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Helyszín:
Miskolc, Kossuth és Hevesy Art moziterem
(Széchenyi utca 1.)

Mûvészetek Háza, Uránia és Béke ART moziterem
(Miskolc, Rákóczi utca 5.)

A ZSÛRI TAGJAI
»»»»
MEMBERS
OF THE JURY
LAJOS GÉZA
Magyarország/Hungary

GROÓ DIANA
Magyarország/Hungary

A zsûri elnöke/President of the jury
1973-ban született Budapesten. Szabadúszó filmrendezô, forgatókönyvíró. Az ELTE
Bölcsészettudományi Karán (1992-1995)
végzett tanulmányok után a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen (1995-2000) diplomázott. A Madzag Filmegylet (2001) és a Katapult Filmstúdió (2002) alapító tagja.
„Rendezek. Mindent. Rövidet és kísérletit (Tarka képzelet, Kazinczy utca, Urlicht);
hosszút (Csoda Krakkóban); és dokumentumfilmet (Trapé, Córesz, Ködkárpit, Elôttem
az élet). Ez a munkám és a hobbim.”
She was born in 1973 in Budapest. She is a
freelance film director and scriptwriter. After
studying at the Art Faculty of ELTE, Budapest
(1992-1995), she obtained her diploma at the
Department of Film and TV of the Hungarian
Film Academy, Budapest (1995-2000), as a
film director. She was co-founder of the Madzag Film Association (2001) and the Katapult
Film Studio (2002).
”My work and my hobby are the same: I’m
making films. Shorts and experimentals
(Wild Imagination, Melody of the Street, Urlicht); long features (A Miracle in Cracow); and
documentaries (Trapé, Ways, A Veil of Shadows, The Way of the Future).”

1957-ben született Pekingben. Kerek húsz éve dolgozik a filmszakmában, ez idô alatt belekóstolva a film- és
videoforgalmazás, a televiziós filmszerkesztés, az újságírás és könyvkiadás rejtelmeibe. Részt vett az elôször
1994-ben megjelent magyar nyelvû Filmlexikon szócikkeinek megírásában; a kezdetektôl – immár tizenhárom éve
–társszerkesztôje a minden évben angol nyelven megjelenô
Hungarian Film Guide-nak; s hat éve szakmai lektorként
gondozza az éves Magyar Filmszemlére megjelenô Filmszemlekatalógus-t. Mintegy száz angol és francia nyelvû film
szinkron- illetve feliratszövegének magyarítása fûzôdik a nevéhez, mint például a „Casino”, „A rettenthetetlen”, „Rövidre
vágva”, „Jurassic Park”, „Keserû méz”, „Mission Impossible”.
Filmes tematikájú cikkei jelentek meg több újságban és szaklapban, emellett tagja volt az Európai Unió Media Programja
keretében mûködô szakértôi bizottságnak Brüsszelben. Négy
országos filmforgalmazónál eltöltött tizennégy év után hat
éve a Magyar Televizió Film Fôszerkesztôségénél dolgozik,
jelenleg vezetô szerkesztôi munkakörben.

He was born in 1957 in Beijing. He is working now for twenty years in the film industry, tasting the secrets of film and
video distribution, television programming, journalism and
publishing. He contributed writing the articles of the Hungarian language Filmlexikon; first published in 1994; he is the
co-editor since the beginning of the annually published English language Hungarian Film Guide, now at its 13th edition;
and the last six years he was the professional editor of the
bilingual Hungarian Film Catalogue, published every year for
the annual Hungarian Film Week. He translated about a hundred English and French speaking films for Hungarian dubbing and subtitling, such as ”Casino”, ”Braveheart”, ”Short
Cuts”, ”Jurassic Park”, ”Bitter Moon”, ”Mission Impossible”.
Being the author of several articles about film-related topics in journals and magazins, he was also a member of the
expert consultant panel in the frame of the European Union’s
Media Program in Brussels. After forteen years, spent at four
domestic film distribution companies, he joined six years ago
the film department of Hungarian Television, working now
there as leading film buyer and programmer.

PHILIP HAUCKE

NAPOLEON HELMIS

MURAY GÁBOR

Germany/Németország

Romania/Románia

Magyarország/Hungary

1978-ban született Düsseldorfban.
A Berlini Humboldt Egyetemen közgazdaságtant, majd orvostudományt
tanult. 1999-ben kezdett dolgozni a
Babelsberg Studióban. További tanulmányok: New York-i Filmakadémia, Berlinale Talent Campus, Müncheni Televíziós és Filmakadémia.
Rendezôasszisztensként
dolgozott
számos rövid és hosszú játékfilmnél,
operatôrként pedig rövidfilmek, dokumentumfilmek és videoklippek készítésében vett részt. Rendezôként több
rövidfilmet és reklámfilmet jegyzett,
elsô egészestés játékfilmje, a „Fehér
csend – Weisse Stille” címû háborús
dráma elnyerte tavaly a 2. CineFest
– Fiatal Filmesek Fesztiválján a Nagyjátékfilm Szekció díját.

Filmrendezô. 1969. június 27-én született Romániában, Topanán. 1996-ban
végzett a bukaresti Nemzeti Színházés Filmmûvészeti Egyetemen. Dokumentumfilmek és rövidfilmek után
2002-ben rendezte „Olasz lányok Italiencele” címû játékfilmjét., amellyel
tavaly, a 2. CineFest – Fiatal Filmesek
Fesztiválján Miskolc város különdíját
érdemelte ki.

Újságíró-szerkesztô, filmkritikus.
„Bölcsészévek a Pázmány piliscsabai
campusán, német és kommunikáció (filmesztétika spec.) szakon, barátkozás a vizuális nyelvvel és a hetedik mûvészettel Péterffy András
filmrendezô, Szilágyi Erzsébet médiaszociológus, Bikácsy Gergely és Veress
József filmtörténész útmutatásával (kisebb kitérôkkel, úgymint: Faludi Ferenc
Akadémia, Filmklub-vezetôi tanfolyam
valamint Stalter György fotómûvészeti
kurzusa).
Pannonhalmi és bajorországi pedagógiai gyakorlat, késôbb gasztrokulturális
médiamunka a világhálón. Amúgy:
2003 óta Magyar Nemzet, kultúra.
Írás és szerkesztés. Szebb napokon
film(nézés), fotó(zás); kerékpár, kajakkenu, túrabakancs és rizlingfröccs”.

He was born in 1978 in Düsseldorf. He
followed economic and later medical
studies at the Humboldt University in
Berlin. He started to work at Studios
Babelsberg in 1999. Other studies:
New York Film Academy, Berlinale
Talent Campus, Munich Academy for
Television and Film. Beside being the
assistant director of short and long
feature films, as well as the cinematographer of short films, documentaries and music videos, he directed several short films and commercials. His
debut long feature film is ”Cold Void
– Weisse Stille”, a mountain war drama
he wrote, produced and directed, winning the prize of the Feature Film Section at the 2nd CineFest – International
Festival of Young Filmmakers.

Film director. He was born in TopanaOlt, Romania, the 27 June 1969. He
graduated at the National Theater and
Film University in Bucuresti in 1996.
After several documentaries and short
films he made in 2004 his feature film
„Italien Girls - Italiencele”. For that
work he was awarded last year the
Special Prize of the City of Miskolc, at
the 2nd CineFest – International Festival of Young Filmmakers.
KRITIKUSI ZSÛRI/CRITICS JURY
Báron György, a Magyar Filmkritikusok Szövetségének elnöke / György
Báron, president of the Association of
Hungarian Critics
Stôhr Lóránt, az ÉS kritikusa / Lóránt Stôhr, critic of the weekly ”ÉS”
Kárpáti György, a MoziNet internetes
folyóirat filmkritikusa / György Kárpáti, film critic of the Internet magazine ”MoziNet”
DIÁKZSÛRI/STUDENT JURY
Vodál Vera, Géczy Dávid, Zalán Márk,
Bendó Zsuzsanna, Lantos Zsolt Gábor / Vera Vodál, Dávid Géczy, Márk
Zalán, Zsuzsanna Bendó, Zsolt Gábor Lantos

Journalist, editor, film critic.
”During the student years at Pázmány
Catholic University I studied germanistics and communication (specialized
in electronic media and film aesthetics) – I got closer to the seventh art,
as well. I attended to a filmclub-leader
course at Faludi Ferenc Academy, and
an artphoto course underd the direction of György Stalter. After a pedagogic
traning in Hungary and Bavaria I spent
some time with gastro-cultural media
challenges on the net. Since 2003 I am
a journalist and editor of a daily (Magyar Nemzet, cultural column). Beside
watching movies and making photos I
am keen on cycling, canoeing, making
trips on the countryside, and as a part
of it, tasting quality wines”.

