss
Mónika Molnár

Köszönet Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya valamennyi munkatársának.

Special thank for the Cultural and Guest Circulation Department of Miskolc City, Capital of Borsod-Abauj-Zemplén county

Az elôzsûri tagjai:
BÍRÓ TIBOR fesztiváligazgató
HARTYÁNDI JENÕ – Mediawave Fesztivál / Gyõr, igazgató
MADARAS PÉTER – programigazgató
HORVÁTH MÁRTA – szerkesztõ / Magyar Televízió
SOLTÉSZ GÁBOR – fôszervezõ

Pre-jury:
TIBOR BÍRÓ, Festival director
JENÔ HARTYÁNDI, Mediawave Festival-Gyôr, director
PETER MADARAS, Festival programme director
MARTA HORVATH, programmer, Hungarian Television Co.
GABOR SOLTÉSZ, Main organizer

A fesztiválra nevezett alkotásokat minôsitette, a versenyprogramba az elôzsûri által kiválasztott alkotások kerültek.

The films entered for the competition judged first by a preselection jury and the productions on their decision will be
screened in the competition.

¥

Szakmai és információs
programok

Professional and
informational programmes:

2005. október 4. kedd
15:00 (HEVESY TEREM) – INFORMÁCIÓS BLOKK
Miskolc tegnap és ma.
Összeállítás a Miskolci Televízió filmjeibõl.

2005. október 4. Tuesday
HEVESY SCREEN
15:00 – INFORMATION BLOCK
Miskolc in the past and today. Compilation of short films
from the Miskolc Television

2005. október 4. kedd
23:30 (HEVESY TEREM) – INFORMÁCIÓS BLOKK
Filmfesztiválok Találkozója – Miskolc
Válogatás a MEDIAWAVE’2005 filmprogramjából
Kisjáték, animációs, kísérleti és rövid dokumentumfilmek
95 perc

2005. október 4. Tuesday
HEVESY SCREEN
23:30 – INFORMATION BLOCK
1st Meeting of Filmfestivals – Miskolc
A selection from the programme of the MEDIAWAVE’2005
festival (Gyõr, Hungary). / 95 minutes

2005. október 6. csütörtök
10:00 (KOSSUTH TEREM) – SZAKMAI PROGRAM
Miskolc múltja és jelene fotókon
Vetítettképes elõadás a Jedlik Ányos Tudományos
Ismeretterjesztõ Társaság szervezésében.
Elõadó:Farkas Gyula

2005. október 6. Thursday
KOSSUTH SCREEN
10:00 – PROFESSIONAL PRGRAMME
Miskolc in the past and today on photographs
Slide show by Gyula Farkas

00:00 (KOSSUTH TEREM) – INFORMÁCIÓS BLOKK
I. Filmfesztiválok Találkozója
Válogatás a CineFest 2004 – I. Fiatal Filmesek Nemzetközi
Fesztiváljának díjnyertes filmjeibõl.
60 perc

00:00 – INFORMATION BLOCK
1st Meeting of Filmfestivals
Selection from the price winners films of the 1st Internation Filmfestival of Young Filmmakers – CineFest 2004 /
60 minutes

00:30 (HEVESY TEREM) – INFORMÁCIÓS BLOKK
I. Filmfesztiválok Találkozója
Bemutatkozik az ETIUDA&ANIMA International Film Festival (Krakkó, Lengyelország)
90 perc

HEVESY SCREEN:
00:30 – INFORMATION BLOCK
1st Meeting of Filmfestivals
Selection from the programme of the ETIUDA&ANIMA International Film Festival (Cracow, Poland) / 90 minutes

2005. október 7. péntek
13:00 (KOSSUTH MOZI EMELETI ELÕTÉR) – SZAKMAI PROGRAM
Alkotók kerekasztala.
A fesztiválon részt vevõ alkotók és meghivott vendégek beszélgetése.

2005. október 7. Friday
KOSSUTH MOVIE THEATER, FIRST FLOOR LOBBY
13:00 – PROFESSIONAL PROGRAMME
Round table of filmmakers
A discussion between the the participant filmmaers and
invied guests.

14:30 (HEVESY TEREM) – SZAKMAI PROGRAM
Filmtörvény után...
Kerekasztal beszélgetés a filmgyártás és
forgalmazás helyzetérõl, problémáiról.
Résztvevõk: NKÖM, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Magyar Mozgókép Közalapítvány, Nemzeti Filmiroda és
Media Desk Hungary képviselõi

HEVESY SCREEN:
14:30 – PROFESSIONAL PROGRAMME
After the Film Act...
A round table discussion on the difficulties and problems
of Hungarian film making and distribution.
Participants: NKÖM, Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Magyar Mozgókép Közalapítvány, Nemzeti Filmiroda és
Media Desk Hungary képviselõi

23:30 (HEVESY TEREM)– INFORMÁCIÓS BLOKK
I. Filmfesztiválok Találkozója
Bemutatkozik a Fresh Film Festival
(Karlovy Vary, Csehország)
110 perc

¦

23:30 – INFORMATION BLOCK
1st Meeting of Filmfestivals
Selection form the programme of the Fresh Film Festival
(Karlovy Vary, Czech Republic) / 110 minutes
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THE END

▶ USA
Rendezô/Director: JASON GOODMAN
Életkor/Age: 24
Producer: Jason Goodman
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Jason Goodman
Operatôr/Photography: Jason Goodman
Vágó/Editing: Jake Cremins
Vetítési idô/Running time: 78 perc/min
Rövid tartalom: Egy férfi utazása szerelmen, gyûlöleten, halálon és pusztuláson át …
Brief synopsis: A man on a journey through love and hate and
death and destruction and a brief stop at a polishdek.
Rendezô önéletrajza: 1981-ben
született Bostonban. A Pittsburghi
Egyetemen és a New Yorki Egyetem
Mûvészeti Iskolájában tanult filmezést. 2003-ban diplomázott. A „The
End” az elsô játékfilmje. 2005-ben
az olasz „Ti Amo Lea” címû filmet
fényképezte. Jelenleg második játékfilmje elôkészületein dolgozik,
melynek címe: „The Eternal City”
(Az örök város). 2006-ban Rómában forgatja majd.
Biography: Was born in Boston in 1981. He studied filmmaking
at University of Pittsburgh and at New York University’s Tisch
School of the Arts where he graduated in 2003. “The End” is
his first feature film. In 2005 he worked as the Director of Photography on the independent Italian film “Ti Amo Lea”. Currently he is in preproduction for his 2nd feature entitled “The
Eternal City” to be shot in Rome in summer 2006.

¨

Hill 16

▶ Írország/Ireland
Rendezô/Director: DERMOT DOYLE
Életkor/Age: 26
Producer: Dermot Doyle
Készítés éve / Year of production:
2004/2005
Forgatókönyvíró/Script: Dermot Doyle
Operatôr/Photography: Dermot Doyle
Vágó/Editing: Dermot Doyle
Vetítési idô/Running time: 122 perc/min
Rövid tartalom: Dublin külvárosában egy tinédzser lány
veszélyes kapcsolata tanárával, és titkos viszonya unokabátyjával.
Brief synopsis: Set in suburbia Dublin a coming of age story
about a teenager’s dangerous obsession with a local teacher
and her mysterious affair with his older cousin.

Las Lloronas /
The Wepping Woman

▶ Spanyol / Spain
Rendezô / Director: CARLOS ATANES
Életkor / Age: 33
Producer: Fartknox Aidiovisual
Készítés éve / Year of production: 2004
Operatôr / Photography: David Garcia, Albert Ramirez
Vágó / Editing: Andrés Prietd
Vetítési idô / Running time: 82 perc/min
Rövid tartalom: Franciaország, egy közeli és valószínû jövõ. A
Metacontrol tesvériség irányítja Európát. Angeline csak most
kapcsolódott a rendbe…de egy különleges férfival, Nono-val,

való kapcsolata arra készteti, hogy alapjaiban megkérdõjelezze
a doktrinát.
Brief synopsis: France. A near and probable future. The Sisterhood of Metacontrol governs Europe. Angeline, an exemplary and irreprochable citizen has just joined the order…
But her relationship with a special man, Nono, will make her
question foundly the principles of the doctrine.
Rendezô önéletrajza: 1971-ben született Barcelonában. 1987
óta számos mûvet írt és rendezett különbözõ stílusokat és
technikákat használva.
Biography: Was born in 1971 at Barcelona. He has written and directed a lot of works since 1987, using different
genres and techniques
(Hi8 video, 35mm, etc.)

Nemzetközi versenyprogram / nagyjátékfilmek • International competition / long feature films

▶ Mexikó/Mexico
Rendezô/Director: LORENA VILLARREAL
Életkor/Age: 24
Producer: Lorena Villarreal
Készítés éve/Year of production: 2003
Forgatókönyvíró/Script: Lorena Villarreal
Operatôr/Photography: Alejandro Cantu
Vágó/Editing: Abraham Marcos
Vetítési idô/Running time: 99 perc/min
Rövid tartalom: Mexikói család küzd a legendás Llorona átka
ellen, de a sors fintora meglep mindenkit, mikor hírtelen váratlan dolgok történnek.
Brief synopsis: Mexican family fights to cheat destiny and prevent the curse of the legendary Llorona from tragically striking them, but a twist in fate will surprise everyone when the
unexpected happens.
Rendezô önéletrajza: Monterreyben született. A Bostoni
Egyetem filmrendezõ szakán végzett, majd Los Angelesbe
költözött. Késõbb céget alapított. Elsõ filmjét producerként és
rendezõként is jegyzi.
Biography: Was born on March 28, 1979 in Monterrey, Mexico.
At the age of eighteen, she moved to Boston, Massachusetts
to study a career in filmmaking at Emerson College. While
completing her studies, Villarreal wrote, directed, edited
and photographed several short films. An underlying theme
in these shorts was the idea of the inevitability of one’s destiny, later to recur in her first feature film. After completing her degree, Villarreal moved to Los Angeles, California
where she interned in a Hollywood production company.
Using her previous experience, and guided by her goal to
make films that touched grounds with her own culture, Villarreal opened a production company, along with a partner,
and began developing the screenplay for Las Lloronas. This
screenplay resulted in her directorial debut, “The Weeping Women”, which she co-wrote, co-produced and directed.

Faq – Frequently asked
question

©
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Italiencele /
The Italian Girls

Drága Barátaim/
My Dear Friends

▶ Románia /Romania
Rendezô/Director: HELMIS NAPOLEON-LEONARDO
Életkor/Age: 36
Producer: Ion Mititelu
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Napoleon Helmis
Operatôr/Photography: Florin Mihailescu
Vágó/Editing: Melania Oproiu
Vetítési idô/Running time: 82 perc/min
Rövid tartalom: Két nõvér története, akik elmentek Spanyolországba és Olaszországból tértek haza.
Brief synopsis: “The Italian girls” is the story of two young
sisters from a village in Oltenia (a historical province in southwestern Romania) who flee home dreaming of getting to work,
illegally, in Spain. After one year, when they return “victoriously” home, with a western attitude, the girls tell everyone they
found a job, even not if in Spain, but in Italy. Villagers found
soon that the girls were, actually, victims of humans trafikkers
in Kosovo, forced to prostitute themselves and freed after 12
months, when discovered by KFOR police. Nevertheless, the
ending is an optimistically one. It is a story built as a lyrical
comedy, with a dramatic ending, doubled by a happy one.
Rendezô önéletrajza: 1969. június 27-én született Romániában, Topanán. 1996-ban végezett a Nemzeti Színház és
Filmmûvészeti Egyetemen Bukarestben.
Biography: Was born in Topana-Olt, Romania, on June 27,
1969. He graduated the National
Theater and Film University in
Bucharest 1996.
Fesztiválszereplések/Previous
festivals and prizes: Prize for the
best documentary: “Gasoline and
Diesel Oil” – INT’L FILM FESTIVAL DAKINO ’94, Bucharest.
-Special prize of Jury: “SARA-The Diary of a free World” –
INT’L FILM FESTIVAL DAKINO ’95, Bucharest. -Prize for the
best fiction: INT’L FILM FESTIVALCOSTINESTI-ROMANIA ‘96
- in official selection with “Sara” at short Int’l Film Festival
from: Barcelona, Tel Aviv, Montecatini, Munich, Toronto, Kiev.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SEREGLEI ANDRÁS
Életkor/Age: 31
Producer: Klacsán Csaba
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Sereglei András
Operatôr/Photography: Szalkai Péter
Vágó/Editing: Szalkai Péter
Vetítési idô/Running time: 77 perc/min
Rövid tartalom: Egy baráti társaság átlagos egy évének történései, a boldog szerelemtõl a tragédiáig.
Brief synopsis: The film follows the happenins of a group of
friends through an average year. Everything has happenings
from love to tragedy.
Rendezô önéletrajza: 1973-ban született. A középiskola elvégzése után a Kerekasztal Színházi Társulás tagja. 1996-tól
a Káva Kulturális Mûhely színész drámatanára. Az Ördögi Kör
Színházi csoport egyik vezetõje és rendezõje.
Biography: Born in 1973. After secondary school member of
the Kerekasztal Theatre Group, from 1996 drama teacher at
Káva Cultural Workshop.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: A Csókolj nagyon címû nagyjátékfilm a 2003-as Magyar Filmszemle
információs blokkjában, majd 2004-ben az I. Fiatal Filmesek
Nemzetközi Fesztivál versenyprogramjában szerepelt.
Filmjei/Films: Csókolj nagyon 2004. Drága barátaim (2005.)

¡ª

Weisse Stille/Cold Void

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: Szekeres Csaba
Életkor/Age: 36
Producer: Buglya Sándor
Készítés éve/Year of production:
2003/2004
Forgatókönyvíró/Script: Szekeres Csaba
Operatôr/Photography: Dobóczki Balázs
Vágó/Editing: Szekeres Csaba
Vetítési idô/Running time: 72 perc/min.

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: PHILIP HAUCKE
Életkor/Age: 27
Producer: Philip Haucke, C. Lohmann, C. Menardi
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Philip Haucke
Operatôr/Photography: Stefan Karle
Vágó/Editing: D. Campregher
Vetítési idô/Running time: 86 perc/min.
Rövid tartalom: Háborús történet, mely nem a hõstettek bemutatását célozza, hanem az emberi értékeket, méltóságot és
morált.
Brief synopsis: After Italy declared war on Germany in 1943,
there are parts of the fifth division of German mountaineers
in the Austrian-Italian Alps. Small units guard a 260 km long
mountain front at 3000 meters above sea level and under most
difficult replenishment conditions. Cold Void tells the story of
a group, who under extreme climatic conditions, are cramped
together and faced with dwindling rations. It’s not matter of
the heroic deeds of the characters, but rather a search for
humanity in personal and moralistic failure.
Rendezô önéletrajza: Berlini Egyetemen közgazdaságtant,
majd orvostudományt tanult. A New York-i Filmakadémián, a
Müncheni Film és TV Akadémia rendezôi szakán és Studies
of Commercial,-PR and Imagefilm szakon szerzett diplomát.
A Berlini Talent Campus tagja volt 2003-ban. Számos rövid
és dokumentumfilmnél, zenei videóknál dolgozott rendezõasszisz tensként.
Biography: Philip Haucke studies Economics, followed by MedSchool at the Humboldt-University of Berlin, before he starts to
work at Studios-Babelsberg in 1999. He is a former Student of
the New York Film Academy, a Member of the Berlinale Talent
Campus 2003, as well as Student of the „Directors-Class“ and
the Masterclass of „Studies of Commercial-, PR-, and Imagefilm“ at the Academy for Television and Film Munich. Has worked
as an Assistant Director on several
feature productions and on numerous
shortfilms, documentaries, and musicvideos as Director of Photography.
After directing several shortfilms and
commercials, the mountain-war-drama “Cold Void” marks his feature film
debut as writer/producer/director.
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Kinder Garden
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SHOOT YOUR OWN FILM – WITH CELLULOID WORKSHOP 8!
CALL FOR CELLULOID WORKSHOP 8

FORGASD LE SAJÁT FILMED – A CELLULOID WORKSHOP 8-ON!
FELHÍVÁS A CELLULOID WORKSHOP 8-RA
Recept a saját filmedhez. Hozzávalók: egy filmötlet, ami megér néhány perc celluloidot; egy lelkes ember, aki a stábot és a
szereplôket hozza és a technikát ingyen kapja; meg pár szabad nap 2005. ôszén.
Mi az a Celluloid Workshop?
Egyedülálló program a film szerelmeseinek. A 2005. ôszén
nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülô Celluloid
Workshop népszerû rendezvény, amelyen négy, pályázat útján
kiválasztott, negyedórás, professzionális kisjátékfilm valósul
meg, és ahol a forgatási munkálatokban minden érdeklôdô
részt vehet. A különleges egy hetes program a miskolci CineFest - II. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja keretében
kerül megrendezésre.
A Celluloid Workshop 8. programja
Október 2. vasárnap 18:00 óra
Miskolc, Kossuth Mozi emeleti elôtér
Nyitóest, bemutatkoznak az alkotók (vetítéssel)
Október 3. hétfô – Miskolc, Kossuth Mozi
10:00 óra Elôadások és gyakorlatok a filmkészítésrôl, neves
elôadók részvételével; csatlakozási lehetôség a négy kisjátékfilm stábjához
16:00 óra A stábok megkezdik a forgatást
Október 4. kedd – Forgatás
Éjjel-nappal a Workshop-filmek forgatása az érdeklôdôk
részvételével
Október 5-7. szerda-péntek – Vágás, utómunka
Éjjel-nappal a Workshop-filmek vágása az érdeklôdôk részvételével
Október 8. szombat – Miskolc, Kossuth Mozi
18:00 óra Záróest, a Workshop filmek bemutatója.