A CineFest 2006 szervezôi

Organizers of CineFest 2006

Bíró Tibor fesztiváligazgató

Tibor Biró, Festival director

Madaras Péter programigazgató

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

madaras.peter@filmfestival-miskolc.hu
Józsa Bernadette sajtófônök

Bernadette Józsa Press relations
jozsa.bernadette@filmfestival-miskolc.hu

jozsa.bernadette@filmfestival-miskolc.hu
Tóthné Simon Zsuzsa koordinátor

Zsuzsa Simon Tóthné, coordinator

Gáspár Zoltán fôszervezô

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

gaspar.zoltan@filmfestival-miskolc.hu
Soltész Gábor fôszervezô

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

soltesz.gabor@filmfestival-miskolc.hu
Paczuk Roland szervezô, tolmács

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

paczuk.roland@filmfestival-miskolc.hu
Dr. Muszatics Péter konferencia szervezô
Zvada József szervezô
Varga Gabriella szervezô
Sütô Melinda szervezô
Veres Viktória szervezô
Szente Andrea szervezô
Havasi István tolmács
Urbán Péter tolmács
Török Zsuzsa tolmács
Simon Lajos tolmács
Nagy István filmfeliratozás
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

Dr. Péter Muszatics, Conference organizer
József Zvada, Organizer
Gabriella Varga, Organizer
Melinda Sütô, Organizer
Viktória Veres, Organizer
Andrea Szente, Organizer
István Havasi, Interpreter
Péter Urbán, Interpreter
Zsuzsa Török, Interpreter
Lajos Simon, Interpreter
István Nagy, Subtitling
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

Blahó László workshop fôszervezô, technikus
Technical assistants and co-operators:
Technikai munkatársak és közremûködôk:

Lászlóné Ádám, Attila Bûdi, Istvánné Galántai, László Ke-

Ádám Lászlóné, Bûdi Attila, Galántai Istvánné, Kemény Lász-

mény, Attila Kiss, Mónika Molnár, Zoltán Ruzsinszky, László

ló, Kiss Attila, Molnár Mónika, Ruzsinszky Zoltán, Székely

Székely

László
PRE-JURY
AZ ELÔZSÛRI TAGJAI

The films entered for the festival where first judged by a pre-

A fesztiválra nevezett alkotásokat minôsitette, a verseny-

jury, and works selected by them will be screened and com-

programba az elôzsûri által kiválasztott alkotások kerültek.

pete in the programme.

BÍRÓ TIBOR, fesztiváligazgató

TIBOR BÍRÓ, Festival director

HARTYÁNDI JENÕ, Mediawave Fesztivál/Gyõr, igazgató

JENÔ HARTYÁNDI, Mediawave Festival-Gyôr, director

MADARAS PÉTER, programigazgató

PETER MADARAS, Festival programme director

DR. MUSZATICS PÉTER, filmrendezô

DR. PÉTER MUSZATICS, Director

CSÁKVÁRI GÉZA, filmkritikus

GÉZA CSÁKVÁRI, Journalist

SOLTÉSZ GÁBOR, fôszervezõ

GÁBOR SOLTÉSZ, Main organizer

• Köszönet Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális és Vendég-

• Special thanks for the Cultural and Guest Circulation

forgalmi Osztálya valamennyi munkatársának.

Department of Miskolc City, Borsod-Abaúj-Zemplén county

NEMZETKÖZI
VERSENYPROGRAM
NAGYJÁTÉKFILMEK
INTERNATIONAL
COMPETITION
LONG FEATURE
FILMS

Nemzetközi versenyprogram / nagyjátékfilmek • International competition/ long feature films

Vsechno nejlepsi!/
All the Best!

▶ Csehország/Czech Republic
Rendezô/Director: MARTIN KOTÍK
Életkor/Age: 32
Producer: Martin Kotík
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Petr Nepovím, Martin Kotík
Operatôr/Photography: Miroslav Čvorsjuk
Vágó/Editing: Matouš Outrata
Vetítési idô/Running time: 93 perc/min
Rövid tartalom: Jardának, a prágai taxisofôrnek ma van a születésnapja és tervei szerint annak minden pillanatát élvezni is
fogja. Mindent megszervezett, mindent kézben tart – ahogyan
azt az élet minden területén teszi. Minden a tervek szerint
alakul, egészen addig, míg föl nem vesz egy konzervatív és
kötözködô nyugdíjast, aki – egyetlen nap alatt – megváltoztatja Jarda egész életét.
Brief synopsis: Today is Prague cabdriver Jarda’s (Jan Dolanský) birthday and he plans to enjoy it. Everything’s organized,
everything’s under control – just like his life thus far. He gets
along with everyone, takes care of everything. Everything’s
going according to plan until he picks up a conservative and
principled retiree who – in the course of just one day – manages to unravel Jarda’s whole life.
Rendezô életrajza: 1974 július 14-én született Prágában. 19921995 között Kotík a Károly Egyetem
filozófia fakultásán tanult, késôbb
a FAMU hallgatója lett. 1996-tól
dolgozik rendezôként, elsôsorban
vígjátékokat készít. 1998-ban, alapította a Major K International-t,
mely audiovizuális termékek írásával, gyártásával és forgalmazásával
foglalkozik.
Biography: Born 14 July 1974 in
Prague. From 1992 to 1995, Kotík
studied film studies at the Philosophical Faculty of Charles
University, later moving to film production at FAMU (19941999). He has worked as a director since 1996, focusing primarily on comedies. In 1998, while still studying, he founded
Major K International, a company focused on the writing, production and distribution of audiovisual works.

The High Cost of Living

▶ Szingapúr/Singapore
Rendezô/Director: YOK WAI LEONARD LAI
Életkor/Age: 33
Producer: Tony Chow
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Jeremy Chia Der Tsen
Operatôr/Photography: Siew Yaw Hoong
Vágó/Editing: Yok Wai Leonard Lai
Vetítési idô/Running time: 96 perc/min
Rövid tartalom: Szingapúr egyik modern nagyvárosában mindenkinek megvan a maga kijelölt útja. De egyszer-egyszer
elôfordul, hogy valaki megpróbál letérni errôl az útról. A film
Gidrôl és Longról szól, akik nagyon különböznek egymástól,
ugyanakkor nagyon egyformák is. A különbség lényege abban
rejlik, hogy a törvény ellentétes oldalán állnak.
Brief synopsis: In the modern city of Singapore, everybody has
a set path to follow. But once in a while, someone attempts to
step off it. The High Cost of Living centers on Gid & Long, two
different yet similar persons on the opposite sides of the law.
They are about to find out what happens to those who do.
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Modern Man

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: CHRISTIAN MORIS MÜLLER
Életkor/Age: 31
Producer: Philipp Budweg
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Cristian Moris Müller
Operatôr/Photography: Jürgen Jürges
Vágó/Editing: Maja Stieghorst
Vetítési idô/Running time: 80 perc/min
Rövid tartalom: Egy család négy arca. Négy sikoly az életért. Négy
ablak, melyek mögött titok lappang. A családtagok szabadulni
akarnak egymástól, de közben egyre szorosabbra fonják kötelékeiket. A látszat megôrzése mindennél fontosabb számukra. A
négy ablak mögötti négy arc mindegyike más irányba tekint. Ami
mégis közös bennük, az a magány elkerülésének vágya.
Brief synopsis: Four faces of a family. Four screams for life. A
secret behind four windows. They want to get away from each
other, but they clasp each other even more firmly. Four windows, this means four stories about four faces who look in different directions. Yet they share the hope not to be alone for a
moment.
Rendezô
életrajza: Christian Moris
Müller pályáját a Heinz Bosl Alapítvány
Ballett Akadémiáján kezdte Münchenben. Fényképeibôl állandó kiállítás nyílt
a Neue Pinakothekben, Münchenben.
Kommunikáció és divattervezô diplomát szerzett a Deutsche Meisterschule
für Mode-ben, majd a New Yorki Herbert Berghoff Stúdióban tanult színjátszást és színházi rendezést. 2000
ôszétôl tanul filmkészítést a Hochschule für Fernsehen und
Filmben, Münchenben. Több nemzetközi fesztiválon ért el sikereket filmjeivel.
Biography: Christian Moris Müller began his creative career
as a student of the Heinz Bosl Foundation’s Ballet Academy
in Munich. His photographs were concurrently on display
at the Neue Pinakothek in Munich. After graduating as a
Communications and Fashion Designer at the Deutsche
Meisterschule für Mode he studied acting and theatre directing
at the Herbert Berghoff Studio in New York City. Since 2000
he has been studying film directing at the Hochschule für
Fernsehen und Film in Munich. His films have won numerous
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▶ USA
Rendezô/Director: JUSTIN SWIBEL
Életkor/Age: 23
Producer: Eric Becker, Justin Swibel
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Eric Becker, Justin Swibel
Operatôr/Photography: Justin Swibel
Vágó/Editing: Justin Swibel
Vetítési idô/Running time: 61 perc/min.
Rövid tartalom: A Modern Man egy magányosan élô ember saját belsô világába tett utazásának a science fiction köntösébe
burkolt krónikája. Hôsünk a jégbe zárt világ foglyaként fáradhatatlanul keresi a megvilágosodás felé vezetô utat.
Brief synopsis: Modern Man is an epic science fiction journey
through the introspective experience of a man living alone, isolated amidst a frozen landscape, endlessly searching for enlightenment.
Rendezô életrajza: A ’modern Man’
Justin Swiebel elsô játékfilmje.
A rendezô 2002-ben alapította a
Stramaker Production vállalatot,
mely non-profit szervezetként oktatási célú színházi és filmes produkciókat készít.
Biography: He founded in 2002, Starmaker Productions, a non-profit
organisation, producing theater and
film in a collaborative and educational setting. Modern Man
is Justin Swibel’s first feature film.