Receipt for your own film. Ingredients: an idea that’s worth
some minutes of celluloid; an enthusiastic man who gathers
the crew and the actors and can get the equipment for free;
and a couple of free days in Autumn 2005.
What is Celluloid Workshop?
A unique program for film lovers. Celluloid Workshop, organized the eigth time in 2005, is a popular program where four
professional short films, chosen by a jury, are to be made with
the help of any audience members interested in filmmaking.
The very special program is being organized in Miskolc city,
during the 2nd International Festival of Young Filmmakers.
How can I applicate and what can I win?
• To applicate, send us your 8-10-minute long short film script
until September 23, 2005 (email: cell@mail.datanet.hu), your
curriculum vitae (the only condition is to have your own short
film of any kind) and a list of at least two or three guys (crew
or actors) helping you.
• An independent jury is going to read the scripts and choose
four of them till September 26, 2005. The primary aspect is the
value and realizableness of the idea.
• Every winner is going to get the complete equipment: 37 minutes (430 m) of 16mm colour film stock, sponsored by Kodak,
an ARRI SR film camera (with assistant cameraman), 2 days of
shooting time on any location in Miskolc; mobile equipment for
lighting, camera movement and sound recording (with a technician); and – after the lab process – 3 days of post-production
time on a non-linear computer editing system (with an editor),
sponsored by Studiotech.
• The four winners and their crew are supposed to move to
Miskolc for a week (we can provide you cheap accommodation); after the first day’s technical lectures, the director
should present one of his previous films (or the only one) at the
beginning ceremony on the first day - and on the final screening, on the seventh day, his new film that’s going to be made
during the Workshop.
The program of Celluloid Workshop 8.
Sunday, October 2 Kossuth Cinema,
First Floor Lobby, Miskolc 6 pm
Opening Ceremony, presenting the filmmakers (screening)
Monday, October 3 Kossuth Cinema, Miskolc
10am: lectures and practices on filmmaking, presenting professionals and an opportunity to join the crews
4pm: the first crew stars to shoot
Tuesday-Friday, October 4-7 – Sound stage, outdoor locations
and post-productions studio day & night shooting and editing
the Workshop films with the crews and the audience.
Saturday, October 8 Kossuth Cinema, Miskolc
6pm: Final Ceremony, presenting the Workshop films (screening)
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Baby Blues / Baby Blues

▶ Hollandia/Holland
Rendezô/Director: TAMI RAVID
Életkor/Age: 28
Producer: Julia de Boer & Mirte de Bruijne
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Tami Ravid
Operatôr/Photograpy: Steffen Haars
Vágó/Editing: Bobby Boermans
Vetítési idô/Running time: 12,5 perc/min.
Rövid tartalom: A 11 éves David egy napját követhetjük végig,
aki kistestvérére vigyáz, mert édesanyja képtelen ellátni ezt
a feladatot. Egy szövevényes, e közben megható történet egy
bonyolult szülõ-gyermek kapcsolatról.
Brief synopsis: One single morning out of the life of eleven
year old David. We watch him taking care of his little baby
sister because his mother is incapable of doing so. An intimate
portrait of a complicated parent-child relationship.
Rendezô önéletrajza: 1976 november
4.-én született Jeruzsálemben, Izraelben. Hat éves kora óta Hollandiában él.
1994-ben érettségizett le. A középiskola
befejezése után sokat utazott (Közép-Kelet, Közép-Amerika, Ázsia). Az irodalom
iránti szeretete a filmek iránti szeretetté
vált és dokumentumfilmek gyártásvezetôjeként kezdett dolgozni. Az országos és helyi holland televíziónál eltöltött évek után, beiratkozott a Holland Filmakadémia rendezôi szakára, melyet 2004 júliusában fejezett be. A
két vizsgafilm: a Leny és a Baby Blues.
Biography: Born in 4 november 1976, Jeruzalem, Israel, has
been living in Holland since her sixth birthday. She graduated
from high school in 1994. After graduation she traveled a lot
(middle east, central America, Asia). Her love for literature
turned into love for film and she gradually started working
as a documentary researcher/producer. After several jobs at
the national and local Dutch television she started a directing
course at the Dutch Film academy, which she completed in
July 2004 with two final projects: the documentary LENY and
the short fiction film BABY BLUES.
Filmjei / Films: Leny (2004), Baby Blues (2004), And god saw it was
good (2003), Mrs. Boeken, shopkeeper (2003), I Leave My Colors
Everywhere (2003), Forbidden tears (2002), Jah Live (2001).
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Das Kettenkarussell /
Merry-Go-Round
▶ Ausztria/Austria
Rendezô/Director: Marco Antoniazzi
Életkor/Age: 32
Producer: Marco Antoniazzi, Alex Glehr
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Marco Antoniazzi
Operatôr/Photograpy: Niko Mayr
Vágó/Editing: Ahu Sun
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: Dél trioli karácsonyi parti után egy csapat vendég kóborol az éjszakában. Nem tudják mi tartja õket össze, de
aki még nem morzsolódott le úgy érzi muszáj együtt maradni.
Brief synopsis: After a company Christmas party in South-Tyrol a bunch of leftover guests is tramping through the night.
No one knows what’s keeping them together. Only those who
haven’t managed to leave so far must stay on.
Rendezô önéletrajza: 1972-ben született Bolzanoban, Olaszországban. 1991-93 a Zileg filmiskolába járt, majd 1994-ben
beiratkozott a bécsi zenei egyetemre.
Biography: Born in 1972 in Bolzano, Italy. There he attended
the Zlieg Film School from 1991-93. He enrolled at the Universitat für Musik und darstellende Kunst, Vienna in 1994.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: diagonale 04, Graz; Greek International Short Film Festival, Drama
- Greece; International Festival of Short Film, Arlon, Longwy
& Luxemburg; Tirana International Film Festival, Tirana; premiers plane, Angers - France; 28e Rencontres Internationales
Henri langlois, Poitiers.

Female/Male
▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: DANIEL LANG
Életkor/Age: 28
Producer: Ralf Jakobi
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Daniel Lang
Operatôr/Photograpy: Andy Bergmann
Vágó/Editing: Robert Hentschel
Vetítési idô/Running time: 3 perc/min.
Rövid tartalom: Rövid pillantás a szexualitásra, a korra és a
szerelemre …
Brief synopsis: A brief glimpse at sexuality, age and love that
plays with the conventional strategies of advertising aesthetics.
Rendezô önéletrajza: 1977-ben született Bajorországban, 2001
ben diplomázott Angliában és azóta a Konrad Wolf Filmakadémián Potsdamban vezet kurzusokat.
Biography: Born 1977 in Bavaria. Graduated from the University of Reading. Since 2001 on the directing course at the Film
and TV School “Konrad Wolf” in Potsdam.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: FiSH Bundeswettbewerb Junger Film, 2005 Rostock: Bronzemedaille.
15. FilmKunstFest Schwerin 2005 - Förderpreis Kurzfilm etc.

▶ Svédország/Sweden
Rendezô/Director: AXEL DANIELSON
Életkor/Age: 29
Producer: Axel Danielson
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Axel Danielson
Operatôr/Photograpy: Marten Hard/Axel Danielson
Zeneszerzô/Music: Magnus Jarlbo
Vágó/Editing: Axel Danielson
Vetítési idô/Running time: 15
Rövid tartalom: Egy júliusi délután. Tücsökzene tölti be a
levegõt. Egy férfi autójában fegyverrel. Egy lány biciklin a citromfák árnyékában.A férfit gyermekjáték hagja hozza vissza
a valóságba. A helyszínen három ember. A felhõk sötét formációt öltenek a horizonton.Amikor esni kezd a három ember
konfrontálódik önmagával.
Brief synopsis: It’s a July afternoon and the air is thick of cricket song. A man with a gun in his car. A girl riding her bike
through the shadows of the limetrees. A boy is about to cross
the line where childplay turns into reality. Three people, one
location. In between them the ryefield, and at the horizon the
clouds are building dark formations. When the rain falls this
afternoon all three of them will have been confronted with
themselves.
Rendezô önéletrajza:
2004-ben diplomázott
a Gothenburg Egyetemen. Korábban kamionosként, tûzoltóként,
operatörként és rendezõként dolgozott.
Biography: Graduated
in 2004 from directing
studies at the School of
Film, Gothenburg University. Has earlier worked as a truck
driver and fire fighter, cameraman and editor.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Nando
Sculpture - best international short, Novara Cine Festival,
Italy, Grand Prix - Independent Competition, Jutro Film, Warzaw, Honorary Mention - Sopot Short Film Festival , Poland.

Kolibelnaja / The Lullaby

▶ Oroszország/Rusia
Rendezô/Director: ALEXANDER MARKOV
Életkor/Age: 32
Producer: Tatjana Maslina
Készítés éve/Year of production: 2003
Forgatókönyvíró/Script: Alexander Markov
Operatôr/Photograpy: Vladimir Petukhov
Vágó/Editing: Katja Kudravceva
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: Egy fiatal férfi tér vissza szülõföldjére sok idõ
elteltével.Visszaemlékezik eseményekre, hangulatokra, elfelejtett érzelmekre.
Brief synopsis: After many years a young man returns to his
homeland,. He remembers incidents, moods, and stories experiens forgotten emotions and events. Apoetic swan song to
childhood.
Rendezô önéletrajza:
Leningrádban született.
A szentpétervári filmmûvészeti egyetemen végzett 2000-ben, ahol film-, és
videórendezést tanult.
Biography: Was born in St.
Petersburg. In 2000 he
graduated from the St. Petersburg University of Arts
and Culture where he studied film and video directing.
Fesztiválszereplések
/
Previous festivals and prizes: „message to man” 2004: The
Prise from „Kodak” to best Russian Film. „sehsuchte” 2004
Germany.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Sommarlek /
Summer Clouds
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Nassrasur / Wet Shave

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: BORIS SCHAARSCHMIDT
Életkor/Age: 32
Producer: Michaela Ullmann
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Boris Schaarchmidt
Operatôr/Photograpy: Sven Stausberg
Vágó/Editing: Boris Schaarschmidt
Vetítési idô/Running time: 9,41 perc/min.
Rövid tartalom: Egy fodrász, aki éppen bezárni készül a boltját,
egy kései vendég és egy kíváncsi vásárló. Egyikôjük sem az, aminek látszik, de egy dolog biztos: ez egy izgalmas élmény lesz!
Brief synopsis: A hairdresser, who wants to close his shop,
a late guest and a curious customer, all of them aren’t what
they pretend to be, but one thing is clear: it will be an exciting
experience!
Rendezô önéletrajza: Dortmundi
Egyetemen tanult film és TV desingt. Számos produkcióban vett már
részt. „Nassrasur” címû film már
több, mint 40 filmfesztiválon került
bemutatásra.
Biography: Studied Film and TV Desing at the University of Applied Science in Dortmund. He has completed
several projects for which he served as writer, director, editor
and occasionally cinematographer. His short film „Nassrasur”
has been screened in over 40 festivals around the world.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 2005:
argenKINO - Festival de Cortometrajes Alemanes en Buenos
Aires, Cinestud ’05 Amsterdam, Soester Kurzfilmtage - Kino
im Schlachthof, Black&White Audiovisual Festival, Porto;
Filmstock Debrecen etc.
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Undorgrund /
Block city Afternoon

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: CSÁSZI ÁDÁM
Életkor/Age: 26
Producer: Herczeg András
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Császi Ádám
Operatôr/Photograpy: Másik Szõke András
Vágó/Editing: Ari Péter
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: A film egy délután története. A két fõszereplõ
a nagyanyjával élõ Isu és haverja, Zoli. Mindketten húszas éveik
elején járnak és kisstílû megélhetési bûnözõk. A történet: egy
nagyobb tétel drog átvétele és továbbadása, ám a film nem az
akcióra koncentrál, a szereplõket általában a történések közötti
holtidõkben látjuk. A film nem a drogokról szól, sokkal inkább
kisrealista portré a 21. századi Budapest két kis Valentínójáról.
Brief synopsis: The film tells the story of an afternoon in
the life of two petty criminals, Isu and Zoli, both of them in
their early twenties. The plot is how they buy and sell a bigger
amount of drugs but the film does not focus too much on the
action. It rather talks about the characters who are shown in
the deadpan empty spaces and times before and after the action. This is not a film about drugs but a realistic portrait of
two young drifters in the underground culture of one of the
many seedy outskirts of 21st century Budapest.
Rendezô önéletrajza: 1978. október 26-an született Debrecenben. Az ELTE-n végzett angol szakon.
Versei és prózai írásai jelentek meg
különbözô irodalmi folyóiratokban.
2001 Beloit College, USA – ösztöndíj
média szakon. 2002–2003 FreeTV
webTV mûsorszerkesztôje, rendezôje.
Biography: Born in Debrecen 1978. He
graduated in English, ELTE. His poems
and some prose were published in literary periodicals. 2001 Beloit Collage, USA scholarship majoring in media. 2002-2003 director and programme editor of FreeTV webTV.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 35. Magyar filmszemle 2004. Kísérleti kisjátékfilm zsûri különdíja.
MAFSZ 35. Budapesti Függetlenfilm Szemle: legjobb filmzene
díj. MAFSZ 51. Országos Függetlenfilm Fesztivál - a legjobb
ifjúsági film. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja, Miskolc
2004.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SIMONYI BALÁZS
Életkor/Age: 25
Producer: Celluloid/Snittegylet
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Simonyi Balázs
Operatôr/Photograpy: Dobóczy Balázs
Vágó/Editing: Simonyi Balázs
Vetítési idô/Running time: 5 perc/min.
Rövid tartalom: Két lakótelepi srác fura játékba kezd…
Brief synopsis: Two guys from a block starts a strange
game….
Rendezô önéletrajza:
Filmrendezõ, fotográfus,
színész.
Biography:
Director, photographer and
actor.

Duas Pessoas / Two Steps

▶ Portugália/Portugal
Rendezô/Director: JOÁO SALAVIZA
Életkor/Age: 21
Producer: Ricardo Oliveira
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Inés Clemente
Operatôr/Photograpy: Vasco Viana
Vágó/Editing: Tiago Nunes, Nadia santos, Joáo Salaviza
Vetítési idô/Running time: 9 perc/min.
Rövid tartalom: A magány teremt meghitt kapcsolatot egy
prostituált és kliense között, mégis tagadják ezt. Azokon a bizonyos éjszakákon két ember egymással mégis egyedül van.
Brief synopsis: A prostitute and a client of hers have loneliness as their only common ground. Even though this leads
them to intimacy; it is also the reason why it is immediately denied. And so they stay, on those
nights, two people completely
alone. With one another.
Rendezô önéletrajza: 1984-ben
született Liszabonban. Színház
és filmmûvészeti fõiskolán tanul, vágó szakon.
Biography: Was born in Lisbon,
in 1984. He is studying at Escola Superior de Teatro e Cinema,
editing branch.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Fresh
Films Karlovy Vary 2004, Rencontres International Henri Langois 2004, Illumenation Helsinki 2005, Jutro Film 2005, Warsaw.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Kô Papír Olló /
Rock Paper Scissors
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Die letzten Tage /
The Last Days

A man called Fritz

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: OLIVER FROHNAUER
Életkor/Age: 28
Producer: Martin Liebig
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Oliver Frohnauer, Sebastian Feld
Operatôr/Photograpy: Thomas Bergmann
Vágó/Editing: Stephan Roth BVS, Oliver Frohnauer
Vetítési idô/Running time: 35 perc/min.
Rövid tartalom: Németország 1945:egy amerikai B-17-es balesetet szenved és ellenséges területen landol. A pilóta és a
navigátor ejtôernyôs ugrással mentik életüket. Hogy ne kerüljenek a német katonák kezére egy elhagyatott kis parasztházba húzzák meg magukat. Míg Ben felfedezô körutat tesz a
házban találkozik egy német dezertôrrel...
Brief synopsis: Germany 1945: An American B-17 crashes
behind enemy lines. Gunner David Feingold and navigator Ben
Rayment are able to save themselves by parachuting. Fear: In
order to escape German forces, they seek cover in an abandoned farmhouse. As Ben explores the house, he is surprised by
a German deserter, Anton Kreetz. Distrust: Hate, distrust and
the will to survive the last days of war put the relationship of
the three men to the ultimate test.
Rendezô önéletrajza: 1977-ben született. Miután leérettségizett audio-vizuális médiát
tanult a Hildesheimi Egyetemen. Kameraasszisztensi képzésben is részesült.
1999-tôl a Baden-Wurttembergi Filmakadémián tanul
rendezést. 2005-ös diploma
filmje: DIE LETZTEN TAGE
(The Last Days)
Biography: Born 1977. After graduating from Grammar School
he started to study audio-visual media sciences at the University of Hildesheim. During an internship at the ZDF he was
trained as a camera assistant. Since 1999 he studied directing
for feature films at the Filmacademy Baden-Wurttemberg. In
2005 he finished his graduation film DIE LETZTEN TAGE (The
Last Days).

▶ Kanada/Canada
Rendezô/Director: MARTIN DOEPNER
Életkor/Age: 29
Producer: Joseph Antaki
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Martin Doepner, Joseph Antaki
Operatôr/Photograpy: Claudine Sauve
Vágó/Editing: Aurielle Tchetchenigbo
Vetítési idô/Running time: 9 perc/min.
Rövid tartalom: Színhely: senki földje az elsô világháború
idején. Egy német elítélt sorsa egy sebesült kanadai katona
kezében, aki nem tudja a szövetséges csapatoknak átadni a
férfit. Mit tesz? Megöli vagy megmenti? Vajon az lesz a helyes
választás?
Brief synopsis: During the First World War, in the middle of
no-man’s land, a wounded Canadian soldier holds the fate of a
German prisoner in his hands. Unable to take him back to the
allied trenches, what will he does? Spare him or kill him? And
will it be the right choice...
Rendezô önéletrajza: Az Ottawai Egyetemen történelmet és
politológiát tanult. A Concordia Egyetemen Montrealban
filmes diplomát szerzett. Tanulmányaalatt egy éves cserediák program keretében Kínában folytatta. A montreáli
filmiparban rendezôasszisztensként dolgozik.
Biography: Studied history
and political thought at the
University of Ottawa. He received an MFA in Film Production at Concordia University in
Montreal. As part of his master’s studies, he completed a one
year exchange program at the Beijing Film Academy in China.
This film reflects Martin’s interest in history and ideologies
and explores themes that are still relevant today. Martin also
works as an assistant director in the Montreal film industry.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: KTV Girl
(2003), Children of the Setting Suns (2005).
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▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: RODRIGO REDERO
Életkor/Age: 30
Producer: Yolanda Gonzalez
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Dani Ruiz, Rodrigo Rodero
Operatôr/Photograpy: Luis Bellido
Vágó/Editing: J. Nogales
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: Egy halott kislány bukkan fel egy folyóban.
Brief synopsis: A little dead girl appears in a river…
Rendezô önéletrajza: A Madridi Filmmûvészeti Iskolában tanult rendezést.
Biography: Madrid, 1974. He’s just finished his studies in the
School of Cinema of Madrid (ECAM) (Direction specialty). He is
also graduated in Audiovisual Communication. „Junk” is his
second work in 35 mm. after „KUNDAS” and „CRYSTAL SEA”.
Actually, heprepares his first feature film.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Best
Short in Int. Film Fest. Cantasena (Columbia), Gold Jury;
Award in Int. Fest. Of Houston, Best director; Intro Film (Poland), Best short Torrelavesa

Victoria para Chino

▶ Mexikó, USA/Mexico, USA
Rendezô/Director: CARY FUKUNAGA
Életkor/Age: 28
Producer: Rodrigo Guardiola, Patricio Serna, Gabriel Nuncio
Nemzetiség/Country: USA, New York
Gyártó ország/Country of production: Mexikó, USA
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Cary Fukunaka, Patricio Serna
Operatôr/Photograpy: Robert Hauer
Zeneszerzô/Music: Mjatthew Polis
Vágó/Editing: Barry Stricke
Vetítési idô/Running time: 13,5 perc/min.
Rövid tartalom: 2003-ban egy kamion több mint 80 illegális
mexikói bevándorlót szállít Texasba. A történet az utazás története.
Brief synopsis: In may 2003 a refrigerated truck carrying
more than 80 undocumented immigrants from the Mexican
border drove into the heartland of Texas. A deadly combination of heat and overcrowding lead to traged. This is a story of
that journey.
Rendezô önéletrajza: A kaliforniai Santa Cruz egyetemen
diplomázott történelem szakon. Los Angelesben kezdett
zenei videókkal és reklámokkal foglalkozni. Most fejezi be
a New Yorki Egyetemen rendezôi tanulmányait.
Biography: Graduated with
a degree in history from the
University of california Santa
Cruz and L’institut d’Études Politiques de Grenoble. He began
crewing on music videos and commerciales in L.A. four years
ago and now completing an M.F.A. in Directing at New York
University’s Tissch School of the Arts.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Sundance 05, Austin Film Festival, Audience Award 2004 oct.;
Woodstock Film Festival, Best student short 2004. oct.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Chatarra / Junk
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Sailing the Isa

▶ Ausztrália/Australia
Rendezô/Director: KRISZTINA GALLO
Életkor/Age: 31
Producer: Cassidy Fine
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Krisztina Gallo
Operatôr/Photograpy: Nick Hadgelias
Vágó/Editing: Jason Vicary, Krisztina Gallo
Vetítési idô/Running time: 10 perc/min.
Rövid tartalo: Egy öreg fehér férfi és egy fiatal aboriginál fiú
különös kapcsolata, közös munka során kialakuló barátsága
és álma.
Brief synopsis: Arthur is an old man building a boat in the
middle of outback Australia. Ben is a young aboriginal boy who
resents the white man living on his people’s ancestral land.
From these unique beginnings the unlikely friendship between
Ben&Arthur develops as they work together on their dream of
sailing the „Isa”.
Rendezô önéletrajza: Brisbane-ben végzi írói és rendezôi tanulmányait.2004-ben elnyerte a Griffith Filmes Iskola legkiemelkedôbb diákja címet.
Számos filmmel kapcsolatos
tevékenységben vett már
részt.
Biography: Writer/director
is comleting her Bachelor of
Screen Production in Digital
Media degree at Griffith University in Brisbane. She has received the 2004 award for „Most
Outsatnding Student” of the Griffith Film School. She has worked on a number of projects including other short films, digital
media projects and documentaries, most with a focus on various social issues.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Winner
- Best Pertiary Short; Best Film With a reconciliation theme at
Queensland New Filmmakers Awards; Brisbane International
film Festival
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La canción de Femerlin /
Femerlin’s Song

▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: MANUEL PENA GÓMEZ
Életkor/Age: 25
Producer: Producciones Hipotalano
Készítés éve/Year of production: 2005.
Forgatókönyvíró/Script: Manuel Peno
Operatôr/Photograpy: Oscar Chamorro
Vágó/Editing: Fran Estevez
Vetítési idô/Running time: 24 perc/min.
Rövid tartalom: Doktor Fémerlin éppen befejezi az emberhipnózissal kapcsolatos új kísérletét. Ennek segítségével kihasználja szomszédjait, de a faluba hírtelen érkezik egy férfi, akinek
különös képességei nem szerepeltek a tervében.
Brief synopsis: Doctor Fémerlin finishes his new invention, a
mechanism to hypnotize people. He starts to take advantage of
his neighbours whith it, but the sudden arrival in the village of a
person, with particular characteristics, was not on his plans.
Rendezô önéletrajza: 1980ban született. Felsôfokú tanulmányait a Vigoi Hang és
Látvány Fôiskolán kezdte,
ahol két év után diplomát
kapott. Egy év múlva újabb
filmes diplomát szerzett.
Számos projektben vett részt
– rövid filmek, dokumentum
filmek etc.
Biography: Was born in January, 1980 the 23rd in Bueu, Pontevedra. he started his degree at the college of Sound and
Vision of Vigo where he achieved a degree in Vision after two
years. During this period he took part in several internships
whether on photography as on video. After a year he got another degree in Film Making at Galician School of Film Making,
(EGACI) in the town of Vigo. Due to an agreement between
this center and the International School of San Antonio de los
Baños (Cuba) most of his classes were given by cuban professors. Meanwhile he had taken part in several projects without
minding the format, short films, documental films,... on video,
Super 8, 16mm, 35mm...

En la oscuridad /
In the darkness

▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: FRAN ESTÉVEZ
Életkor/Age: 25
Producer: Manuel Pena
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Fran Estévez
Operatôr/Photograpy: David Hernández Luis
Vágó/Editing: Fran Estévez
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: Egyik reggel Gregor Samsa arra édred, hogy
óriási bogárrá alakult. Megtapasztalja egy bogár testébôl
adódó kellemetlenséget és szánalmasságot.
Brief synopsis: “When mom entered into my room, she met with
a frightful brown blemish taken hold to the picture on the wall.
As soon as she saw it, she lost the sense and she dropped in my
sofa. Since she could not stand such a repugnant aspect.”
Rendezô önéletrajza: 1980ban született. 2001-ben közremûködik a Galíciai Filmes
Iskola elsô produkciójában.
Az iskola elsô évében 3 rövid
filmet ír és rendez., emellett más munkákban is részt
vesz. A Hipotalamo címû film
társrendezôje. A második évben a „Fandago” címû dokumentumfilmet készíti el az „Equinoccio” címû film mellett.
Biography: Was born 11th - April - 1980 in Carril, Pontevedra’s
province. In 2001 he enters in the 1st promotion of Cinematography Galician School, placed in Vigo (Pontevedra). The first
year in the school, Fran is writer and director of 3 shorts (two
in video and one in 16mm cinema), also he make other works
as cinematographer, editor, musician,... Extracurricular, he
is co-director of the short film “Hipotálamo” (Hypothalamus),
selected in the 7th Ourense International Film Festival and
emitted in Galician Television. In the second school year he
realice a documentary titled “Fandango” and besides the film
“Equinoccio” (Equinox) filmed in 35mm.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 3rd Prize
FANO International Film Festival, Italy. Best Debut International Audiovisual Festival of Young Filmmakers (Azerbaijan). Best
Soundtrack Festival Cortos La Noche de Barranco, Peru.

▶ Argentína/Argentina
Rendezô/Director: MARCELO CHARRAS, JUAN M. RAMPOLDI
Életkor/Age: 29, 30
Producer: Universidad del Cine
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: M. Charras, Juan Manuel Rampoldi
Operatôr/Photograpy: Guido Lublinsky
Vágó/Editing: Marcelo Charras, Juan Manuel Rampoldi
Vetítési idô/Running time: 15 perc/min.
Rövid tartalom Egy fiatal erotikus film operatôr és egy régen
elfeledett feltaláló találkozik, hogy egy különös és összetett
kisérletet hajtsanak végre.
Brief synopsis: A young cameraman of erotic films and an old
and forgotten inventor get together to carry on a strange and
complex experiment, moved by the theory that the tv antennas
could capture different kinds of energies, even ghost magnetic
energies.
Rendezôk önéletrajza: MARCELO
CHARRAS 1976-ban született Buenos Airesban.A diploma után számos
argentín filmet és tv-showt rendezett. Számos szaktekintély kurzusán vett részt. JUAN M. RAMPOLDI
1975-ben született Buenos Airesben.
Rendezôasszisztensként
dolgozott
számos argentín filmben a diploma
megszerzése után. Jelenleg elsô filmjén dolgozik.
Biography: MARCELO CHARRAS: Born in Buenos Aires in
1976. After his graduation in the Universidad del Cine he worked in several argentinian films and directed tv shows. He
also did courses with talents. In september 2003 his project
Maytland was award by the Hubert Bals Fund of the Rotterdam Film Festival. Actually his is working in the pre-prodution
of that film. JUAN M. RAMPOLDI: Was born in Buenos Aires
in 1975. After his graduation in the
Universidad del Cine he worked as
director assistant in many Argentinian movies. Actually he is working
in his first feature film Bajo Techo.
Fesztivál szereplések /Previous
festivals and prizes: His shortfilm
En la oscuridad being selected in Cinefondation, Cannes Film Festival.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Metamorfosis /
Metamorphosis

¢£

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek • International competition / short fiction films

Halt mich los /
Hold Me Loose

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: IRMA-KINGA STELMACH
Életkor/Age: 30
Producer: Claudia Wolf
Készítés éve/Year of production: 2005/apr
Forgatókönyvíró/Script: Arzu Oezer
Operatôr/Photograpy: Christoph Lemmen
Vágó/Editing: Angelika von Chamier
Vetítési idô/Running time: 13 perc/min.
Rövid tartalom: Csönget egy ajtón, amit nem nyitnak ki. Véletlen találkozásokat kezdeményez férfiakkal, mert a közelség vágya hajtja. Visszatér az ajtóhoz, de újra sikertelen. Ez az
utolsó éjszakája Berlinben.
Brief synopsis: She rings at a door that remains closed. She
provokes accidental encounters with men, driven by her addiction to closeness. She returns to the door. She gets rejected. It’s her last night in Berlin.
Rendezô önéletrajza:
1975-ben született Lengyelországban. 1995–2001 Berlini Képzômûvészeti Egyetemen folytat tanulmányokat.
1999 Cserediákprogram keretén belül Londonban tanul.
2002-tól a Konrad Wolf Filmakadémián rendezést tanul.
Biography: Born in 1975 in
Boleslawiec, Poland. 19952001 diploma in Fine arts at
UdK Berlin. 1999 Exchange to Central Caint Martins School
at Art & Design in London. 2000 exchange to UIC Chicago
Film&Video Department. Since 2002 Studying direction at the
HFF „Konrad Wolf” Potsdam.
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Cairo Calling

▶ Kanada/Canada
Rendezô/Director: XIAODAN HE
Életkor/Age: 28
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Joseph Antaki
Operatôr/Photograpy: Claudine Sauve
Vágó/Editing: Martin Doepner
Vetítési idô/Running time: 8,25 perc/min
Rövid tartalom: Ahmed nyugodt kanadai élete fenekestõl felfordul, mikor a „minden lében két kanál” édesanyja meglátogatja Egyiptomból.
Brief synopsis: Ahmed is in for the shock of his life when his
mother calls from Cairo to announce her emminent visit to
Montreal . He has to clean up his act to get ready for her arrival. He convinces his entourage to play along for the duration
of her stay, telling them that the visit is a short one. But Mother
has other plans… She is a woman on a mission and is ready to
stay for as long as it takes for her to see it through. In fact, she
has an open ticket!
Rendezô önéletrajza: Kínában született. A Pekingi
filmakadémián tanult. Rendezõként és producerként
tevékenykedett Kínában és
Kanadában. Jelenleg egy dokumentumfilmen
dolgozik
Kínában.
Biography: Born in China,
Xiaodan studied film at the
Beijing Film Academy, she
has worked as a director and producer both in China and in
Canada. She is presently working on a documentary to be shot
in China.
Filmjei/Films: Cairo Calling (2005), Back To China (2004), The
Dance Of The Star (2003).
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Woeldwide Short Film Festival (Toronto), Inside Out (Toronto), Out
takes (New Zealand), Pink Apple (Switzerland).

▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: LUCAS M. FIGUEROA
Életkor/Age: 27
Producer: LMF Films
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Lucas M. Figueroa
Operatôr/Photograpy: Juan Luis Cabellos
Vágó/Editing: Lucas M. Figueroa
Vetítési idô/Running time: 8 perc/min.
Rövid tartalom: „A dohányzás, sok más dologhoz hasonlóan, öl.”
Brief synopsis: “Smoking kills, among many other things…”
Rendezõ önéletrajza: Miután
befejezte tanulmányait a Buenos Airesi Egyetemen a reklámkészítés területén kezdett
dolgozni. Számos nemzetközi szemináriumon vett részt.
A „De la vida entre parablas”
és a “De sistemas, muertes y
otras falsedades…” sorozatokat írta és rendezte. 2000ben rendezett egy 18 országot felölelõ dokumentumfilmet, majd késõbb Spanyolországba költözött. Jelenleg
Madridban él és a Universal
Studios, Fox, Disney Channel, Hollywood Channel, History channel-nél dolgozik.
Biography: Born in Buenos Aires, 1978. After graduating as an
Image and Sound Director from the University of Buenos Aires
in 1999, began to work in the field of post production of commercials. In 2000 he directed a documentary project filming in
over eighteen countries and later moved to Spain. He currently
resides in Madrid and works for Universal Studios, Fox, Disney Channel, Hollywood Channel, History channel. He directs
trailers and commercials for both television and film.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 2nd Prize at Mostra de Cinema Jove D’elx, Spain. 1st Prize at Corticorto, Italy. 1st Prize, Best screenplay, best director, best actress at Messi A Fuoco Corto Festival, Italy.

El Genaih El Khames /
The 5th Pound

▶ Egyiptom/Egypt
Rendezô/Director: AHMED KHALED
Életkor/Age: 26
Producer: Ahmed Khaled
Készítés éve/Year of production: 2005.
Forgatókönyvíró/Script: Mohamed Hammad
Operatôr/Photograpy: Ahmed Khaled, Mohamed Hammad
Vágó/Editing: Mohamed El Sharquawy
Vetítési idô/Running time: 14 perc/min.
Rövid tartalom: Egy fiú és egy lány péntek esténként egy légkondícionált buszt választ szerelmi búvóhelynek, mivel más
helyet nem találnak. Egyiptomban nagyon nehéz vagy tilos
szeretkezni, ha nem vagy házas, de a házasság nehéz és drága a fiatalok számára.
Brief synopsis: A guy use to take the air-conditioned bus accompanied by a girl, on Fridays to make soft love cause they
couldn’t find other place else. In Egypt its too difficult or its
forbidden to make love except if you are married and marriage
is too difficult and expensive for youth.
Rendezõ önéletrajza: Kairóban született 1979-ben, jelenleg
is itt él és dolgozik. Mûvész, különbözõ médiákban dolgozik,
számos rajz és fényképészeti díj nyertese.
Biography: Born
in Cairo 1-4-1979
where he lives and
works, graduated
from the Faculty of
Fine Arts. He is an
artist, works with
different medias
and has experiments in media
art. He won many
awards in photography and drawing.
(w w w.ahmedkhaled.com).

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Con Que 24… (Ouch!) /
24… Eh? (Ouch!)
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Mating Call / Mating Call

Lei Lui / She He

▶ Mexikó/Mexico
Rendezô/Director: PATRICIO SERNA
Életkor/Age: 29
Producer: Kim Spurlock,Patricio Serna
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Patricio Serna
Operatôr/Photograpy: Cary Fulcunaga
Vágó/Editing: Patricio Serna
Vetítési idô/Running time: 3 perc/min.
Rövid tartalom: Egy nõ síkít New Yorkban, hogy megtalálja
szerelmét.
Brief synopsis: A woman screams in N.Y.C. to find a lover.
Rendezô önéletrajza: Monterrey-ben, Mexikóban született.
Barcelonában és a New Yorki Tisch Mûvészeti Iskolában tanult. Írója, producere és rendezôje volt a Goatsucker cimû dokumentumfilmnek, melyet a New York-i Latinfilm fesztiválon
mutattak be. A z animációs Clamato, Bailen 58, troma D’Oro a
2003 Sundance fesztiválon szerepelt és a Latin Amerikai Rövidfilm Fesztiválon Sao Paulo-ban a Mating Call nyerte a legjobb Latin-amerikai rövidfilm diját, és a legjobb rövidfilm diját
kapta a Canal+-tól a Cinemajove fesztiválon Spanyolországban.Több más dijnyertes film készitésében is közremûködött.
Jelenleg zenés videókat és hirdetéseket készit mint rendezô,
producer és operatôr.
Biography: Was born in Monterrey, Mexico. He earned an MA
in film documentary in Barcelona and attended the graduate
film program at NYU’s Tisch School of the Arts. His film credits as director, producer and writer include the documentary Goatsucker (1999), selected for the New York International
Latino Film Festival; the animated Clamato (2001), Bailen 58
(2002), Tromba D’Oro (2003), selected for the 2003 Sundance
Film Festival and awarded best Latin American short at the
Sao Paulo Short Film Festival in Brazil and Mating Call (2004)
awarded best international short by Canal+ at the Cinemajove
Film Festival in Spain. He also cowrote and produced Victoria
Para Chino (2004), awarded an honorable mention at the 200
5 Sundance Film Festival. He currently works in music videos
and commercials as director, producer, and cameraperson.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: canal+
International Award Best Short, cinema Joven, Spain. Special
Award, NovaraCine Festival, Italy.

▶ Olaszország/Italy
Rendezô/Director: MASSIMO AMICI
Életkor/Age: 31
Producer: Beatrice Busi Deriu
Készítés éve/Year of production: 2005.
Forgatókönyvíró/Script: Massimo Amici
Operatôr/Photograpy: Carlo Stoppa
Vágó/Editing: Francesca Montana
Vetítési idô/Running time: 8:23 perc/min.
Rövid tartalom: Két álom. Egy férfié és egy nôé. Abban a pillanatban, amikor beleszeretünk valakibe, úgy érezzük, hogy
mindenünk megvan, de ugyanakkor el is veszthetünk mindent. Ennek a pillanatnak a törékenysége teszi egyszerre
gyönyörûvé, tisztává és erôssé a szerelmeseket. Minden ember a maga módján keresi a szerelmet és saját gondolatai, kívánságai alapján képzeli azt el.
Brief synopsis: Two dreams. His and hers. The instant we fall in
love we feel like we have it all but can at the same time lose everything. The fragility of this moment makes those in love beautiful and pure, strong and delicate at the same time. Each person
chaseslove in their own way, and imagines it as theywish.
Rendezô önéletrajza: Gyermekkora óta a zene és a fényképészet a két nagy szenvedélye. 10 évesen, édesapjától kapta az
elsô fényképezôgépét. Azt remélte egy nap majd fényképész
lesz. A gyermekkort egy gyötrelmes kamaszkor követte. Gondolatok és ötletek sokasága, amiket csak a tankönyvek lapjaira és a jegyzeteire írt, majd a fiók mélyére rejtett, jellemezte
életének ezt a szakaszát. Kanadában nôtt fel, de 26 évesen
visszatért Rómába, ahol rátalált személyiségének arra a rejtett zugára, mely nem tört felszínre, miközben a tökéletes kanadai palacsinta elkészítését tanulta.
Biography: Music and photography, two passions I’ve had
since childhood; A camera from my father at the age of ten,
perhaps a hintthat I too could one day become a photographer;
Then, like for most, a tormented adolescence full of thoughts
and ideasscribbledacross textbooks and notebooks, hidden
away in the drawers of my home in Canada. I grew up there,
so a small part of me is Canadian. And much of that distant
place will always be with me. However, at the age of twentysix I managed to escape and return home to Rome, where I
was lucky enough to fi nd an important part of me that had
remained silent, hiding in the dark while I was off learning how
to make the perfect Canadian pancake.
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3X

▶ Japán/Japan
Rendezô/Director: SATORU SUGITA
Életkor/Age: 30
Producer: Kazumi Murayama
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Satoru Sugita
Operatôr/Photograpy: Tomoko Katase
Vágó/Editing: Satoru Sugita, Masafummi Kobari
Vetítési idô/Running time: 33
Rövid tartalom: Egy férj, aki abbahagyja a hegedülést, halott
feleség és a havas út.
Brief synopsis: The husband gave up the violin performance
because of the decline of an eat which comes from advanced
age. He pulsues his wife who has already died and wonders
about a snowy road.
Rendezõ önéletrajza:1974-ben született Japánban.A Chuo
Egyetemen végzett szövegkönyvíróként Shozo Sakai tanítványaként. Szövegkönyve a „Shell
ear” harmadik díjat
nyert egy fesztiválon és ezzel a filmmel debütált 2004ben.
Biography:
Was
born 1974 in Niigata
Prefecture, Japan.
He graduated from
the Chuo University, studied script
writing by Shozo
Sakai, lead actor „Shell ear”. His short script „Shell ear” is
grand-prix award at the 3rd isama studio cinema festival
screenplay competition. He debuted in 2004 and with „Shell
ear”, his first short-length film.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: The 4th
Rochester International Film Festival (USA) - Certificate of
Merit award; Kawasaki Digital Short Film Festival - Superior Prize aeard; The 13th Saint-Petersburg International Film
Festival (Russia) - Formal invitation.

▶ Irán/Iran
Rendezô/Director: PAYMANN HAGHANI
Életkor/Age: 22
Producer: Abbas Haghani
Készítés éve/Year of production: 2002.
Forgatókönyvíró/Script: Paymann Haghani
Operatôr/Photograpy: Alireza Azarian
Vágó/Editing: Paymann Haghani
Vetítési idô/Running time: 28 perc/min.
Rövid tartalom: A magány a legnagyobb fájdalom a modern
ember számára és a szerelem a legfontosabb.
Brief synopsis: Lonelyness is the bigest sorrow for modern
human and love is the most important thing for him
Rendezô önéletrajza: 1982-ben születtem Teheránban. Gyerekkoromban kedvenc idôtöltésem a filmekkel való
foglalatoskodás volt, mindig is érdekelt, hogy egy
rendezô milyen módon készít el egy alkotást. Eddig
három filmet készítettem,
melyeket több, mint 20 filmfesztiválon mutattak be. Az
egyik alkotás, a 3X Golden
Dhow díjat nyert 2003-ban
a zanzibári nemzetközi
fesztiválon. Amennyire tudom, Iránban még egy filmemet sem mutatták be. Kedvenc
témám az idealisztikus és misztikus filmek készítése, és szintén szeretek külföldi producerekkel együttmûködni.
Biography: I was born in 1982 in Tehran, the capital of Iran.
In childhood, one of my favorite was watching film and thinking how director could make a film. But I had never chance to
think about it. After I finished high school I admitted in physics
subject at university but, after 2 years i gave up and I’ve started to make a film. Until now, I’ve made 3 film which has exhibited more than 20 film festivals. one of them which named
is 3X has won Golden Dhow award in international Zanzibar
film festival 2003. As far as now, none of my film had never
exhibited in my country (Iran). Making idealistic and mystical
film is my favorite and also i am interested to collaborate with
foreign producer.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 2nd Tirana Film Fest, 6th Zanzibar Film Fest (Golden Shióort video),
3th Dubai Film Fest

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Kai no Mimi / Shell Ear
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Over Rozen / About Roses

Alright Love / Alright Love

▶ Hollandia/Holland
Rendezô/Director: REMY VAN HEUGTEN
Életkor/Age: 29
Producer: Maja Trivanovic’
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Luuk van Bemmelen
Operatôr/Photograpy: Maarten von Rossem
Vágó/Editing: Brian Ent d.c.e.
Vetítési idô/Running time: 22:30 perc/min.
Rövid tartalom: Az indiai rózsaárus, Nandi, harca az amszterdami éjszakai élettel.
Brief synopsis: Over Rozen (About Roses) tells the story of
Nandi, an Indian rose seller in the Amsterdam nightlife. In his
letters to his family in India, he represents his life in a much
better way then it actually is. For their beliefs, Nandi’s life in
Holland is one big success story: he has an excellent job, goes
out in the fanciest bars of town, and all this with a beautiful girl
by his side… Hoping for a better future, Nandi’s family decides
to send his son Rajeev over to Holland. Panic masters Nandi
as he now has one week to turn failure into success, one week
to conquer an unknown girl, one week to change lies into reality.
Rendezô önéletrajza: Belgiumban
tanult kamerakezelést és filmvágást. Amszterdamba került, ahol
több filmstílussal ismerkedhetett
meg. Szereti ötvözni a játékfilmet
dokumentumfilmes
elemekkel,
nyers, realisztikus de mégis humoros módon.
Biography: After studying camera
and editing, at the School of Higher
Education for Audiovisual Arts in Genk, Belgium, Remy was
admitted at the Dutch Film and TV Academy in Amsterdam.
Here, he studied direction for fiction. During these years Remy
experimented with genres as (tragi)comedy, (melo)drama and
suspense. More and more, his interest grew to a combination
of socially based fiction stories combined with documentary
elements, in a raw, realistic but humorous style.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Dutch
Film Festival (Tuschinski Award, Nassenstein Prize), International Student Film Festival Bologna, Cinestud Amsterdam