Vier Fenster/Four Windows

Nemzetközi versenyprogram / nagyjátékfilmek • International competition/ long feature films

The Valley of Tears/
Könnyek völgye

▶ USA
Rendezô/Director: PETER ENGERT
Életkor/Age:
Producer: Mike Sedan, Peter Engert, Antoni Corone, Varga
Zsolt, Bihari Lehel
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Peter Engert, Andre Martinez
Operatôr/Photography: Christoph Vitt
Vágó/Editing: Lorna Chin
Vetítési idô/Running time: 86 perc/min
Rövid tartalom: Adam, az egykori rendôr meghal, egy barátja
gyilkolta meg. Most lelke visszatér a földre, hogy gyilkosát
megbánásra kényszerítse, és hogy megpróbálja megvédeni
mit sem sejtô családját az ôket is fenyegetô veszélytôl.
Brief synopsis: A loser cop named Adam is experiencing one
of his worst days of his life. Not only does he lose everything
he’s worked and cared for, but eventually, he’s killed by his
long-time enemy and former old friend Lock.
Rendezô életrajza: A Janus Pannonius Tudományegyetem elvégzését követôen Miamiban folytatta
tanulmányait a helyi Szép- és
Iparmûvészeti Egyetemen. Az
elsô tanévet követôen rövid- és
dokumentumfilmet készített és
több mint húsz forgatókönyvet írt.
„Broken Laughter” címû romantikus drámájával második helyezést ért el a 2005-ös HartleyMerrill Nemzetközi Forgatókönyvíró Pályázaton. 2005-ben ismerte meg Daniel Popát, és egy hónappal késôbb megkezdték
a közös munkát a „Könnyek völgyén”.
Biography: Peter Engert, after graduating at Janus Pannonius
University, had been studying at the University of Fine and
Applied Arts in Miami. After the first semester he started
to make short films and documentaries, and he has written
more than 20 screenplays. For his romantic drama, Broken
Laughter, he was awarded with the Second Prize at the Hartley Merrill International Scriptwriter Competition, in 2005. In
the same year he met Daniel Popa and they started working
together on the film The Valley of Tears.

Aislados/Isolated

▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: DAVID MARQUÉS
Életkor/Age:
Producer: Gonzalez Macho
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: David Marqués
Operatôr/Photography: Arie Van Dam
Vágó/Editing: Laila Torrent
Vetítési idô/Running time: 77 perc/min.
Rövid tartalom: Adrià, a barcelonai újságíró az ibizai Sant
Antoni kikötôjébe érkezik. Senki nem várja. Elkezdi keresni a
sziget közepén lévô falucskában a „francia házát”, ahol barátja, Kike, várja. A házban töltött idô alatt Adrià rájön valamire,
ami egész életét megváltoztathatja.
Brief synopsis: Adrià, a journalist from Barcelona arrives at
Sant Antoni’s harbour in Ibiza Island. Nobody picks him up.
He looks for the “French man’s house” in a small village in the
center of the island, where his
friend Kike is waiting for him.
During his stay in the house
Adrià will discover something
that could change his life….
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▶ Bosznia-Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Rendezô/Director: AHMED IMAMOVIC
Életkor/Age: 31
Producer: Ahmed Imamovic, Samir Smajic
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Ahmed Imamovic, Enver Puska
Operatôr/Photography: Mustafa Mustafic
Vágó/Editing: Mirsad Tabakovic, Andrija Zafranovic
Vetítési idô/Running time: 97 perc/min
Rövid tartalom: Kenan és Milan szeretik egymást. A szerb
háború idején azonban szerelmük halmozottan hátrányos
helyzetû, mivel Kenan muszlim, míg Milan szerb, ráadásul
mindketten férfiak. Elindulnak Nyugatra, Hollandiába, ahol
„a legkevesebb fegyvert gyártják és a legtöbb virágot termesztik”. Papírok nélkül egy szerb faluig jutnak, ahol Kenant
nônek, Milénának álcázzák...
Brief synopsis: Kenan and Milan love each other. During the
time of the Serbian war, their love is more than unfavorable,
for Kenan is Muslim and Milan is Serbian, and, to make things
even more complicated, they are both males. The decide to
go West, to the Netherlands, where “they produce the fewest
weapons and grow the most numerous flowers”. Without any
papers they only get thus far as to a Serbian village where
they decide to mask Kenan to Milena, a woman
Rendezô életrajza: 1971-ben született. Filozófiát tanult, majd
a Szarajevói Egyetem Film- és Színházmûvészeti szakán
rendezést tanult. Rendezôasszisztensként közremûködött
Michael Winter bottom 1996-os „Welcome to Sarajevo” címû
filmjében. A „Go West” az elsô nagyjátékfilmje.
Biography: He was born in 1971. He studied philosophy at university then enrolled in directing at the University of Sarajevo’s Film and Drama School. He apprenticed as assistant
director to Michael Winterbottom’s ”Welcome to
Sarajevo”, in 1996. ”Go
West” is his first feature
film.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: DÖMÖTÖR TAMÁS
Életkor/Age: 32
Producer: Pavelkovits László
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Dömötör Tamás
Operatôr/Photography: Berán Dániel, Berekméri András
Vágó/Editing: Lenkey Richárd
Vetítési idô/Running time: 84 perc/min
Rövid tartalom: Új Nemzeti Színház épül. A színészek próbálnak, a traktor és az építômunkások dolgoznak a majdnem
kész épületen. Látszólag minden sínen van. sajnos a vonat
is, a színház melletti híd iparvágányán. Kissé túl hangos, és
behallatszik a nagyterembe, ezért a próbák kiszorulnak egy
nem nagy terembe. Jönnek hídpárnázók is, bár hideg van, meg
karácsony is kicsit, de a legfontosabb, a mûvészet zajlik és a
fôszereplô színésznô valóban királynô. A szerep formálódik,
csak néha kísértetiesen hasonlít a mûvészek való életéhez.
Vajon megérik(megélik)-e a premiert?
Brief synopsis: A new National Theater is being built. The actors are rehearsing, the tractors and construction workers
are working, and the building is almost ready. It looks like
everything but the train on the railway siding of the bridge
next to the theatre is going smoothly. The train is a bit too
noisy, so the rehearsals are driven out from the big hall into a
not so big hall. Then the bridge workers arrive and, although
it’s a bit cold and also Christmas is coming, the creation of
art is in progress and the woman lead is a real queen. The
play comes about, it is only that it sometimes shows signs of
uncanny incidences with the artists’ real lives. Will they live
(survive) until the premiere?
Rendezô életrajza: 1974-ben született Szombathelyen. Iskolák:
1988–1992 Orlay Fürst Károly Szakközépiskola, Szombathely
1997-2000, BÁRKA – színész (ösztöndíj) 1999, Komlósi Oktatási Stúdió – újságíró (ösztöndíj) 2000, Népszabadság – újságíró (ösztöndíj) 2002 - Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
– filmrendezô szak.
Biography: Born in 1974, in Szombathely. Education: 1988-1992
Orlay Fürst Károly Vocational School, Szombathely, 19972000 BÁRKA – actor (scholarship), 1999 – Kolmósi Educational Studio – journalist (scholarship), 2000 – Népszabadság
– journalis (scholarship), 2002- University of Film and Drama
Arts – director.
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Go West

SHOOT YOUR OWN FILM – WITH CELLULOID WORKSHOP 9!
CALL FOR CELLULOID WORKSHOP 9

FORGASD LE SAJÁT FILMED – A CELLULOID WORKSHOP 9-EN!
FELHÍVÁS A CELLULOID WORKSHOP 9-RE
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 2006. ôszén.
Mi az a Celluloid Workshop?
Egyedülálló program a film szerelmeseinek. A 2006. ôszén
kilencedik 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 – III. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja keretében kerül megrendezésre.

What is Celluloid Workshop?
A unique program for film lovers. Celluloid Workshop, organized the eigth time in 2009, 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 3rd International Festival of Young Filmmakers.

A fesztivál megközelíthetôsége

Tiszai pu. felé
Railway Station

Érkezés vasúttal: Miskolc Tiszai Pályaudvarra, innen villamossal, 1 vagy 2-es számú, az állomástól az 5-ik megálló,
majd kb. 100 métert vissza kell jönni. A villamosra jegyet
elõre kell váltani, a villamoson kell érvényesíteni.
Személyautóval érkezõk – mivel a mozi sétálóutcán van – hátulról közelíthetik meg. A városban parkolójegyet kell használni, melyet az utcán lévõ automatákból lehet vásárolni. A
parkolójegyeket szigorúan ellenõrzik.

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 2006.

KOSSUTH MOZI
Kossuth Cinema

MÛVÉSZETEK HÁZA
House of Culture

Budapest
M3 Highway
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Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek • International competition / short feature films

Anastasia

Hole in the Wall

▶ Görögország/Greece
Rendezô/Director: DIMITRIS APOSTOLOU
Életkor/Age: 29
Producer: Dimitris Apostolou
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Dimitris Apostolou
Operatôr/Photography: Dimitris Horianopoulos
Vágó/Editing: Christos Karetsos
Vetítési idô/Running time: 12:20 perc/min
Rövid tartalom: Christos, az helyi önkormányzat takarító részlegének dolgozója, késô este éppen hazafelé tart a munkából,
amikor gondjai támadnak az autójával. Ennek köszönhetôen
ismeri meg Anastasiát, a gyönyörû fiatal lányt, aki odamegy
hozzá, és beszédbe elegyedik vele. Másnap estére randevút
beszélnek meg ugyanazon a helyen, Christos azonban nem is
sejti, hogy micsoda titkot rejteget Anastasia.
Brief synopsis: Christos, an employee at the municipality’s
cleaning department returning late at night from work, has
a problem with his car and that becomes the cause to meet
Anastasia, a young, beautiful girl, who sees and goes to talk
to him. They arrange a date for the next night at the same
spot but Christos doesn’t know the big secret that Anastasia
hides.
Rendezô életrajza: 1977-ben, Alexandroupolisban született.
Filmrendezést tanult a Lykoyrgos Stavrakos Film Iskolában.
Rendezôasz szisztensként dolgozik, játékfilmek és reklámok
készítésében vesz részt. Az „Anastasia” a második saját rendezése.
Biography: He was born in Alexandroupolis in 1977. He studied film direction at Lykoyrgos
Stavrakos Film School. He is
working as assistant director in films and commercials.
This is his second film.

▶ Ausztrália/Australia
Rendezô/Director: HEGEDÜS PÉTER
Életkor/Age: 31
Producer: Vickie Gest
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Hegedüs Péter
Operatôr/Photography: Daniel Macarthur
Vágó/Editing: Bob Blasdall
Vetítési idô/Running time: 11:00 perc/min
Rövid tartalom: Ben magányos életet él. Önmagát igyekszik
megteremteni, miközben a múlt árnyaival viaskodik, és az
egész életét befolyásoló titok terhét hordozza. Amikor egyszer
csak egy lyuk jelenik meg a falon, Ben döbbenten figyeli, mi
van a fal másik oldalán. Meg kell hoznia a döntést, ami örökre
megváltoztathatja az életét.
Brief synopsis: Ben played by Samuel Johnsson lives an isolated life as he struggles to forge his own identity. Overwhelmed by memories from the past, he carries the burden of
a profound secret that has affected him his entire life, When
a strange hole appears in his wall, Ben is shocked by what he
shees on the other side. Now he has a decision to make that
could change his life forever.
Rendezô életrajza: 17 éves korától rendez filmeket. 1997ben Bachelor képesítést szerzett mint film és televíziós
producer a Griffith Egyetem
Queensland College of Art
intézményében. 21 évesen
vágott bele elsô egyórás dokumentumfilmjének elkészítésébe, melyre a SBS TV adott
megbízást.
Biography: Has been making
films since the age of 17. In 1997 he completed a degreee in
Bachelor of Film and Television production at the Queensland
College of Art Griffith University. At the age of 21, he embarked
on his first one hour international documentary for SBS TV.
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Csöpp szívem/Tiny Stranger
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: FOGARASI GERGELY
Életkor/Age: 29
Producer: Fogarasi István, Vágási Emôke
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Fogarasi Gergely
Operatôr/Photography: Dobóczi Balázs
Vágó/Editing: Fogarasi Gergely
Vetítési idô/Running time: 35 perc/min
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▶ Ausztrália/Australia
Rendezô/Director: JUDD L. TILYARD
Életkor/Age:
Producer: Vickie Gest
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Vickie Gest
Operatôr/Photography: Andrew Strahorn
Vágó/Editing: Judd L. Tilyard
Vetítési idô/Running time: 05:40 perc/min
Rövid tartalom: Miért mennek a nôk mindig párosával WC-re?
Maria, részegen, egy éjszakai bár WC-je elôtti hosszú várakozás alatt megtanítja nekünk a nôi nyilvános WC-k etikettjét
– ausztrál módra.
Brief synopsis: Why women should always attend the toilet in
pairs. Maria, drunk and in a long cue for a nightclub toilet,
teaches us the etiquette of female public bathrooms – Australian style.
Biography: Judd Tilyard first entered the arts as an actor,
working on the stage for several years before taking up directing and through this ultimately discovering his love of
film. Receiving a scholarship
and attending the Queensland
School of Film and Television, Judd went on to lecture
and work for the school before establishing MediaStorm
Productions with several local
filmmakers,.

Rövid tartalom: A végzet velünk van. Élni tudni kell, hát még
halni. Romantikus pszihodráma a XXI. század elejérôl. A
TRITOLÓGIA címû, három kisfilmbôl álló sorozat elsô darabja.
Brief synopsis: Fate is on our side. You should know how to live
– and so much more how to die. A very interesting romantic psychodrama from the early 21st century. This is the first
piece of a series of three small films, entitled Tritology.
Rendezô életrajza: 1977-ben született. Színész, filmrendezô,
festô. Pályáját gyer mekszínészként kezdi. A Cilinder Gyerekszínpad után a Földessy Margit Színjátékstúdióban (19861992) tanul. Szinkronszerepei mellett játszik a Vígszínház, a
Pesti Színház, és az Egyetemi Színpad elôadásaiban is. Filmekben, tévéjátékokban, reklámfilmekben dolgozik. Az 19971998-as évadban tagja a Radnóti Színház társulatának. 2000
óta a színészet mellett film- és színházi rendezôként is dolgozik.
Biography: Born in 1977. Actor, director, painter. He started his
carrier as a child actor at the Cilinder Children Theatre, after
which he studied at the Földessy Margit Studio Theatre (19861992). Beside dubbing, he
plays at the Vígszinház, Pesti
Színház and at the Egyetemi
Színpad. He plays in films,
TV series and commercials.
His undergraduate thesis was
written on the paths, opportunities and future of theatre in
the 21st century. From 2000
beside acting he also works as
theatrical and film director.

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek • International competition / short feature films

Something Else

▶ Nagy-Britannia/UK
Rendezô/Director: CHEN DOMITIEN
Életkor/Age: 32
Producer: Chen Domitien
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Chen Domitien
Operatôr/Photography: Chen Domitien
Vágó/Editing: Domitien Chen
Vetítési idô/Running time: 52 perc/min
Rövid tartalom: Cloé New Yorkból Londonba költözik, hogy a
British Múzeum levéltárában dolgozzon. Nemsokára megismerkedik Antoine-nal, a gondtalan, csak a mának élô francia
sráccal. Nem sok idô kell ahhoz, hogy Cloé elveszítse a türelmét és a kollégájánál, Michelnél keressen vigasztalást.
Brief synopsis: Cloé leaves New york to start a job in London
at the British Museum. Soon after she meets Antoine, an unforeseeable and carefree French guy. Before long she’s loosing her bearings and finds comfort with Michael, a work colleague...