▶ Finnország/Finland
Rendezô/Director: SAMULI VALKAMA
Producer: EIKON Media GmbH, Roman Sorger
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Samuli Valkama
Operatôr/Photograpy: Jörg Gruber
Vágó/Editing: Christian Griebel
Vetítési idô/Running time: 14 perc/min.
Rövid tartalom: A berlini metró mozgólépcsõjén egy fiú megpillant egy lányt. Szerelem elsõ látásra, de a lány eltûnik. A
város jelekt ad a fiúnak, hogy merre találja a lányt.
Brief synopsis: Upon spotting the girl of his dreams descending a subway escalator while he is on an escalator going up, a
young man ends up pursuing her through the streets of Berlin,
with fate intervening to lend a helping hand in his quest
Rendezô önéletrajza: 1974-ben született. 1995–1999: Finnország Lahti Tervezõ Intézet.
2002: Melbourne-i egyetem, 1999–2005: Helsinki
mûvészeti egyetem. Grafikai
tervezõ, mûvészeti vezetõ.
Biography: Born in 1974.
1995–1999 Lahti Design Institute, Finland, Candidate of
Arts. 2002 RMIT University,
Melbourne, 1999-2005 University of arts and Design,
Helsinki, Master of arts.
Work experience: graphic design, art direction, illustriation
(Helsinki City Art Museum, terra Nova Visuals etc.
Filmjei/Films: Alright Love (2005), Romeo & Juliet (2003)
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Nominated for the Berlin Today Award 2004, Winner of the Berlin
Today Award 2005.
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▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: SARAH SCHULZE
Életkor/Age: 27
Producer: Diana Camargo, Andrea Rodriguez, Klemens Gûn
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Sarah Schulze, Felipe Sote
Operatôr/Photograpy: Carsten Gijer
Vágó/Editing: Lorna Hoefflersteffen
Vetítési idô/Running time: 30 erc/min.
Rövid tartalom: Bonyolultan komikus történet. A 15. Születésnapját ünnepelni készülô Daisy-rôl és a csôdbement ünnepséget szervezni kénytelen papáról.
Brief synopsis: Comical entanglements in the barrio of Berlin
in Bogot: deisy is looking forward to the big party on her 15th
birthday. Her dad, who is concealing the fact that he is bancrupt, is supposed to organize it.
Rendezô önéletrajza: Bonnban született 1977-ben. A Cambridge-i Egyetemen tanult filozófiát. Kölnben irodalomtudományt,
színház, film és TV ismereteket. Színházi projekteket csinált
Cambridgeben, Baselben, Kölnben és Berlinben. A Nyugat Német Nemzeti TV lektora és szerzôje
Biography: Born in 1977 in Bonn.
She studied philosophy at the
University of cambridge, literary
studies, theatre, film and TV in
Köln. Has done theatre projects in Cambridge, basel, Köln and
Berlin. Works as author and lector for West German National
TV.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Festival
del Uruguay 2005

Jótett helyébe / Good Turn
Deserves Another

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SCHNEIDER ÁKOS
Életkor/Age: 23
Producer: Schneider Ákos
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Schneider Ákos
Operatôr/Photograpy: Harasztos Áron
Vágó/Editing: Schneider Ákos
Vetítési idô/Running time: 6 perc/min.
Rövid tartalom: Egy fiatal üzletember életében elôször jót
próbál tenni, de sajna ráfázik…
Brief synopsis: A young businessman for the first time in his
life tries to do something good, but gets his fingers severely
burnt.
Rendezô önéletrajza: 2000 óta készít filmeket. 2000. Diák,
2002 No Matek, 2003 ELTE BTK filmszak, 2003 Töri órán, 2004
Zsebik, 2004 Film.hu forgatókönyvírói iskola.
Biography: Makes films since 2000. His films: Diák, 2002
No Matek, 2003 Töri órán,
2004 Zsebik, Studies: 2003
ELTE-film.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes:
Asterfest Fesztivál

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

La Fiesta de 15
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Album Familiar /
Family album

▶ Argentína/Argentina
Rendezô/Director: GONZALO TOBAL
Életkor/Age: 24
Producer: Universidad del Cine, Lisandro Gonzalez Ursi, Gabriela Cárcova
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Gonzalo Tobal
Operatôr/Photograpy: Lucas Gaynor
Vágó/Editing: Gonzalo Tobal, Matias Pineiro
Vetítési idô/Running time: 22 perc/min.
Rövid tartalom: Két történet: az elsô Antonio és Obdulia története, hogyan is ismerkednek meg Buenos Airesben 1930-ban.
A másikban az ükapa halálakor egy fiatal férfi kutatja a család
történetét, amiben olyasmit talál, amirôl senki sem tud.
Brief synopsis: Two stories: one about Antonio and Obdulia,
and how they get to know each other in Buenos Aires in 1930;
the other one, about the big family that arises from that encounter. When his great-grandfather dies, a young man inquires into his family’s history, finding out in the origins something that nobody know.
Rendezô önéletrajza: 1981-ben született Argentínában. A
Buenos Airesi Egyetemen tanult filmrendezést. Elsô filmje a
Cerrar la Tapa (To shut the lid), mellyel 2003-ban díjat nyert a
San Telmoi filmfesztiválon.
Biography: Was born in Argentina in 1981. 2001-2004 he studied Film Directing at Universidad del Cine in Buenos Aires.
Cerrar la Tapa (To shut the lid) is his first 16 mm short film.
With it he was given a Price for the Best Fiction Short Film in
1 Festival de Cine de San Telmo 2003.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Participated in the Berlinale Talent Campus #3
(2005).
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Para Siempre Cada Vez /
Forever Every Time

▶ Argentína/Argentina
Rendezô/Director: JUAN MARINO MORDUCHOWICZ
Életkor/Age: 27
Producer: Universidad del Cine
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Juan Marino Morduchowicz
Operatôr/Photograpy: Federico Drasal
Vágó/Editing: Juan Marino Morduchowicz
Vetítési idô/Running time: 5 perc/min.
Rövid tartalom: „A csepp csendesen folyik le az ablakon…ez
egybeesik halálával.”
Brief synopsis: A drop flows down the window, quietly… having
conscience of its death.
Rendezô önéletrajza: 1978-ban született Argentínában. A
Buenos Airesi Egyetemen tanult. Számos rövid filmet forgatott, melyek közül sokat nemzetközi filmfesztiválokon már bemutattak.
Biography: Born in 1978
in Argentina. Studied in
Universidad del Cine in
Buenos Aires. Directed
several short films selected in different international festivals and exhibitions.

▶ Svájc/Switzerland
Rendezô/Director: THOMAS GERBER
Életkor/Age: 27
Producer: HGKZ Dept. Film
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Thomas Gerber
Operatôr/Photograpy: René Baumann
Vágó/Editing: Marina Wernli
Vetítési idô/Running time: 18 perc/min.
Rövid tartalom: Férfiassági próbát kiállni készülô vámpír beleszeret kiszemelt áldozatába. De mi történik, ha a randevút
megzavarja az állattani múzeum gondnoka?
Brief synopsis: The young vampire Victor keeps himself going
by working the night shift as a paramedic. At least that way he
has access to stores of blood. But at 25 what he needs to prove
his manhood is some fresh blood from an actual victim. When
he meets the beautiful new intern Sophia, he takse his courage in hand. At a midnight rendezvous in the zoological museum, the setting is perfect and Sophia most willing, but what
happens if love, and the museum caetaker, get in the way?
Rendezô önéletrajza: 1977-ben született Svájcban.A gazdasági egyetem elvégzése után angolt és pszichológiát tanult.19992000 vágóként dolgozott a Becker Audio-Visual Productionnál.
2004-ben fejezte be filmes tanulmányait Zürichben.
Biography: Born in 1977, in Lucerne, Switzerland. 199097 College in Economy in Lucerne, 1997-99 Studies in
English&Psychology at the University of Zurich, 1999-2000
Cutter at the Becker Audio-Visuals Film Produktion in Zurich.
2004. june Finishes his studies of Film at the University of Applied Sciences and Arts Zurich, School of Art and Design in the
Department Film.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Arger &
Seelenlos - Filmwinter Stuttgart, Festival for Expanded Media,
2004. „The Metal King” - 1. Preis an der Kurzfilmnacht SHNIT!,
Bern 2003,
3. Preis Kat.
D an den 28.
Schweizer
Jugendfilmtagen,
Z ü r i c h ,
2004.

Dilemma I.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: REGULA GERGELY
Életkor/Age: 20
Producer: Regula Gergely
Nemzetiség/Country: Magyar, Budapest/Hungary, Budapest
Gyártó ország/Country of production: Magyar/Hungary
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Regula Gergely
Operatôr/Photograpy: Regula Gergely
Zeneszerzô/Music: Regula Gergely
Vágó/Editing: Regula Gergely
Vetítési idô/Running time: 5 perc/min.
Rövid tartalom: Hezitálás következményei angol humorban.
Brief synopsis: The consequences of hesitation in the English
humour.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek / 124 perc • International competition / short fiction films / 124 minutes

Fledermäuse im Bauch /
Bats in the Belly
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Róka a kertben /
Fox in the Garden

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KÁRPÁTI GYÖRGY
Életkor/Age: 21
Producer: Mázik Lili
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Kárpáti György
Operatôr/Photograpy: Pálos Gergely, Vízkeleti Márton
Vágó/Editing: Kártpáti György
Vetítési idô/Running time: 7 perc/min.
Rövid tartalom: Hogyan lesz egy idôs zeneszerzô kudarca egy
fiatal muzsikus sikere.
Brief synopsis: How will become the failure of an old composer the success of a young musician?
Rendezô önéletrajza: ELTE BTK hallgatója.
Biography: Student at ELTE University.

28%
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: NAGY ANIKÓ
Életkor/Age: 31
Producer: Durszt György, Szohár Ferenc
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Nagy Anikó
Operatôr/Photograpy: Petrik András
Vágó/Editing: Bartos Bence
Vetítési idô/Running time: 1 perc/min.
Rövid tartalom: A történet egy fájadalmas gyötrôdésrôl, egy
kegyetlen döntés miatt elhatalmasodó kétségbeesésrôl,
gyengeségrôl, és az ezzel szemben álló életszeretetrôl, természetes túlélési ösztönökrôl beszél.
Brief synopsis: Story about a painful worry, an overcoming
despair about a cruel decision, weakness versus the love of
life and natural surviving instincts.
Rendezô önéletrajza: Született. 1973-ban Csíkszeredán. 2001–
2004. Budapesti Film és Színmûvészeti Fôiskola adásrendezô
szak. 1993–1996. Budapesti Tanítóképzô Fôiskola, óvodapedagógus szak. Munkahely 2004 Duna Televízió rendezô.
Biography: Born in Csíkszereda in 1973. 2001–2004 Budapest
film Academy, 1993–96 Teacher Training Collage. Workplace:
Duna Television, director.

Reggel / Bulimia

Az a szép… / Do You Want
a Coffee?
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: AKAR PÉTER
Életkor/Age: 20
Készítés éve/Year of production:
2004
Forgatókönyvíró/Script:
Akar Péter
Operatôr/Photograpy: Rév Marcell
Vágó/Editing: Akar Péter
Vetítési idô/Running time: 3 perc/min.
Rövid tartalom: Egy fiú dilemmája.
Brief synopsis: Dilemma of a boy.
Rendezõ önéletrajza: ELTE - filmszak, SZFE - Mozgóképtudományi szak.
Biography: Studies: ELTE-film, SZFE- science of moving picture.
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▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: HARMATH DÁVID
Életkor/Age: 21
Producer: Reichel László
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Harmath Dániel
Operatôr/Photograpy: Kiss Máté
Vágó/Editing: Harmath Dávid
Vetítési idô/Running time: 7 perc/min.
Rövid tartalom: Bulimiában szenvedô lány szerelmi kapcsolata.
Brief synopsis: The love relationship of a girl suffering from
bulimia.
Rendezô önéletrajza: Filmmûvészeti egyetem hallgatója.
Biography: Student of the Film Academy.
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Horst Buchholz: mein Papa Rosa oder welche Farbe
Horst Buchholz: My Papa
hat das Leben / Rosa or
What Colour is Life!

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: SANDRA HACKER
Életkor/Age: 30
Producer: Christopher Buchholz
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Sandra Hacker, C. Buchholz
Operatôr/Photograpy: Sandra Hacker, C. Buchholz
Vágó/Editing: Jean–Marc Lesguillons
Vetítési idô/Running time: 92 perc/min.
Rövid tartalom: Ez a szokatlan film egy család életébe kalauzol bennünket, ahol a családtagok élete egy megnyerô, de nehezen elviselhetô nemzetközi TV sztár körül forgott.
Brief synopsis: This unconventional film portrait by Christopher Buchholz and Sandra Hacker takes us inside the life of a
family that revolved for many years around the endearing but
difficult international screen star.
Rendezô önéletrajza: 1975 augusztusában született Németországban. Az érettségi után történelmet pszichológiát és
német irodalmat tanult az Augsburgi Egyetemen. Jelentkezett
a Baden-Württembergi Filmakadémiára, dokumentumfilm
tanulmányok szakra. A Filmakadémia Mentor Klubjától ösztöndíjat kapott, majd 2000-ben diplomázott. 1998 óta dolgozik forgatókönyvíróként, rendezôként és vágóként. 2003-ban
Cristopher Buchholz-cal produkciós irodát nyitottak.
Biography: Born in 1975 in Augsburg, Germany. After graduation from high-school she studied for a short time art history,
psychology and German literature at the University of Augsburg. After that Sandra Hacker attended Baden-Württemberg’s Film Academy, where she majored in documentary film
studies, received a scholarship to the Film Academy Mentors
Club, and graduated in 2000. Next up was a Nipkow fellowship
for European film and media professionals. Sandra Hacker
has been working as a screenwriter, director and film editor
since 1998. She and Christopher Buchholz co-founded the
production company, Say Cheese Productions, in 2003. She
directed documentaries such as: Le complice du photographe
Pierre Gassmann“, „Laughter is my Lady“, „Der Madendoktor“
(Dr. Maggot), „Kefallonia“, „Ma Vie: Edzard Reuter“.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Berlinále Panorama, Dok Dest Munich, Kiev – Punk Apple
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▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: JULIA DITTMANN
Életkor/Age: 34
Producer: Julia Dittmann+HFF
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Julia Dittmann
Operatôr/Photograpy: Sandra Merseburger
Vágó/Editing: Franziska v. Berlepsch
Vetítési idô/Running time: 88 perc/min.
Rövid tartalom: A 27–30 éves nôk társadalomba való beilleszkedését követhetjük nyomon a fiatalos, zajos Berlinben. Karrier, kapcsolat, gyerek, szabadság és személyiség.
Brief synopsis: The documentary portays in an engaging and
entertaining way four women aged 27 to 30, all searching for
their place in society, amongst the construction noise of the
young capital Berlin. How can they find and create their own
space to live and develop? How and where will they manage
to combine career, relationship and children? How are they to
create their own individual, free and identity?
Rendezô önéletrajza: 1970–ben született a németországi
Kölnben. Tanulmányok: 1991–1995 Berlin, 1995–1998 berlini
drama iskola, 1998–2002 Konrad Wolf Filmakadémia. Rendezôasszisztens a színház világában.
Biography: Born in 1970 in Cologne, Germany. 1991–1995
study of history, philosophy and jurisprudence in Berlin. 1995–
1998 Drama School in berlin. 1998–2002 studies at film school
„Konrad Wolf” in Potsdam. Since 2002 study of film sciences
and gender studies in Berlin. Assistent director in theather
world.

Podul Peste Tisa / The Bridge Egy ismeretlen naplója / The
Diary of an Unknown Man

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: TOLNAI SZABOLCS
Életkor/Age: 34
Producer: Durst György
Készítés éve/Year of production: 2002–2004
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photograpy: Tolnai Szabolcs/Szilágyi Kornél
Vágó/Editing: Szilágyi Kornél
Vetítési idô/Running time: 52 perc/min.
Rövid tartalom: Portréfilm Nagy József Franciaországban
élô, vajdasági származású koreográfusról.
Brief synopsis: Portray film about Nagy József coreographer.
Rendezô önéletrajza:
Született 1971-ben, Szabadkán. Az újvidéki Színház- és Filmmûvészeti
Fôiskolán
diplomázott,
színházi és filmrendezôi
szakon. A vajdasági fiatalok filmes központjának,
az újvidéki Kino Klubnak
a megalapítója. A Palicsi
Nemzetközi Filmfesztivál igazgató helyettese.
A Magyar Filmmûvész Szövetség Játékfilm Szakosztályának
tagja. Több színházi elôadást is rendezett. 1999 óta munkatársa a Fehér éjszakák és a Gong c. kulturális magazinoknak
(Duna TV), mint rendezô
Biography: Born in Szabadka in 1971. Got his degree at the
University of Újvidék, branch director.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Nyári
mozi – játékfilm, 74 perc, 35mm (1998) – Országos Független
Filmszemle Különdíja. Arccal a földnek – játékfilm, 82 min,
35mm (2001) – A Magyar Filmszemle különdíja. Karlovy Vary,
Pozsony, Tbiliszi.
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▶ Románia/Romania
Rendezô/Director: ILEANA STANCULESCU
Életkor/Age: 28
Producer: Ileana Stanculescu
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Ileana Stanculescu
Operatôr/Photograpy: Nikola Wyrwich
Vágó/Editing: Klaudia Begic
Vetítési idô/Running time: 75 perc/min.
Rövid tartalom: A Tisza folyót átszelô egyik hídnak hosszú története van. Ez a híd köti össze Sighet-t és Slatinát. Sighet egy
kisváros Románia északi részén, közel az ukrán határhoz, míg
Slatina a Tisza ukrán oldalán lévô szomszédos település. Ezt
a hidat az Osztrák-Magyar Monarchia idején építették és már
számos alkalommal az árvíz áldozata lett. A legutolsó újjáépítés 1930-ban volt, de a második világháború végén lebombázták a magyar-német csapatok. 1998-ban Sighet polgármestere úgy döntött, hogy a PHARE program támogatásával
újjáépítik a hidat.
Brief synopsis: One of the bridges across the river Tisa has
a long and complicated story: the bridge between Sighet and
Slatina. Sighet is a small town in the north of Romania, close to
the Romanian-Ukrainian border, and Slatina the neighbouring
town on the Ukrainian bank of the Tisa. This bridge has been
build during the Austrian-Hungarian empire and destroyed or
taken by the flood for several times. It has been rebuilt for the
last time in 1930 and finally bombed by the German-Hungarian armies shortly before the end of the Second World War. In
1998 the mayor of Sighet, Mr. Ion Bledea, decided to rebuild
the old bridge with the financial help of the PHARE-Programme. The PHARE-Programme is a programme of the Eropean
Union dedicated to cross-border projects between two states
from Eastern Europe.
Rendezô önéletrajza: 1976–ban született Bukarestben. Potsdamban tanult
dramaturgiát és szövegkönyvírást.
Biography: Born in Bucarest, on 13. 10.
1976. Study of dramaturgy and script at
the Filmschool „Konrad Wolf” in Potsdam, Germany.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: First
Appearance Award IDFA 2004 (Amsterdam), 27th Moscow
Film Festival, Munich International Doc.Festival, Thessaloniki
International Docfestival, Crossing Europe Festival, Linz.
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Zemlja Vajaje /
The Land of Vajaja

▶ Szerbia/Serbia
Rendezô/Director: PETAR JOVANOVIC
Életkor/Age: 23
Producer: Academy of Arts, Novi Sad
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photograpy: Jovan Milinov
Zeneszerzô/Music: Milan Nenin
Vágó/Editing: Ivan Knezevic
Vetítési idô/Running time: 15 perc/min.
Rövid tartalom: Ez a történet látszólag egy néprajzi dokumentum film, de valójában egy szinte feledésbe múlt életstílusról
szól, a csendrôl és a nyugalomról, amiket a mai modern világunkban már elveszítettünk.
Brief synopsis: Horvat Lukacs and Rozsika are one of the last,
and surely the oldest habitants of the few remaining farms
near Kanizsa (Vojvodina, Serbia). Their stories are told maybe
for the last time, and should be listened carefully, because
they speak of the world that’s disappearing, and that we shall
maybe dream of one day.
Rendezô önéletrajza: 1981–ben
született Novi Sadban. 2000–ben
iratkozott be az egyetem rendezôi
szakára. A szerb nemzeti színháznál dolgozott rendezô-asszisztensként tanulmányai alatt. 2004–ben
dokumentumfilmet készített egy
nemzetközi
zongoraversenyrôl.
2004–ben diplomázott a „The Land
of Vajaja” címû dokumentum filmmel, ami a belgrádi filmfesztiválon a legjobb Szerbiában készült dokumentumfilm címet nyerte el.
Biography: Born 1981 in Novi Sad. 2000 enrolled The Academy
of Arts in Novi Sad, group for directing. During the studies he
worked as the assistant director at The Serbian National Theatre, Novi Sad. March 2004, he made a documentary movie
about the international piano competition “Isidor Bajic Memorial” in Novi Sad. Graduated in October 2004 with documentary film “The Land of Vajaja” which gained the Prize for the
best documentary made in Serbia at the Belgrade Documentary and Short Film Festival (April, 2005)
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Hanosea Hashivim Vearba /
The 74th

▶ Izrael/Israel
Rendezô/Director: HAGGAI ARAD
Életkor/Age: 29
Producer: Sapir Academic College
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Haggai Arad
Operatôr/Photograpy: Ariel Glikson
Vágó/Editing: Daniel Weil, Michal Ben–Zvi
Vetítési idô/Running time: 16 perc/min.
Rövid tartalom: 1997 telén két helikopter ütközött Libanon határán. 73 katona vesztette életét.A 74. katona eltûnt, keresésére indultak. Az ártatlanság, a gyermekiesség, a biztonság,
az országba, a jóba, az anyába vetett hit elvesztése. Emlékek,
szavak, hangok, képek és érzelmek keresésée. A könyörület
keresése.
Brief synopsis: In winter 1997, two army helicopters, crashed
above the Lebanese border. 73 soldiers found their death. The
74th confronts with that night, in which I was sent to remove
the bodies. The 74th is about loss and search. The loss of naivete’, childhood, security. The loss of faith – in the country,
in the good, in mother. Search for memories, words, sounds,
pictures and feeling. Search for compassion.
Rendezô önéletrajza: 1975 december 23.-án született. 1991
és ’93 között a Sha’ar Ha’ Negev középiskolában tanult. 19941997 között katonai szolgálatot töltött. 1997-2004 Kibutzban
gyerekekkel foglalkozott. 1999-2004 a Sapiri Filmakadémián
tanult. Forgatókönyvíró, producer és rendezô.
Biography: Date of Birth: 23, December, 1975. 1991–1993 “Sha’ar Ha’Negev” High School. 1994-1997 – combatant military service at the Infantry. 1997–2004 – working at the Kibbutz with children. 1999–2004 – film school in Sapir academic
collage. Screenwriter, producer and director.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 3rd
South film festival- sderot, Israel,2004. 5th International students film festival-pisek, czech republic,2004. 1st international of short film festival, Luxemburg, 2004. 16th Int’l Film
Festival, Fano, Italy, 2004. 16 Int’l film ferstival, Ankara, Turkey, 2005. 2nd Int’l children films festival& congress, Istanbul,
Turkey, 2005. 7th Doc Aviv, Int’l doc festival-student category,
Tel Aviv, Israel, 2005. 33rd Int’l short film festival, Huesca,
Spain, 2005. 7th students film forum, Bulgaria,2005. 35th
Molodist International film festival, Kiev, Ukraina, 2005

I’m just like you

Rendezô önéletrajza: KRISTINA
MEITON 1972–ben született Sundsvallban, Svédországban.
Biography: KRISTINA MEITON:
Born in 1972 Sundsvall, Sweden.

▶ Finnország/Finnland
Rendezô/Director: JOHAN KARRENTO
Életkor/Age: 30
Producer: Johan Karrento
Készítés éve/Year of production: 2005.
Forgatókönyvíró/Script: Johan Karrento
Operatôr/Photograpy: André Ritonnale
Vágó/Editing: Johan Karrento
Vetítési idô/Running time: 41 perc/min.
Rövid tartalom: Afrika verziója Nyugat Európáról.
Brief synopsis: Africans tell
their versions about western
Europe.
Rendezô önéletrajza:
1995–2000
Berlini&Stockholmi mûvészeti Iskola, 2002
Safumaa, 2003 Pickies, 2005
Acrobats
Biography: 1995–2000 Art
School in Berlin&Stockholm,
2002 Safumaa, 2003 Pickies,
2005 Acrobats
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Stuttgarter Filmwinter – Jury Prize

Nemzetközi versenyprogram / dokumentum filmek • International competition / documents films

▶ Svédország/Sweden
Rendezô/Director: KIRSTINA MEITON, LINDA STERNÖ
Életkor/Age: 29 és 33
Producer: Martina Eriksdotter
Készítés éve/Year of production: 2004
Vetítési idô/Running time: 29 perc/min.
Rövid tartalom: Milyen lehet fiatalnak lenni egy olyan országban ami a miénk, de mégsem az? Bevándorlók és a svédek…
Brief synopsis: This film deals with being young in a country that both is and is not ones own. The film is about what
it is like to live in two different worlds and about reasons to
why one sometimes gets into trouble. It is about prejudices
and dreams, about the sense of rootlessness and about being lumped together with everybody else that has black hair...
The film is also about the pupils in the group Blackheadz and
about their striving for improving the relationship between immigrants and Swedes at their school.
Rendezô önéletrajza:
LINDA STERNÖ 1976–ban született
Svédországban. Filmjei: 2004: Sa
som du ar manniska ar jag manniska (docum.), A documentation of
Blackheadz (docum.) 2005: Wash
with me (fiction).
Biography: LINDA STERNÖ: born
in 1976, Linköping, Sweden. Films:
2004: Sa som du ar manniska ar jag
manniska (docum.), A documentation of Blackheadz (docum.)
2005: Wash with me (fiction).

Acrobats / Acrobats
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Nemlátok / Sightless

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: BÁNKI ÁKOS
Életkor/Age: 21
Producer: Reichel Mónika
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Bánki Ákos
Operatôr/Photograpy: Bánki Ákos
Vágó/Editing: Filmmûvészeti Egyetem
Vetítési idô/Running time: 7 perc/min.
Rövid tartalom: Vakok vágyairól készült interjú videoklipekkel.
Brief synopsis: An interview with videoclips about the desires
of the blind.
Rendezô önéletrajza: Filmmûvészeti egyetem hallagatója.
Biography: Student of the Film Academy.
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Paris 1951

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: JASMIN GORDON
Életkor/Age: 26
Producer: Jasmin Gordon
Készítés éve/Year of production: 2005.
Forgatókönyvíró/Script: Jasmin Gordon
Operatôr/Photograpy: Jasmin Gordon
Zeneszerzô/Music: Public Archives
Vágó/Editing: Jasmin Gordon
Vetítési idô/Running time: 9 perc/min.
Rövid tartalom: Negyven évvel nagyapám halála után, anyám
rájött, hogy a férfi, akit apjának hitt, nem volt az. Anyám személyiségének rekonstrukciójáért küzd. A film a múlt emlékeinek újraértékelését próbálja bemutatni.
Brief synopsis: Forty years after my grandfathers’ death, my
mother discovers that the man she knew was in fact not her
father. In mid–life and without any physical remnants of the
past, she struggles to reconstruct her identity. This short film
is a meditation on the process of reinterpreting personal history and the challenge of recollecting the past in the absence
of all images and objects.
Rendezô önéletrajza: Magyar és svájci leszármazott. Európában és az Egyesült
Államokban
nevelkedett. Miután
megszerezte irodalomból a diplomát
Párizsban kezdett
fotósként dolgozni.
Elsô filmje a Decent
exposure (3 min.)
volt.
Biography: Jasmin
is of hungarian and
swiss descent and
was raised in Europe and the United States. After receiving a
B.A. in literature, she worked as a photographer in Paris. She
is now going to program in documentary film. Her 1st film was
„Decent exposure” (3 min)

Ilyen hülyeséget, ilyen
marhaságot

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: TÖRÖK ZOLTÁN
Életkor/Age: 33
Producer: Bo Landin
Készítés éve/Year of production: 2001
Forgatókönyvíró/Script: Török Zoltán
Operatôr/Photograpy: Török Zoltán
Vágó/Editing: Peter Olofsson
Vetítési idô/Running time: 28 perc/min.
Rövid tartalom: 2000 telén a világ médiájának bôven volt szenzációja. Elkeseredett arcok, döglött halak sokkoló látványa
töltötték meg a címlapokat és a híradókat „köszönhetôen” az
egyik legsúlyosabb ökölógiai kataszrófának, ami valaha történt az európai kontinensen. De mi lett a sorsa, miután a tömegmédia halottnak nyílvánította és magára hagyta a vidéket.
A film az ott élôk sorsát követi nyomon 12 hónapon keresztül.
Brief synopsis: In the winter of 2000 the world media abounded in sensations. Desperated faces, shocking view of dead fish
filled the newspaper articles due to one of the most severe
ecological catastrophy ever happened on the European continent. But what happened after the media left alone this region?
Rendezô önéletrajza: Születési év: 1972. Tanulmányok: 2003.
Discovery Channel Masterschool –egyéves szakmai tanfolyam. 1997–1998: Hírszerkesztô tanfolyam, MTV. 1995–1996
Egyetemi
kurzusok:tudományos dokumentumfilmek szerkesztése, operatôri ismeretek.
1991–1996.
Biológia–földrajz
ELTE TTK, Budapest.
Biography: Born in 1972. Studies: 2003 Discovery Channel
Masterschool; 1997–98 newsediting course, 1995–96 university courses on editing documentraies, 1991–96 biology and
geography at ELTE
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 2002.
INFF, Montana USA: Best enviromental …, 2003: ORTT Különdíj, nemzetközi tudományos film
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▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: PILLÓ ÁKOS
Életkor/Age: 28
Készítés éve/Year of production: 2001
Forgatókönyvíró/Script: Pilló Ákos
Operatôr/Photograpy: Pilló Ákos
Vágó/Editing: Pethô Szabolcs
Vetítési idô/Running time: 27 perc/min.
Rövid tartalom: Házfoglaló hajléktalanok élete a Rózsa domb
tövében.
Brief synopsis: The life of house occupying homless at the
foot of the Rózsa hill.
Rendezô önéletrajza: Mozgóképgyártó képesítés 1999. Budapest, Televíziós operatôr 2001–2003 Nyíregyháza, Televízió–
technikai mérnök hallgató 2003–2004 Gödöllô
Biography: 1999 moving picture training,2001–2003 cameraman in Nyíregyháza, 2003–2004 Gödöllô:television–technical
engineer student
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Ösztöndíj, különdíjak, Csenger város nagydíja

Cyanide Blues
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Radio La Colifata

▶ Olaszország/Italy
Rendezô/Director: VALENTINA MONTI, MIRTA MORRONE
Életkor/Age: 32 és 33
Producer: MMS
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Valentina Monti
Operatôr/Photograpy: Valentina Monti, Mirta Morrone
Vágó/Editing: Matteo Spigariol
Vetítési idô/Running time: 33 perc/min.
Rövid tartalom: A Radio La Colifata 14 éve sugározza mûsorát egy
idegpszichiátriai korházban Buenos Airesben. 2003-ban a rádió elôszavazást rendezett a bentlakó ôrültek részére a tényleges argentin
választások elôtt. Az eredmények kint és bent megegyeztek.
Brief synopsis: RadioLa Colifata transmits from a neuropsichiatryc
hospital in Buenos Aires since 14 years. In 2003 Radio La Colifata
organized a symbolic election inside the hospital the day before the
real election in Argentina to permit at lunatics to vote. The results
inside and outside are the same. A look in the origins of Democracy
seen from inside a mental hospital where the patients do not have
civil rights to vote.
Rendezô önéletrajza: VALENTINA MONTI: 1973-ban született Bologna-ban. A Bolognai Kortárs Mûvészetek Egyetemén végzett. 1995-ben
az Amszterdami Egyetemen tanult, ezt követôen a Londoni Goldsmith
Fôiskolára járt. 2000-ben résztvett az Európai Közösség által rendezett filmezéssel, rendezéssel és vágással kapcsolatos programsorozatban. Az Azzurro Stúdió-nál dolgozott rendezôasszisztensként.
Jelenleg Bolognában és Milánóban dolgozik filmvállalatoknál. / MIRTA
MORRONE: 1972-ben született Pescarában. A Bolognai Egyetem természettudományi karán végzett. Ösztöndíjat nyer a párizsi Fizikai és
Kémiai Intézetbe, majd 2004-ben geodinamikából doktorált.
Biography: VALENTINA MONTI was born in 1973 in Bologna. Graduated in Contemporary Art at the University of Bologna. In 1995 studied at the University of Amsterdam, and in 1999 at the Goldsmith College in London. In 2000 participated in a program on directing, film
and editing funded by the European Community then she worked as
a director assistant for Studio Azzurro, a production company based
in Milan. At this time she works free–lance as a director and camera operator for various production companies in Bologna and Milan
as well as shoot promotional video and reportage. She also teaches
practical seminars with students on how to use a camera, film language. MIRTA MORRONE: Born in 1972 in Pescara. Graduated in
Hearth Science at the University of Bologna. Obtained grant to study
at Ecole Superieure de Fisique et de Chimie Industrielles, Paris. In
2004 obtained PhD in Geodynamic.
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A folyamat / Process

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: DR. MUSZATICS PÉTER
Életkor/Age: 28
Producer: Dr. Muszatics Péter
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Dr. Muszatics Péter
Operatôr/Photograpy: Horváth Mihály
Vágó/Editing: Kornis Anna
Vetítési idô/Running time: 50 perc/min.
Rövid tartalom: A magyar Holocaust elôzményei 1918–1944.
Interjúk, archív felvételek mutatják be a folyamatot.
Brief synopsis: The antecendents of the 1918–1944 Hungarian
Holocaust. Interviews, archiv records and videos show the
process.
Rendezô önéletrajza: 1976–ban szültett. Jogi, színház és filmes tanulmányok. Gyakorlat: MTV, Duna TV, ORF. Elsô film: A
folyam. Jelenleg egy Márai portrén dolgozik.
Biography: Born in 1976. Studied law, theatre and film studies. Practice: MTV, DUNA TV, ORF.First film: A folyam (The
stream), at present he works at the portrayal of Márai.