Little Miss Perfect

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: NICA JUNKER
Életkor/Age: 30
Producer: Karenke Seidt
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Nica Junker
Operatôr/Photography: Olivier Kolb
Vágó/Editing: Sebastian Schulz
Vetítési idô/Running time: 30:00 perc/min
Rövid tartalom: Tragikomédia barátságról, szerelemrôl és halálról. Nyár van. Forró aszfalt. Jenny nem tudja, várandós-e.
Katja nagy útról tér vissza, hogy évek óta nem látott anyjával
találkozzon, amikor kiderül, hogy az anya halott. A két lány
összetalálkozik az úton és együtt próbálnak menekülni a
problémáik elôl. De ilyen könnyû lenne?
Brief synopsis: Tragic comedy about friendship, love and
death. Summer. Roads in the heat. Jenny isn’t sure if she is
pregnant. Katja arrives home from a big journey and meets
her mother the first time for years: she is dead. The two girls
meet on the road and escape from the problems in their lives.
But is that so easy?
Rendezô életrajza: 1975-ben született St. Ingbertben (Saarland). Berlinben illetve Tokióban él és dolgozik. Kiváló minôsítéssel diplomázott
a Potsdam-Babelsberg-i „Konrad
Wolf” intézetben mint filmrendezô.
Oklevelet szerzett a Lipcsei Egyetemen (dráma, filozófia). Hosszú ideig
dolgozott és tanult Párizsban (1995,
Sorbonne), Dublinban (1997, UCD),
New Yorkban (2002, big art group/mabou mines) és Tokióban
(2005-2007, német csereprogram).
Biography: She was born in 1975 in St. Ingbert (Saarland),
she lives and works in Berlin and Tokyo. Diploma (with excellence) For film direction at HFF “Konrad Wolf”, PotsdamBabelsberg. Intermediate exam at the University of Leipzig (drama studies, philosophy). She worked an studied for
awhile residences in Paris (1995, Sorbonne), Dublin (1997,
UCD), New York (2002, big art group/mabou mines) and Tokyo
(2005-2007, German exchange program).
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▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: ULRIKE MOLSEN
Életkor/Age: 33
Producer: Ulrike Molsen
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Ulrike Molsen
Operatôr/Photography: Daniel Möller
Vágó/Editing: Hanka Knipper
Vetítési idô/Running time: 38:10 perc/min.
Rövid tartalom: A diák Karlának hiányzik külföldön lévô barátja. A kapcsolatuk lassan rámegy arra, hogy a fiú csupa
hazugságot suttog a telefonba a világ másik végébôl. Mivel a
barátja nem akar hazajönni, elhatározza, hogy ô fogja meglátogatni a fiút. Az utazáshoz pénzre van szüksége, ezért egy
lepukkant bárban kezd el dolgozni. Ott találkozik Sugar-rel, a
kissé hebehurgya kolléganôjével, akit épp most raktak ki az
albérletébôl. Karla felajánlja kollégájának, hogy egy
idôre költözzön hozzá. De
Sugar nem egyedül érkezik.
Hozza férjét és egy gyereket
is. Brief synopsis: A student,
Karla, longs for her boyfriend
who is abroad. The relationship got as pale as the sweet
comforting lies he whispers
from the other side of the
world, but Karla isn’t ready to
give it up yet. Since her boyfriend doesn’t come home as he promised, she decides to visit
him instead. Thatfore she needs money and starts to work in
a shabby bar. She meets her dazzling collegue Sugar who just
got kicked out of her apartment. Karla offers Sugar to host her.
But Sugar doesn’t come alone. She brings her husband and a
kid. Rendezô életrajza: Berliben született, Lengyelországban
tolmácsolt, New Yorkban pihent, Havannában bici-taxizott,
Hongkongban pultoskodott és a Kölni Média és Mûvészeti
Akadémián tanult.
Biography: She was born in Berlin, interpreting in Poland, comforting in New York, bici-taxi-driving in Havanna, bartendering in Hong Kong, studying at the Academy of Media and Art,
Cologne.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SZÔKE ANDRÁS GÁBOR
Életkor/Age: 32
Producer: Herczeg András
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Gergely Zoltán
Operatôr/Photography: Szôke András Gábor
Vágó/Editing: Kollányi Tamás
Vetítési idô/Running time: 16:45 perc/min.
Rövid tartalom: Tamás, egy bulvárlap fotósa, a sokunk által
jól ismert rohanó városi életet éli. Egyik fotózásból a másikba zuhan, miközben magánélete is kezd darabokra hullani.
Fônöke csak ront a helyzeten, mivel a legkritikusabb pillanatban, amikor Tamásnak egy már beígért családi programra
kellene mennie, elküldi ôt egy idôsek otthonába, riportanyagot készíteni. Tamás ekkor még nem tudja, hogy élete hamarosan komoly fordulatot fog venni...
Brief synopsis: Tamás is the photographer of a tabloid. He lives
the quick big city life, many of us experienced. Running from
one job to another, his private life is about to fall apart. His
boss makes things even worse, for in a critical moment, when
Tamás should have gone to an already settled family event,
he sends him to a Home for the Elderly to take some photographs. Tamás doesn’t know at that time, that his life is going
to change forever.
Rendezô életrajza: A. Madách Imre Gimnázium után 1993-tól
1995-ig. Gór Nagy Mária Színitanodájába járt, majd 1998 és
2004 között elvégezte a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
filmoperatôr szakát. Volt színész a Madách Kamarában (19931995), technikus, segédoperatôr és kameraman tévé-, dokumentum-, portré- és játékfilmek forgatásánál (1995-1997), s
1998 óta operatôrként dolgozik, reklámok, videóklippek, dokumentum- és játékfilmek készítésénél.
Biography: After the secondary school he attended the Gór
Nagy Mária School of Acting from 1993 to 1995, and then he
studied for a cinematographer degree between 1998 and 2004
at the University of Theatre and Film Arts. He worked as an
actor in the studio theatre Madách Kamara (1993-1995), then
as technician and assistant cameraman making TV films,
documentaries, portray films and feature films (1995-1997
(1), and f rom 1998 he works as a cinematographer to create commercials, music videos, documentaries and feature
films.
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Die Besucher/The Visitors

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek • International competition / short feature films

Silence is Golden

La nascita/The Birth
▶ Olaszország/Italy

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: CHRIS SHEPHERD
Producer: Maria Manton, Nicolas Schmerkin
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Chris Shepherd
Operatôr/Photography: John Rhodes
Vágó/Editing: Justin Wright
Vetítési idô/Running time: 14:30 perc/min
Rendezô életrajza: Liverpoolban született. 1985-tôl mûvészeti
tanulmányokat folytat a Liverpool Polytechnicben, majd egy
produkciós cégnél az NGP-nél helyezkedik el, filmvágóként.
1989 és 1992 között a West Surrey College of Art and Design
animáció szakos hallgatója. Tanulmányai befejezése óta a
Speedy Films stúdiómenedzsereként reklámokat és TV-s rövidfilmek készítését koordinálja.
Biography: He was born in Liverpool. In 1985 he studied art at
Liverpool Polytechnic, after which he became an editor at a
production company, NGP. From 1989 to 1992 he studied animation at West Surrey College of Art and Design. After hes
studies became studio manager at Speedy Films and co-ordinated commercials and short
films for TV.

Rendezô/Director:
MASSIMO AMICI,
CARLO STOPPA
Életkor/Age: 32, 45
Producer: Massimo Amici
and Carlo Stoppa
Készítés éve/Year of
production: 2006
Forgatókönyvíró/Script:
Massimo Amici,
Carlo Stoppa
Operatôr/Photography:
Carlo Stoppa
Vágó/Editing: Francesca
Montana
Vetítési idô/Running time:
09:00 perc/min.
Rövid tartalom: Egy régi indiai fabulán alapuló modern mese.
Egy átlagos reggelen egy férfi munkába siet, nem is sejtve,
hogy ez lehet élete utolsó napja. Az idô szalad és a férfi alig
valamit vesz észre az ôt körülvevô világból, alig látja a körülötte lévô embereket. Eközben egy nô, aki gyökeresen másfajta életet él, kerül útjába. Egy nô, aki mindig mindenre odafigyel, vagy legalábbis majdnem mindenre…
Brief synopsis: A modern-day tale, based on an old Indian
fable. On a morning like any other, a man hurries toward his
busy day, unaware it could be his last. Time ticks away and the
man hardly notices things or people around him. Meanwhile,
a carefree woman who leads her life in the opposite manner,
walks his same path, fully aware of everything around her, or
almost...
Rendezô életrajza:
Massimo Amici: „Zene és fotográfia – mindkettô gyermekkori szenvedélyem. Kanadában
nôttem fel, és lényem egy kis része mindig is kanadai maradt. 26
évesen sikerült elmenekülnöm
és hazatérnem Rómába, ahol
szerencsére megtaláltam énem
egy fontos, mindaddig rejtôzô,
részét, a filmkészítést”.
Biography: Massimo Amici: ”Music and photography, two passions I’ve had since childhood. I grew up in Canada there, so
a small part of me is Canadian. A However, at the age of 26 I
managed to escape and return home to Rome, where I was
lucky enough to find and important part of me that had remained
silent, hidding in the dark: to make
a movie.”
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▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: LAURE PLAINDOUX
Életkor/Age: 27
Producer: Eicar
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Jean-Claude Dreyfus, Valentin
Menudier, Cécile Pallas
Operatôr/Photography: Tonino de Marco
Vágó/Editing:
Vetítési idô/Running time: 10:34 perc/min.
Rövid tartalom: Az 50-es években játszó történetben egy kisfú
azt hiszi, hogy egy állatpreparátor ellopta a kutyáját, és minden megtesz azért, hogy megtalálja.
Brief synopsis: Based in ‘50, a young boy thinks that a taxidermist has taken his dog and does everything to find it.

Origami Boat
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▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: JACK WUNG
Életkor/Age: 25
Producer: Jeffrey Goldberg
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Jack Wung
Operatôr/Photography: Wutthitray Piriyapakdekuul
Vágó/Editing: Jack Wung
Vetítési idô/Running time: 13:45 perc/min.
Rövid tartalom: Amikor Kana, a fiatal, szenvedélyes, de csendes japán lány telefonhívást kap otthonról, dönteni kényszerül: vajon vállalja a családjában hagyománynak számító engedelmes gyermek szerepét vagy élje tovább az életet, amit
szeret. Melyiket választja?
Brief synopsis: When Kana, a young, passionate but quiet
Japanese girl, studying in Paris, gets a call from home, she
has to decide weather to obey her family’s tradition of filial
piety or continue to live the
life she loves. Which will she
choose?

Nemzetközi versenyprogram / kisjátékfilmek • International competition / short feature films

The Letter

▶ Kanada/Canada
Rendezô/Director: MARTIN DOEPNER
Életkor/Age: 32
Producer: Joseph Antaki
Készítés éve/Year of production:
Forgatókönyvíró/Script: Martin Doepner
Operatôr/Photography: Michel St-Martin
Vágó/Editing: Martin Doepner
Vetítési idô/Running time: 06:31 perc/min
Rövid tartalom: Egy kanadai nôvér az I. világháború idején minden idejét sebesült katonák ápolására fordítja. A csata hevében egy német katona is bekerül a kórházba. A nôvér megsajnálja a fiatal katonát, és úgy dönt, megpróbálja megmenteni.
De amikor hírt kap arról, hogy saját fia is elesett a harcokban,
a bosszú kísértése túl erôssé válik. A nôvér levelet ír a német
fiú anyjának, beismerve tettét.
Brief synopsis: Canadian nurse devotes herself to the care of the
wounded during the First World War. In the confusion of battle,
a German soldier (the enemy) is left in her care. She takes pity
on him and decides to save the youth. But when she learns of
her own son’s death, the desire for revenge is too great... and
so she writes a letter of confession to the youth’s mother.
Rendezô életrajza: Martin Doepner
az Ottawai Egyetemen történelmet
és politikai filozófiát tanult. Mester fokozatot szerzett a montreali
Concordia Egyetemen, filmkészítôi
szakon. Graduális tanulmányai
alatt egyéves csereprogramon vett
részt a Pekingi Film Akadémián, Kínában. Bár a jelen film elsôsorban
Martin történelmi érdeklôdését
tükrözi, ugyanakkor ma is releváns
problémát dolgoz fel. Martin rendezôasszisztensként dolgozik a montreali filmiparban.
Biography: Martin Doepner 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 explores themes that
are still relevant today. Martin also works as an assistant director in the Montreal film industry.