Budapest!
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KÁRPÁTI GYÖRGY
Életkor/Age: 20
Producer: Hollosi G. Zsuzsanna, Varga Gábor
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Kárpáti György
Operatôr/Photograpy: Pálos Gergely, Vízkeleti Márton
Vágó/Editing: Kártpáti György
Vetítési idô/Running time: 12 perc/min.
Rendezô önéletrajza: Az ELTE BTK hallgatója.
Biography: Student at ELTE University.

Unter uns ist Japan /
Japan is Underneath

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KÁRMÁN IRÉN
Életkor/Age: 38
Producer: Faragó József
Készítés éve/Year of production: 2001.
Forgatókönyvíró/Script: Kármán Irén
Operatôr/Photograpy: Tarján Iván
Vágó/Editing: Kornis Anna
Vetítési idô/Running time: 25 perc/min.
Rövid tartalom: Rozi úgy rá tud csodálkozni az életre, ahogy
csak kevesen. Álomvilága lenyûgözô. Pedig elveszítette szerelmét, nagymamáját, apját, anyját. Ráadásul vesebeteg.
Brief synopsis: Rozi, who lost her love, grandmother, father
and mother, in addition suffering from a kidney disease, is able
to gaze at life in wonderment.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 33. Magyar Filmszemle külndíja; Torun–i Független Filmfesztivál
versenyfilmje

Errances / Night Walk
▶ Belgium/Belgium
Rendezô/Director: BERGMANS STEPHANE
Életkor/Age: 22
Producer: Marc Gillon
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Bergmans Stephane
Operatôr/Photograpy: Renaud Charlier
Vágó/Editing: Eva Sanchez–Sierra
Vetítési idô/Running time: 13 perc/min.

Modern Exodus
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KOZÁK POLETT
Életkor/Age: 27
Producer: Kecskeméti Televízió
Készítés éve/Year of production: 2003
Forgatókönyvíró/Script: Kozák Polett, Szûcs Zoltán
Operatôr/Photograpy: Szûcs Zoltán
Vágó/Editing: Csányi Mihály
Vetítési idô/Running time: 35 perc/min.

Nemzetközi versenyprogram / dokumentum filmek • International competition / documents films

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: HEIKO AUFERMAUER
Életkor/Age: 27
Producer: G. Reicherstorfer
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photograpy: Cristoph Rohn
Vágó/Editing: Srah C. Weber
Vetítési idô/Running time: 12 perc/min.
Rövid tartalom: Martin és Max Hornoban élnek, egy észak
Németországi kis faluban, amely hamarosan már csak emlékezetükben fog létezni. Bár már közeleg a vég a fiúk még mindig elhagyatott házakban keresik a saját házukhoz szükséges
építôanyagokat.
Brief synopsis: Martin and Max are living in Horno – a village
in Eastern Germany which soon will only exist in their memory. Even though the coal – dredgers are getting closer every
day, the two friends are still enetering abandoned houses in
order to find building material for their own small house. Only
one week after he shooting of this film, the 10 year old boys
had too leave their homeland for ever.
Rendezô önéletrajza: Fürthben született. Berlini egyetemen tanult színháztudományt.
Biography: Born in Fürth.
1998–2001 Studies of sciences of theatre at Humboldt–
Universität zu Berlin. 2001
Immatriculation for studies
of directing at HFF Potsdam.

Rozi / Rozi
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Srí-Lanka – egy Turista
naplója / Sri Lanka – Diary
of a tourist

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: BOROS MIKLÓS
Életkor/Age: 26
Producer: Borsos Miklós
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photograpy: Borsos Miklós
Vágó/Editing: Borsos Miklós
Vetítési idô/Running time: 35 perc/min.
Rövid tartalom: Srí-Lanka, 2005. Mit tudunk Róla? Tsunami.
De a szigetország ennél sokkal több. Srí Lanka és ami mögötte van.
Brief synopsis: Sri-Lanka,2005.What do we know about it?
Tsunami. But this island is much more than that.Sri Lanka and
what is behind it.
Rendezô önéletrajza: 1979. Nagykanizsa. Iskolák: Nagykanizsa, Keszthely, Budapest. Vegyész, programozó, grafikus, filmes. Munkák: utómunka
stúdió, MTV, szabadúszó
operatôr és vágó. Filmek:
Sugárpehely – filmetûd
(rendezô, operatôr), Haelo
– videoklip,(rendezô, látványtervezô) Flaszetertánc – dokumentumfilm
(társrendezô, operatôr,
vágó), Nincs mese (rendezôasszisztens)
Biography:
Born
in
Nagykanizsa in 1979.
Schools:
Nagykanizsa,
Keszthely, Budapest. Chemist, programmer, graphic artist,
film–maker. Jobs: studio, MTV, cameraman and cutter.
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Maestro

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: M. TÓTH GÉZA
Életkor/Age: 35
Producer: M. Tóth Éva
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: M. Tóth Géza
Operatôr/Photograpy: Megyeri Tamás
Vágó/Editing: M. Tóth Géza
Vetítési idô/Running time: 5 perc/min.
Rövid tartalom: Egy pici gyéren megvilágított odúban a Maestro készülôdik a nagy fellépésre.
Brief synopsis: In a tiny, shady cavity the Maestro is preparing
for his big performance.
Rendezô önéletrajza: Animációs filmrendezô. Eddig kb. 120
animációs televíziót, reklámot, fôcímet valamint 4 egyedi animációs filmet készített. Több
összmûvészeti
produkció
szer vezôje. Tanít a Magyar
Iparmûvészeti Egyetemen,
az Animáció szakirány vezetôje. Vendégtanár Tallinban, Ahmedabadban (India),
és a Baden–Württenbergi
Filmakadémián dolgozott.
Biography:
Animationfilm
director. He signated 120 animated televisions, ads and
short films, made 4 animated short films. He is a teacher at
the School of applied arts. Guest teacher at Tallin.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: MAFSZ
52 OFF – különdíj
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Tango Nero

▶ Belgium/Belgium
Rendezô/Director: DELPHINE RENARD
Életkor/Age: 35
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Delphine Renard
Operatôr/Photograpy: Delphine Renard
Vágó/Editing: Delphine Renard, V. Leroy
Vetítési idô/Running time: 11:30 perc/min.
Rövid tartalom: Velencében egy férfi ékszerrablást kísérel
meg, de akad egy turista szemtanú. A férfi mrgpróbál a lánytól megszabadulni, aki közben lenyelte a drágakövet. Kettejük
furcsa kapcsolata rajzolódik ki a történetben.
Brief synopsis: In Venice, a thief makes a robbery in St. Marc
for the mob and catch a tourist who witnesses him as he was
stealing a precious stone in St. Marc. He tries to get rid of her.
In the struggle that follows, she swallows the stolen stone. This
means that he is united with her by pure self–interest. The two
characters travel to Venice while they dance a strange tango; at
times they are close together, at other times they are separated
from each other, all this takes please in a downpour; Is the young girl, who is in love, roght to set her hopes high?
Rendezô önéletrajza: Az elmúlt évben számos workshoppot ,
több mint 60 filmet rendezett. 1998–ban jelent meg elsô filmje
Steve Warnings Békák címû dalát illusztrálva.
Biography: Delphine Renard
created in 1994 Zorobabel with
William Henne. Since, she
manages lot of workshops with
different publics and directed
about 60 films. She made commission videos and animated
films. In 1998, she makes her first short film as director :
an animation clip with the song “Les Grenouilles” (‘frogs’) by
Steve Waring. She uses painted rotoscopy as her favourite
technique, because it shows very well the real movement with
the possibility of a pictorial treatment. Indeed, she likes very
much the colored atmospheres.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Festival
anima 2005/ award RTBF, Festival du film d’amour de Mons,
Festival Main office – Media wave – de Hongrie, Festival du
court métrage de bruxelles (hors compétition), Festival le
court en dit long á Paris

Lucia

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: JEAN–GABRIEL PERIOT
Életkor/Age: 31
Producer: Frederic Du Brevic, Yves Le Yaouang
Készítés éve/Year of production: 2005
Vetítési idô/Running time: 10 perc/min.
Rövid tartalom: Ne feledd, én vagyok az oka a te…. Ne hagyj el
engem azon a napon!
Brief synopsis: Remember that I am the cause of your… Don’t
leave me on that day.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Best
director and special award, San Gio festival Verona. Best experimental film, Naoussa international film festival. Audience prize, Zemos 98 Sevilla. Hi mom silver award, Carrboro.
Jury’s special mention, Senef Seoul. Mention, vidéoforme
Clermont–Ferrand. Festival du
court métrage de Clermont–Ferrand. Festival international du cinéma d’animation / Annecy. Côté
Court / Pantin. Némo / Paris. Festival nouvelle génération / Lyon.
Aye–Aye / Nancy. Art court vidéo
/ Arles. Pris de courts / Paris. Videoformes / Clermont–Ferrand.
Images contre nature / Marseille.
Un festival c’est trop court ! / Nice.
4e rencontres du cinéma européen / Vannes.l’avis de Château
/ Château–Chinon. Vues d’en face / Grenoble. Onedotzero /
London. Island art film & video festival / London. Kerry film
festival / Ireland. Pesaro film festival. In video / Milan. Sangio
festival / Verona. Zemos98 / Sevilla. Girona film festival. Borges in Curt / Lleida. Fescurts film festival / Barcelona. Minima
mostra de video curt / Gandia Valencia. Granada international
short film festival. MFA planet Europe short film festival /
Palma de Mallorca. Videolisboa / Lisbonne. EMAF / Osnabrueck. etc.

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: FELIX GÖNNERT
Életkor/Age: 29
Producer: Felix Gönnert
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Felix Gönnert
Operatôr/Photograpy: Felix Gönnert
Vágó/Editing: G. Wille
Vetítési idô/Running time: 8,5 perc/min.
Rövid tartalom: Egy kórházban kóborolva Lucia röntgen képeket talál.A koponya képe megindítja fantáziáját és kis idô
múltán a valóság és az álom egybeolvad.
Brief synopsis: Wandering about the hospital by night, Lucia discovers several x–rays. The image of a skull fires her
imagination and before long, dream and reality begin to blur…
Rendezô önéletrajza: 1975–ben született Lüneburgban.1996–
ban kezdte meg egyetemi tanulmányait Ilmenauban. A Konrad
Wolf Film Akadémián animációs tanulmányokba kezdett.
1990–ben számos rövid filmet készített.1999 óta számítógépes animációkat készít
TV reklámokhoz.
Biography: Born 05/14/1975
in Lüneburg. 1996 began studying applied media studies
at the University of Technology in Ilmenau. He took up
studies in animation at the
Film&TV Academy „Konrad
Wolf” in Potsdam. Sinced
1990 he produced several
short films. In 1996 he made several exhibitions and illustrations with the agency „Break Fast” in Buxtehude. Since 1999 he
is doing computer animation for TV–commercials.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Audience Award at the Festival Ciné Junior 2005, Paris. Animago
Award 2004: 2. Place in the categorie Animation/education/
short film. Etc.
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Jam Session

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: IZABELA PLUCINSKA
Életkor/Age: 31
Producer: Janik? Wenske
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Izabela Plucinska, J. Celeda
Operatôr/Photograpy: Izabela Plucinska
Vágó/Editing: Dirk Selneier
Vetítési idô/Running time: 9,3 perc/min.
Rövid tartalom: Theres és Viktor a középkorú pár egy jazz
klub felett laknak. Éjszaka nem tudnak aludni a zene miatt, de
talán ez pozitívan hat a földi életükre?
Brief synopsis: Theres and Viktor, a middle aged couple, are
living in an appartment above a jazz club. They can’t sleep at
night bacause of the music coming from the club. Perhaps it is
a welcomed distraction from their mundance lives?
Rendezô önéletrajza:
1974–ben született Lengyelországban. 1995–2000: Ipar és
Képzômûvészeti fôiskola Lodz.
1998–2002: Film Iskola PWSFTviT, Konrad Wolf filmakadémia–
animáció, Potsdam.
Biography:
Born in 1974 in Koszalin, Poland.
1995–2000: School of Art and design Lodz, 1998–2002 Film School PWSFTviT, Animation, Lodz,
2002–2003 Film School „Konrad Wolf” Animation, Potsdam.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Festival Berlin Prize of the International Shortfilm Jury Silver Bear
2005
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Smoke

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: CLAUDIA ROMERO
Életkor/Age: 31
Producer: HFF
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Claudia Romero
Vágó/Editing: Claudia Romero
Vetítési idô/Running time: 1,4 perc/min.
Rövid tartalom: Lilith énekléssel és tánccal kápráztatja el közönségét. Az egy perces animációs filmben érvényre juttatja
erôs személyiségét.
Brief synopsis: Lilith bewitches her audience by singing
and dancing. Most provocativly does she present her strong
personality in the one–minute animationfilm.
Rendezô önéletrajza: 1974–ben született Chílében. 1994–97
között operatôr Németországban
és az USA–ban. 1997–2003 animációs tanulmányok.
Biography: Born in 1974 in Chile.
1994–97 cameraman in Germany
and USA. 1997–2003 student of animation.
Fesztiválszereplések /Previous
festivals and prizes: 3th International Animated Film Festival, Vilnius. 20th International Odense Film Festival. 9th Seoul International Cartoon&Animation
Festival, etc.