Nic novega, nic pretiranega/
Free Spirited Friends

▶ Szlovénia/Slovenia
Rendezô/Director: SONJA PROSENC
Életkor/Age: 29
Producer: Mitja Sencur
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Rok Secen
Operatôr/Photography: Jure Cernec
Vágó/Editing: Milosch Kalusek
Vetítési idô/Running time: 21:00 perc/min
Rövid tartalom: A fôhôs egy fiatal lány holttestét szállítja. Útban hazafelé a test életre kel. Hôsünk az eseményt jelként
fogja fel, értelmezése szerint az ô feladata bemutatni a világot ennek az újjászületett teremtménynek, így megismerteti
a lánnyal a saját kis belsô világát.
Brief synopsis: The protagonist has to transport a body of a
young woman. On the way from the hospital to her home the
corpse comes to life. The protagonist accepts this fact as a
task to present the world to this newborn creature. He goes
about this task by presenting her with his own little universe.
Rendezô önéletrajza: 1977-ben
Slovenj Gradec-ben született.
2002-ben szerzett újságírói és
társadalomtudományi diplomát a Társadalomtudományi
Karon. Jelenleg posztgraduális tanulmányokat folytat. A
Free Spirited Friends az elsô
filmje.
Biography: Born in 1977 in Slovenj Gradec. In 2002 she graduated in journalism and cultural science from the Faculty of Social Sciences. She is about to finish her postgraduate studies at
the same faculty. Free Spirited Friends is her first film.
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Hét hónappal késôbb/Seven
Months Later

▶ Nagy-Britannia/UK
Rendezô/Director: NICHOLAS DAVIES, OSKARI KORENIUS
Életkor/Age: 25
Producer: Edward Casey
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Nicholas Davies, Oskari Korenius
Operatôr/Photography: Stuart Brereton
Vágó/Editing: Steve Jones
Vetítési idô/Running time: 15:00 perc/min.
Rövid tartalom: Amikor a 12 éves Mark talál egy vízbe fulladt
birkát, eszébe jut saját bátyjának halála, és mindaz, amit akkor átélt. Dühében, hogy gyászoló anyja nem képes megérteni fájdalmát, lerombolja a szentélyt, amit az anya elhunyt
fiának állított.
Brief synopsis: When twelve-year-old Mark discovers a
drowned sheep he experiences a traumatic reminder of his
brother’s death. Driven by anger at his grief-stricken mother’s inability to recognise his suffering, he destroys the
shrine-like sanctuary she has created in her deceased son’s
room.
Rendezô(k) életrajza: Nicholas Davies:
Newtownban született és ott élt 2003-ig.
2003-ban Cardiffba költözött, hogy filmkészítést tanuljon a Walesi Nemzetközi
Film Iskolán.
Oskari Korenius: Oskari Korenius 1982ben született Finnországban. Már gyermekként is vonzódott a színjátszáshoz.
a zenéhez és a filmkészítéshez. Késôbb
elköltözött Finnországból, hogy a Walesi
Nemzetközi Film Iskolán tanulhasson.
Biography: Nicholas Davies: He was born
in Newtown in Mid-Wales and lived there
until in 2003. 2003, he moved to Cardiff
to study film making at the International
Film School of Wales and has recently
graduated from the course.
Oskari Korenius: He was born in Finland in 1982. From a very
young age, he has been very passionate about, performing
arts, music an filmmaking. After graduating from high school,
Oskari left Finland to study filmmaking in Wales, where he
has recently graduated at the International Film School of
Wales.

Nemzetközi
feature
films
Nemzetköziversenyprogram
versenyprogram/nagyjátékfilmek
/ kisjátékfilmek •• International
International competition/long
competition / short
feature
films

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: BÉRES DÁNIEL
Életkor/Age: 31
Producer: Durst György
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photography: Fillenz Ádám
Vágó/Editing: Thomas Ernst
Vetítési idô/Running time: 18:00 perc/min.
Rövid tartalom: Dosztojevszkij „A félkegyelmû” címû regényének sajátos adaptációja, mely kizárólag a történet elsô
és utolsó jelenetére koncentrál, Rogozsin és Miskin herceg
megismerkedésére, illetve utolsó találkozásukra Nasztaszja
Filippovna teteme mellett. A film idôben és térben folyamatosan ide-oda ugrálva, párhuzamosan építi fel a két jelenetet
és az így keletkezô elôre- és visszautalások, asszociációk, és
áthallások segítségével kísérli meg negyedórában visszaadni
a 800 oldalas regény lelki, illetve pszichológiai történésinek
ívét.
Brief synopsis: This film is a special adaptation of Dostoyevsky’s ”The Possessed”, for it only concentrates the
first and the last scene of the novel. The first scene, in which
Rogozhin meets Prince Mishkin and the last, in which they
meet again over the corpse of Nastassia Filipovna. The film,
jumping here and there both in time and in place, uses a parallel structure to build up the two scenes. With the help of
the cross-references, associations and interferences the
film tries to show the moral and psychological plot of the 800
pages novel in 15 minutes.
Rendezô életrajza: 1975-ben született
Budapesten. 2001-ben diplomázott
az ELTE matematika szakán. 1999 óta
az ELTE Filmelmélet- Filmtörténet
szak hallgatója, ahol több vizsgafilm
elkészítésében vett részt. 2002 óta
rovatvezetô a magyar.film.hu internetes újságnál, ahol filmkritikákat, interjúkat, elemzéseket, fesztivál beszámolókat ír, valamint szerkesztôként is
dolgozik. Két dokumentumfilmet készített Andits Petrával közösen, majd egy rövidfilmet.
Biography: Born in 1975 in Budapest, he graduated at the ELTE,
as a mathematician. From 1999 he is a student at the ELTE
at the Faculty of Filmtheory and Filmhistory, where he has
taken part in the making of several diploma films. From 2002
he works as lead-columnist at the magyar.film.hu website,
for which he writes critiques, interviews, festival reviews and
he also works as an editor. He made two documentaries with
Petra Andits and a short features film and hes on.

Mummy’s Boy
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Emésztô/Cesspool

37 ºC

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: ZOLTÁN GÁBOR
Életkor/Age: 27
Producer: Zoltán Gábor
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Zoltán Gábor
Operatôr/Photography: Szita János
Vágó/Editing: Nánásy Levente
Vetítési idô/Running time: 17:30 perc/min
Rövid tartalom: Laci számára már nagyon unalmas volt a meló.
Minden hétvégén ugyanaz a zene, ugyanazok az. Minden péntek és szombat így telt a kisvárosi diszkóban, és persze a verekedések. Aztán felvette a fizetését, és aludt 24 órát. A pénzt
reggelenként kapta meg. Eddig megvolt úgy, ahogy, de most
többre lett volna szükség.
Brief synopsis: Laci got bored of his job. The same music every
week, the same fucking drunk or high faces. Every Friday and
Saturday was like that in the discotheque of the small town.
And there were the fights too. After the night he picked up his
salary and slept for 24 hours. But the money was shitty. It was
alright until now, but currently he needs more.
Rendezô életrajza: Miután elvégezte az OPAKFI Mozgóképgyártó és Videó mûsorkészítô
szakát, felvételt nyert az ELTE
magyar - filmszakára. Azóta
idôrôl idôre nekiveselkedik
egy ilyen film megrendezésének. Elôször tette ezt másodmagával, melynek eredménye
a szemledíjas 1 hét lett. Legutóbb már önállóan készítette el az Emésztô címû filmet,
amely szintén szocio-jellegû, de már engedményeket tesz a
mûfaji film irányába.
Biography: After he graduated in a one year long video faculty,
he could entered the University of ELTE on the faculty of art.
His first short (1 week) won the prize of the 35th hungarian
filmfestival. His next movie, Chesspool is about a young man
who try to give some chance to his life on illegal ways.

▶ Grúzia/Georgia
Rendezô/Director: TAMARA SULAMANIDZE
Életkor/Age: 32
Producer: Tamara Sulamanidze
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Giorgi Tskhvediani
Operatôr/Photography: Tamaz Goginashvili
Vágó/Editing: Tamara Sulamanidze, Gela Kinsturashvili
Vetítési idô/Running time: 30:00 perc/min
Rövid tartalom: Debütálás. A film hôsei elképzelt alakok – egy
balfácán, egy gengszter, egy rendôr és egy fiatal pár. Hihetetlen kalandokba keverednek.
Brief synopsis: Debut. Heroes of film are imagined persons:
loser, gangster, policeman and a young pair. They get into improbable situations.
Rendezô életrajza: 1974-ben született Tbilisziben, Grúziában.
A Filmmûvészeti Iskola befejezése elôtt pszichológiát tanult
az Egyesült Államokban és filmkészítést a CalArts-ban, szintén az USA-ban. Jelenleg Tbilisziben él és dolgozik.
Biography: Born in Tbilisi (Georgia) in 1974. Before graduation
in school of cinema studied psychology in USA and cinema in
CalArts in USA too. In this moment works and lives in Tbilisi.
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Boli?/Does it Hurt?