Subway Score

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: FRITZ ZOLTÁN
Életkor/Age: 25
Producer: Art–7 Mûvészeti Stúdio
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Fritz Zoltán
Vágó/Editing: Fritz Zoltán
Vetítési idô/Running time: 4,3 perc/min.
Rövid tartalom: A Triton zenéjére készült videóklipp második
helyezést ért el a 2004-es Hungaroflash videóklipp pályázaton. A történet egy karmikus lejtô állomásait beszéli el. A világuralomra törô diktátortól a mindenhova piszkoló kutyán át, a
lemmingig, és még tovább.
Brief synopsis: The videoclip prepared for the music of Triton
came second int he 2004 Hungaroflash videoclip competition.
The story relates to the sloping stages of karma. From the
dictator who rules the world, to the dirty dog and then to the
lemming and so on.
Rendezô önéletrajza: Született: 1979. május 15-én, Kecskeméten. 1997. Pannónia Rajzfilmstúdió Kecskeméti Mûterme.
1998–2004 Magyar Iparmûvészeti
Egyetem – szilikát szak, kerámia
szak – 2003-ban MIE szilikátipari
tervezõ diploma, 2004-ben vizuális- és környezetkultúra tanári
diploma. 2004 – Art7 Bt. Mûvészeti
Stúdió alapítása.
Fesztiválszereplések/Previous
festivals and prizes: 2000 Open
Film Fesztivál legjobb tárgyanimáció díja – „Fritz és az óra” c. animációs film (rendezte:
Nádas Tibor, animátor: Fritz Zoltán, Nádas Tibor), 2002 Internetes animációs filmpályázat (II. helyezés) – „Alsógöröngyös”
c. animációs film (rendezte: Nádas Tibor, animátor: Fritz Zoltán).

Nemzetközi versenyprogram /animációs filmek • International competition / animation films

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: ALEXANDER ISERT
Életkor/Age: 33
Producer: Alexander Isert
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Alexander Isert
Operatôr/Photograpy: Alexander Isert
Vágó/Editing: Alexander Beyer
Vetítési idô/Running time: 6,23 perc/min.
Rövid tartalom: Egy zsúfolt metróállomás, tele átlagos utasokkal és egy kutya. A kutya a türelem játékába merült és nem
szeretné, ha zavarnák. Az állomásra beviharzik egy vonat, a
vér pedig spriccol.
Brief synopsis: a crowded subway station full of ordinary passengers waiting for the train. And a dog. The dog is engrossed
in a game of patience and doesn’t wish to be disturbed. All of a
sudden, a long cuboid pushes its way through the tiled station
wall shoving the dog and his mistress onto the tracks! An underground train speeds into the
station, blood spurts up.
Rendezô önéletrajza: 1971–ben
született Pforzheimben, Németországban. 1994–97 újságírói,
színház és film tanulmányok Berlinben. 1996–2002: Filmforum
magazin munkatársa. 1998–tól
a Konrad Wolf Film akadémián
animációt tanult.
Biography: Born in 12/29/1971
in Pforzheim, Germany. 1993/94
practical in camera assistance. 1994–1997: studies of journalism and theater, film and TV at Freie Universität Berlin.
1996–2002 freelance writer and editor for Filmforum magazine. 1998– study of animation at academy „Konrad Wolf” Potsdam.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 55th
Berlin International Film Festival 2005

Mit akar ma a karma /
What Does the Karma Want
Today
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Viskningar / Whisperings

Csiga / Snail
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: GERÉB GYÖRGY
Életkor/Age: 25
Producer: Art–7 Mûvészeti Stúdio
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Geréb György
Vágó/Editing: Geréb György
Vetítési idô/Running time: 3,4 perc/min.

▶ Svédország/Sweden
Rendezô/Director: MALIN ROSENQVIST
Életkor/Age: 27
Producer: Malin Rosenqvist
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Malin Rosenqvist
Operatôr/Photograpy: Malin Rosenqvist
Vágó/Editing: Malin Rosenqvist
Vetítési idô/Running time: 2,3 perc/min.
Rövid tartalom: Poetikus film a barátságról és az árulásról.
Brief synopsis: Whisperings is a poetic film about friendship
and betrayal.
Rendezô önéletrajza: Tanulmányok: 2002–2004 Mûvészeti fôiskola és egyetem animációs film szak. 2001: Arne Högsander bábkészítô asszisztense, 2001: forgatókönyvíró tanfolyam,
2000: sajtóasszisztens a Stocholmi Nemzetközi Filmfesztiválon. 2000–2001: festészet, szobrászat és rajz órák. 1999–2000
Európai Filmfôiskola, Dánia, 1998: Rendezôi alaptanulmányok,
Amszterdam, Stockholmban animációt tanít. 2004–diplomafilm: Whisperings
Biography: 2002–2004: The Institution for Animation and Animated film at the University College of Art, Craft and Design.
2001: Assistent to puppet maker Arne Högsander, Stockholm.
2001: Scriptwriting classes in Stockholm. 2000: Press assistent at Stockholm International Film Festival. 2000–2001:
Painting, sculpture and drawing classes. 1999–2000: European Film College, Denmark. 1998: Basic training in directing for film at Open Studio in Amsterdam. Work: 2005 Exhibition at Jönköpingslänsmuseum 19 March–30 April. New animated film finnished called Lonesome Road financed by Film
i Jönköpingslän. Teacher of Animation at ABF in Stockholm,
Sweden. Scenography and props for an animated feature film
in puppet technique. 2004: Whisperings, graduation film from
the University College of Art, Craft and Design.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Sopot
filmfestival Poland, 2005/ Vienna Film Akademie Festival,
Austria, 2005/ Cinestud 05, Amsterdam/ Novara International Film Festival, Italy 2005/ R EJECT, Rotterdam 2005/ Black
and White Filmfestival, Portugal/ Winner at the 1st International shortfilm contest on Intercultural Dialogue in Italy, 2005/
Tricky Women, Vienna, 2005/ Jönköpings läns museum 2005/
Eksjö museum, 2004/ Konstfack Telefonplan,2004/ Clarion
Hotel, ”This is not film”, Stockholm 2004/ Fängersfors Video
Film Festival, 2004/ Zita, Konstfack graduationfilmshow,
2004.
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Only Love Can Break
Your Heart
▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: CHRISTOPH KELLER
Életkor/Age: 32
Producer: Christoph Keller
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Christoph Keller
Operatôr/Photograpy: Christoph Keller
Vágó/Editing: Couny Albrecht
Vetítési idô/Running time: 9,5 perc/min.
Rövid tartalom: Hubert és Hannelore egymásba szeretnek, de
boldogságukat és kapcsolatukat megmérgezik és megsemmísítik az idejétmúlt szabályok.
Brief synopsis: Hubert and Hannelore are falling in love. Their
desire to come together is followed by ups and downs and finally fails determined by old fashioned role models.
Rendezô önéletrajza: Erlangenben született 1972–ben. A Berlini Humbolt Egyetemen tanult kultúrát, tudományt és esztétikát. A Berlini TV Freie Egyetemen filmtudományt tanult.
1998–2005 Konrad Wolf Filmakadémia–animáció.
Biography: Born in 1972 in Erlangen. 1994–98 study of culture, science and aesthetics Humboldt Universitat Berlin, study
of science of film and TV Freie Universitat Berlin. 1998–2005
Study of animation „Konrad Wolf” Potsdam
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Das Gelb Ohne Zebra / The
Yellow Without Zebra

▶ Ausztria/Austria
Rendezô/Director: THOMAS FUERHAPTER
Életkor/Age: 33
Producer: Thomas Fuerhapter
Készítés éve/Year of production: 2004.
Forgatókönyvíró/Script: Thomas Fuerhapter
Operatôr/Photograpy: Thomas Fuerhapter, Luise Schreuer,
Monika Preischl
Vágó/Editing: Thomas Fuerhapter
Vetítési idô/Running time: 24 perc/min.
Rövid tartalom: A film a várost, mint az érzékelés terét jeleníti
meg.A narrátor, aki a városi közegén kel át, megpróbálja diszkriptíven leírni az észlet dolgokat. Képtelenség fenntartani a
távolságot a körülöttünk lévô dolgokkal.
Brief synopsis: The Yellow Without Zebra structures the city
as a space of perception. An off–camera narrator, who is moving through an urban sphere, attempts to provide a descriptive
explanation of this. However in the midst of the normality of
the city, it is impossible to maintain a distance from the soundings.
Rendezô önéletrajza: ex–
versenybiciklista. Filozófiát
tatnult, színházban dolgozott,
kiállításokon tevékenykedett
és néha szerzôi szerepet is
betöltött..
Biography: Ex–racing cyclist,
studied philosophy, exhibition
collaborations, videos at the
theatre, occasional author.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes:
European Media Art Festival, Osnabrück; Festival International de Documentairo, Marseille
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Nyugati állomás /
Station West

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: LICHTER PÉTER, HORVÁTH ÁDÁM MÁRTON
Életkor/Age: 20/19
Producer: Lichter Péter
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Lichter Péter, Horváth Ádám Márton
Operatôr/Photograpy: Lichter Péter, Horváth Ádám Márton
Vágó/Editing: Lichter Péter
Vetítési idô/Running time: 12 perc/min.
Rövid tartalom: Budapest, Nyugati pályaudvar. Egy öreg hölgy
távcsôvel figyeli a teraszról az utcán sietô embereket, miközben a rádióját hallgatja. Észrevesz egy fotós srácot, akinek a
szemén keresztül figyeljük az elkapott pillanatokat.
Brief synopsis: Budapest, Nyugati railway station. An old lady
is watching the bypassers through her binoculars while the
radio is on. She catches sight on a young photographer and
watches the recorded moments through his eyes.
Rendezô önéletrajza: LICHTER PÉTER:1984–ben született.
ELTE kommunikációs–filmelmélet szak. 1998–2002 verspublikációk. Verseskötetek. Szó–blues (2000), Szörnycsokoládé
(2004)
HORVÁTH ÁDÁM MÁRTON: 1986–ban szültett– ELTE, filmelmélet–néderlandisztika szak, elsôéves 2004–tôl. Fotó: „Jelet hagyni” fotópályázat 3. helyezett 2003. Budapest folyóirat
„pesti udvar” pályázat 1. helyezett 2004. Film: Mi lenne ha…
(ELTE vizsgafilm) 2005.
Biography: LICHTER PÉTER was born in 1984. Studies: ELTE
communication and film theory branch, 1998–2002 poem publications.
HORVÁTH ÁDÁM MÁRTON was born in 1986. ELTE filmtheory
and netherlantistic branch.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Lichter
Péter: CineFest – 1. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja,
Miskolc: különdíj, 2004. Bejrúti nemzetközi rövidfilmfesztivál,
meghívott film, 2005.
Országos Független
Filmszemle, versenyfilm, 2005. Mediawave: legjobb magyar
kísérleti film, 2005

Goroda v gorodah /
Cities in the Cities

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KASZA GÁBOR
Életkor/Age: 27
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Kasza Gábor
Operatôr/Photograpy: Lovasi Zoltán
Vágó/Editing: Somossy Olivér
Vetítési idô/Running time: 8 perc/min.

Rendezô önéletrajza: 1977–ben születtem Komáromban. 10
éve fotográfusként dolgozom. Táncfotókat is készítek, így kerültem munkakapcsolatba az OFF Társulattal is. A Váró címû
film elsõ filmes munkám.
Biography: He was born in Komarom 1977,.He is a photographer. For ten years worked He makes dance photos and
during this time he worked togother with the OFF dance collectiv. The Waiting is his first film.

Nemzetközi versenyprogram /kísérleti filmek • International competition / experimental films

▶ Oroszország/Russia
Rendezô/Director: ALEXANDER MARKOV
Életkor/Age: 32
Producer: Viacheslav Telnov
Készítés éve/Year of production: 2003
Forgatókönyvíró/Script: Alexander Markov,Nick Teplov
Operatôr/Photograpy: Alexeanr Mazur
Vágó/Editing: Denis Besimiannig
Vetítési idô/Running time: 20 perc/min.
Rövid tartalom: Esténként rendkívül boldoggá tesz a körülöttem felvillanó fény és neonreklám. Az utcák úgy néznek ki,
mint egy nagy szoba egy házban, ahol egy csapat ünnepel. A
városnak köze sincs a feneketlen sötétséghez.
Brief synopsis: It makes me particulary happy late on the evening when lights and neon ads light up around me. The streets
look like a room in a big house where a group is celebrating a
feast. A city has nothing to do with abys mal darkness.
Rendezô önéletrajza: Leningrádban született. A
szentpétervári filmûvészeti
egyetemen végzett 2000–
ben, ahol film és videórendezést tanult.
Biography: Was born in Leningrad. In 2000 he graduated from the St. Petersburg
University of Arts and Culture where he studied film and
video directing.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: Filmfestival „Sehsüchte” in Potsdam 2004

Váró / Waiting

¥¡

Nemzetközi versenyprogram /animációs filmek • International competition / animation films

2–4 (Kettô–Négy) /
2–4 (Two–Four)

▶ Kanada/Canada
Rendezô/Director: VALERIE POLITIS
Életkor/Age: 29
Készítés éve/Year of production: 2005
Operatôr/Photograpy: Jessica Rose, Meghan Sheperd
Vágó/Editing: Valerie Politis
Vetítési idô/Running time: 7,5 perc/min.
Rövid tartalom: Egy nô és egy férfi találkozását követhetjük
nyomon négy egymással kronológikusan és egyben körkörösen is kapcsolódó, de egyesével is helytálló rövid filmsorozaton keresztül.
Brief synopsis: 1–4 are four short, silent films created from
still images, at times using inter–titles, that can be projected
as films or as an installation piece. The pieces depict 4 encounters between a male and a female character played by
the same 2 performers in 4 different settings. Their narrative
logic is both chronological and circular in relation to the age
of the female character starting with puberty–1., moving through adolescence–2., young adulthood–3., and back to childhood–4.).
Rendezô önéletrajza: Torontóban született színész,
rendezô a Torontói Egyetem
civilizáció és filmtudomány
szakán végzett. Részt vett az
1. Miskolci Fiatal Filmesek
Fesztiválján, jelenleg forgatókönyvet ír.
Biography: Valerie is a Toronto–born actor/director with
an Honours B.A. in Classical
Civilizations and Cinema Studies from the University of Toronto. The experimental short 1. premiered at the 1st International Festival of Young Filmmakers in Miskolc. She is currently
hard at work on a screenplay for a feature.
Fesztiválszereplések/Previous festivals and prizes: 1. International Festival of Young Filmmakers 2004. Miskolc-Hungary. 1. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja-Miskolc 2004.

¥¢

Sinestesia / The Play
▶ Brazilia/Brasil
Rendezô/Director: ANDRE SCUCATO
Életkor/Age: 25
Producer: Andre Scucato, Cristina Pinheiro
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Andre Scucato
Operatôr/Photograpy: Andre Scucato
Vágó/Editing: Andre Scucato
Rövid tartalom: Modern vers a városban.
Brief synopsis: A modern poem in the urban city.
Rendezô életrajza: Költô, nyelv
és zene kutató. Az elmúlt alig
több mint egy évben Cristina
Pinheiro-val közösen több mint
50 rövidfilmet, dokumentumfilmet készitett a Brazil Televizió számára. Jelenleg Antonin
Artaud és Van Gogh történetérôl
készülô filmen dolgozik.Mint újságiró a brazil Oktatási TV csatorna számára is dolgozik. Több
könyve jelent meg a mozi és a
televiziózás témakörében, Az
új technológiák lehetôségei, a
mûvészeti és nyelvészeti kifejezés tanulmányozása területén
fejt ki tudományos tevékenységet.
Biography: Poet, researcher of language and music, in little
more than one year together with the Cristina Pinheiro, produced 50 shortnesss, documentarys and currently works in
the film Antonin Van Artaud Gogh that counts the history of
Antonin Artaud and Van Gogh. It produced sets of documents
and programs of television for the Brazilian TV. As journalist it works in the Educative TV of Brazil TVE-Brasil. It wrote
eight books, two parts of theater and composed diverse tracks
for cinema and television. Professor of cinematographic assembly, works as consulting in the area of new technologies
and artistic and poetical research language in the field of the
goal-art, what he constitutes the Cinema of Poetry, continuing the studies of Jean Cocteau, Artaud, Pier Paolo Pasolini,
Tarkovski and Kielowski.
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