▶ Ausztrália/Australia
Rendezô/Director: JATA HAAN
Életkor/Age: 22
Producer: Jata Haan, Erik Johansen
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Jata Haan
Operatôr/Photography: Erik Johansen
Vágó/Editing: Lon Garrick
Vetítési idô/Running time: 07:07 perc/min.
Rövid tartalom: Spencer, a középkorú, vak férfi horgászással
tölti a délutánt. Bár látni nem lát, minden érzékszervével átéli
az élményt: érzi, ahogy a nap süti az arcát, ahogy a homok pereg a lábujjai közt, hallja a partnak csapódó hullámok moraját. Amikor Spencer már éppen indulni készül, egy futó halad
el mellette, és – látva Spencer üres vödrét – megjegyzi, hogy
milyen sikertelen nap volt. A nézô azonban érzékel egy másik
valóságot is.
Brief synopsis: Spencer, a middle-aged man with a vision impairment, spends an afternoon fishing at the beach. Although
unable to see, he enjoys the occasion through all his other
senses: the sun on his face, sand between his toes and sound
of the surf lapping against the shore. As Spencer readies
himself to leave, a jogger passes and seeing his empty bucket comments on his uneventful day. The viewer, however, is
aware of another reality.
Rendezô életrajza: Jata Ausztrália
keleti részén, egy kis vidéki városban nôtt fel. 2002-ben, a középiskola
befejezése után Brisbane-be költözött, hogy megkezdje tanulmányait a Griffith Egyetemen. 2005-ben
alapszakos diplomát szerzett digitális média – filmkészítô szakon. A
„My Vision” címû film forgatókönyve egyike volt annak a négy forgatókönyvnek, amit 2005-ben
leforgattak az egyetemen.
Biography: Jata grew up in the small country town on the eastern coast of Australia. In 2002 she moved to Brisbane to begin
her studies at Griffith University, straight after completing high
school. In 2005 she graduated with a Bachelor of Screen Production in Digital Media. That her script ”My Vision” was chosen as one of only four scripts to be produced in 2005 gave Jata
her first opportunity to both direct and produce a film.
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▶ Szlovénia/Slovenia
Rendezô/Director: MARKO CAFNIK
Életkor/Age: 28
Producer: Marko Cafnik
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Barbara Kelbl
Operatôr/Photography: Miha Tozon
Vágó/Editing: Vuk Vukmirovic
Vetítési idô/Running time: 12:30 perc/min.
Rövid tartalom: Milánnak a boksz a mindene. Saját kis világában él, ahol nônek nincs helye. Agglegény élete fordulóponthoz ér, amikor találkozik gyönyörû szomszédjával. Amikor Milán arra használja testi erejét, hogy megvédje a nôt féltékeny
férjétôl, fordul a kocka: gyôztesbôl vesztes lesz.
Brief synopsis: Boxing is everything to Milan. He lives in his
own inner world where there is no room for women. A chance
meeting with his beautiful neighbour is a turning point in his
solitary life. When Milan impulsively uses his power to save
her from her jealous husband, he crosses the limit and turns
from the winner to the one that is defeated.
Rendezô életrajza: 1977-ben
született Mariborban, Szlovéniában.
Gimnazistaként
csatlakozott a Begunci (Menekültek) színjátszó csoporthoz. Mielôtt megkezdte volna tanulmányait Ljubljanai
Színmûvészeti, Rádió, Film,
és Televíziós Akadémián filozófiát és teológiát tanult.
Biography: He was born in
1977 in Maribor, Slovenia. In
high school years he joined the artistic theatre group Begunci,
where he directed several theatre plays. Before entering the
Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana,
he studied philosophy and theology.

My Vision
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Antik/Secondhand Dreams

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: BÁTHORY ORSOLYA
Életkor/Age: 36
Producer: Hollósi G. Zsuzsanna, Varga Gábor
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Zoltán Gábor
Operatôr/Photography: Másik Szôke András
Vágó/Editing: Szalai Károly
Vetítési idô/Running time: 28:00 perc/min
Rövid tartalom: Brigi egy apró antikváriumban dolgozik eladóként valahol a külvárosban, egy forgalmas földalatti végállomás szomszédságában. Ez a napja sem más, mint a többi:
emberek és könyvek cserélôdnek – ismerôs és ismeretlen
arcok, történetek. De Brigi más arcokra, más történetekre
vágyik. Számára az egyetlen elfogadható világ a könyvek,
az álmok világa. A regények, a lány ábrándjai és a valóság
egybefolynak – és Brigi néha kínos helyzetekbe kerül. És a
méregdrága antikvár kötetek közt Brigi egy ismeretlen, cím
nélküli könyvet is talál. Vagy a könyv találja meg ôt? „Fura
könyvek vannak...”
Brief synopsis: Brigi works for a small used book store
somewhere in the suburbs, next to a busy subway station.
This day is just like every other day: people and books change
– known and unknown faces, stories. But Brigi is longing for
other kind of stories, other faces. For her, the only acceptable
reality is that of the books – that of the dreams. Novels,
dreams and reality melt together – causing embarrassing
situations. And among the high-priced used books Brigi finds
a strange book that doesn’t have a title. Or did the book itself
find her? “There are strange books…”
Rendezô életrajza: Filmes pályafutása
kezdetén segédvágóként dolgozott a
Mafilmben (1987-88), 1988 és 1992 között
elvégezte a Színház- és Filmmûvészeti
Fôiskola televízió rendezôi szakát.
Azóta televíziós filmek szerkesztôrendezôjeként dolgozik, de rendez dokumentum-, reklám- és játékfilmeket, s
emellett szinkronrendezést is vállal.
Biography: She began her film carreer as an assistant editor at
Mafilm (1987-1988). She graduated at the Universiy of Theatre
and Film Arts in Budapest (1988-1992), as a television director.
She worked since as TV director and editor, and also documentary, commercial and film director, as well as the Hungarian
dubbing director of several foreign-language feature films,

California

▶ Kuba/Cuba
Rendezô/Director: IRENE M. BORREGO
Életkor/Age: 27
Producer: Raquel Casado
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Sheyla Pool, Irene M. Borrego
Operatôr/Photography: Claudia Serrano
Vágó/Editing: Isabel Calabria
Vetítési idô/Running time: 12:10 perc/min
Rövid tartalom: Alicia, egy idôs hölgy, nyugdíjas éveit elszigetelt környezetben, kortársaival új életet kezdve kívánja
eltölteni. Új társai nagy szeretettel fogadják. De hamarosan
Alicia furcsán kezdi érezni magát: gyanítani kezdi, hogy valami nincs rendjén ezzel a hellyel. Ez az ára annak, hogy társadalomban élünk.
Brief synopsis: Alicia, an elderly woman, decides to retire to an
isolated environment to start a new life with her contemporaries. There, her new companions welcome her dearly. But
soon Alicia feels disturbed; and perceives that maybe there
is something wrong with this new place. That is the price for
living in society.
Rendezô életrajza: 1979-ben
született Madridban. Alapszakos üzleti adminisztrátori
diplomát szerzett a CUNEFen, Madridban, majd Mexico
Citybe költözött, hogy a zenének és a filmkritikának
szentelje magát. Televíziós
forgatókönyvíróként és több
kisebb film társzerzôjeként és
zeneszerzôjeként dolgozott. 2003-ban kezdte meg rendezôi
tanulmányait a Nemzetközi Filmes és Televíziós Iskolában
San Antonio de los Bañosban, Kubában. 2005 júliusában végzett. Jelenleg játékfilmek rendezôasszisztenseként dolgozik.
Biography: Irene M. Borrego was born in Madrid in 1979. She
obtained a Bachelor’s Degree in Business Administration
from CUNEF in Madrid and relocated to Mexico City, dedicating
herself to both music and film critique. She worked as a
television scriptwriter and was also the co-writer and original
music score composer of several small film projects. In 2003
she began her studies in Film Direction at the International
School of Film and Television in San Antonio de los Baños,
Cuba; graduating in July of 2005. She currently works as an
assistant director in feature films.
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Szivarfüst/Cigar Smoke

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: CSUJA LÁSZLÓ
Életkor/Age: 22
Producer: Durst György
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Csuja László
Operatôr/Photography: Czomba Albert
Vágó/Editing: Varga Szabolcs
Vetítési idô/Running time: 05:00 perc/min.

▶ Ausztrália/Australia
Rendezô/Director: SCOTT WOOD
Életkor/Age: 21
Producer: Anthea Charalambous
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Frederick Login
Operatôr/Photography: Mat Evans
Vágó/Editing: Scott Wood
Vetítési idô/Running time: 10:00 perc/min.
Rövid tartalom: Franz 24 éves, fiatal és fogalma sincs a hátizsákos turistáskodás veszélyeirôl. Amikor Németországból
Brisbane-be érkezik, összebarátkozik Thomasszal, a tapasztalt angol utazóval. Thomas felajánlja Franznak, hogy megmutat minden látnivalót és minden bulizásra alkalmas helyet. Franz örömmel él Thomas ajánlatával, és elkíséri egy
helyi bárba, amit elôszeretettel látogatnak turisták. Amikor
azonban Franz megismerkedik a lélegzetelállító Seannával, a
dolgok váratlan fordulatot vesznek. Másnap Franz kínzó fájdalomra, egyedül ébred.
Brief synopsis: Franz is 24, young and naïve to the dangers of
backpacking. Upon arriving in Brisbane from Germany, he
is befriended by Thomas, a friendly and experienced British
backpacker. Thomas offers to show Franz all the sights and
exciting places to go. Thrilled to meet a new friend, Franz joins
Thomas at the local backpackers bar for a drink. However
when Franz meets a gorgeous young woman named Seanna,
the story takes an unexpected turn. The next day Franz wakes
up in pain and alone.
Rendezô életrajza: Scott idén
szerzett alapszakos diplomát
az ausztrál Griffith Egyetem
digitális médiakészítô szakán.
Az „In Transit” a második rövidfilm, amit rendezôként jegyez.
Bár csak 21 esztendôs, jó érzéke van a filmkészítéshez és
megvan benne a szenvedély is,
ami ahhoz kell, hogy történeteit
vászonra álmodja.
Biography: Having just completed his final year in a Bachelor
of Digital Media Production at Griffith University, Australia,
”In Transit” is Scott’s second short film as director. Just 21
years of age, he has developed a keen eye for filmmaking and
a passion for telling stories on the screen.
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Rövid tartalom: A történet egy olyan házban játszódik, ami látszólag lakatlan. Az épület kívülbelül egyaránt omladozó és
elhanyagolt. A szobák üresen tátongnak, a falak kopaszok,
csak néhány régi bútor van bennük. A házban Tójermann úr és
felesége él, a ház urának felmenôi generációk óta itt laknak.
Tójermann úr egyetlen szenvedélye az evés.
Brief synopsis: The story is set in a house that seems unoccupied. The building, both inside and outside, is shabby, falling
apart. The rooms are empty; the walls are bare, only a few old
furniture is in there. In the house, there lives Mr. Tójemann
and his wife, following the path of former generations. Mr.
Tójemann’s only passion is eating.
Rendezô életrajza: 1984-ben született. Eddig rövidfilmeket,
videoklippeket és dokumentumfilmeket készített.
Biography: He was born in 1984. So far he directed short films,
music videos and documentaries.

In Transit
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Oskar

▶ Norvégia/Norvay
Rendezô/Director: GURO EKORNHOLMEN
Életkor/Age: 36
Producer: Bjørn Arne Oddon
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Sissel Haugen
Operatôr/Photography: Hans Kristian Riise
Vágó/Editing: Elin Martinsen
Vetítési idô/Running time: 30:00 perc/min
Rövid tartalom: Egy ígéretes tehetségû ifjú zongorista álmait
porrá zúzza a tuberkolózis. Csak akkor képes azonban összeszedni minden erejét és szembenézni a betegséggel, amikor
a szanatóriumban összeismerkedik egy kisfiúval.
Brief synopsis: The dreams of a very promising young pianist
are destroyed when he comes down with tuberculosis. It is
only when he meets a young boy in the sanatorium that he
finds the strength to face his destiny.
Rendezô életrajza: Guro Ekornholmen
1977-ben
született.
2004 rendezést tanult a Norvág
Filmmûvészeti Iskolán. Az „Oskar”
a vizsgafilmje. Számos alacsony költségvetésû rövidfilmet,
videóklippet és reklámfilmet készített.
Biography: Director Guro Ekornholmen, born in 1977, studied directing
at the Norwegian Film School until
2004. “Oskar” is her graduation film. She previously made
several low-budget short films, music videos and advertising
films.

Llévame a otro sitio/
Take Me Somewhere Else
▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: DAVID MARTIN DE LOS SANTOS
Életkor/Age: 32
Producer: Damián Paris
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: David Martin de los Santos
Operatôr/Photography: Aitor Mantxola
Vágó/Editing: Irlanda Tambascio
Vetítési idô/Running time: 21:00 perc/min
Rövid tartalom: Jorge és Patricia öt éve házasok. Az autóban
ülnek, éppen mennek valahová. Kommunikációs nehézségeik
vannak egymással, a kapcsolatuk ellaposodott, nem figyelnek oda egymásra. Látnak egy stoppost, valahol a semmi közepén. Patriciának a stopposról eszébe jut egy játék.
Brief synopsis: Jorge and Patricia got married five years ago
and they are now travelling in their car towards some place.
They have communication problems and their relationship is
going through a period of monotony and negligence. They find
a hitchhiker in the middle of a lost road. When she sees the
hitchhiker, Patricia wants to play a game.
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▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: VARSICS PÉTER
Életkor/Age: 22
Producer: Varsics Péter
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Varsics Péter
Operatôr/Photography: Orosz Norbert
Vágó/Editing: Varga Szabolcs
Vetítési idô/Running time: 17:30 perc/min.
Rövid tartalom: Egy ártatlan férfit készülnek kivégezni, aki
igyekszik utolsó gondolatait a feleségére szentelni. Az akasztás pillanatában azonban nem a nyaka törik el, hanem csodával határos módon a kötél szakad el, és miközben menekül az
otthona felé, számos meglepetés éri.
Brief synopsis: An innocent man is just about to be hanged and
he is thinking of his wife. But, miraculously, it is not his neck
that breaks, but the rope. While he is trying to escape and go
home, surprise is waiting for him.
Rendezô életrajza: 1985-ben született a németországi Sindelfingerben. 1992-ben Magyarországra költöznek. A Magyar Televíziónál rendezô asszisztens.
Biography: He was born in 1985
in Sindelfinger, Germany. In 1992
they move to Hungary. He works
at the Hungarian Television as an
assistant director.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SIMONYI BALÁZS
Életkor/Age: 26
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Simonyi Balázs
Operatôr/Photography: Simonyi Balázs
Vágó/Editing: Simonyi Balázs
Vetítési idô/Running time: 05:51 perc/min.
Rövid tartalom: Etûd egy baromfifeldolgozóról.
Brief synopsis: Etude about a poultry-slaughter.
Rendezô életrajza: Az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomázott
esztétika, magyar és-film szaktárgyakból. 2004-tôl a Magyar Narancs
és a Hócipô fotóriportere. Alapítója
a 2003-ban létrehozott Snittegylet
Filmmûhelynek.
Biography: He’s got his degree of
aesthetics, Hungarian language and
film at the Philology Faculty of ELTE,
Budapest (1998-2006). Since 2004
he works for the weekly magazine Magyar Narancs and the
by-weekly Hócipô as press photographer. He is founder of the
Snittegylet Film Workshop, created in 2003.
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Bagoly folyó/Owl Creek
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Melletted/Beside You

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: OROSZ DÉNES
Életkor/Age: 29
Producer: Kapitány Iván, Diószegi Judit
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Orosz Dénes
Operatôr/Photography: Fillenz Ádám
Vágó/Editing: Kovács Zoltán HSE
Vetítési idô/Running time: 21:00 perc/min
Rövid tartalom: András és Kitti fiatal pár, akik az esküvôjükre
készülnek. Napjaikat az erre való készülôdés tölti ki. Aztán
történik valami, és minden megváltozik.
Brief synopsis: András and Kitti, a young couple, are getting
ready for their wedding. The preparations take all their time.
Then something happens and everything is changed
Rendezô életrajza: „Debrecenben születtem 1977-ben, és itt is érettségiztem drámatagozatosként az Ady
Endre gimnáziumban. A Nyíregyházi
Fôiskolán diplomáztam 2001-ben.
Közben voltam statiszta a debreceni
Csokonai Színházban, kisjátékfilmeket
készítettem, amik egy tucat díjat nyertek különbözô független fesztiválokon.
1999-tôl a VOX mozimagazinnak írok
kritikákat, interjúkat. 2001-ben felvettek forgatókönyvíró szakra a Filmmûvészeti Egyetemre, ahol jelenleg végzôs vagyok”.
Biography: “I was born in Debrecen in 1977. I finished there
Ady Endre Secondary School, with a specialization in drama. I
graduated College of Nyíregyháza and as a social pedagogue
in 2001. During this time I was an extra at the Csokonai Theatre
in Debrecen, I shot short feature films that were honored
on several festivals. From 1999 I write critiques and make
interviews for the VOX magazine. In 2001 I was accepted to
the University of Theatrical and Film Arts to study screenplay
writing. I’m in my final year of studies”.

Szupermosás/Superwash
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: GERGELY ZOLTÁN
Életkor/Age: 31
Producer: Gergely Zoltán, Bosnyák Miklós
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Gergely Zoltán, Füleki Bettina
Operatôr/Photography: Fillenz Ádám
Vágó/Editing: Kovács Zoltán
Vetítési idô/Running time: 15:00 perc/min
Rövid tartalom: Srácok önmagukat keresik egy külvárosi autómosóban. A sors egy vérrel teli terepjárón érkezik, és kér egy
Szupermosást...
Brief synopsis: Guys, trying to find themselves in a suburban
carwash. Fate arrives in a jeep, full of blood and asks for a
Superwash…

Amore Senza Filtro/
Love without Filter
▶ Olaszország/Italy
Rendezô/Director: VALENTINO INNOCENTE
Életkor/Age: 27
Producer: Raquel Casado
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Valentino Innocente
Operatôr/Photography: Gianni Gianelli
Vágó/Editing: Francesco Carnelutti
Vetítési idô/Running time: 09:44 perc/min
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▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: FERENCZIK ÁRON
Életkor/Age: 21
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Ferenczik Áron
Operatôr/Photography: Böröcz András
Vágó/Editing: Ferenczik Áron
Vetítési idô/Running time: 02:49 perc/min.
Rövid tartalom: Két ember egy televíziós mûsort néz. Betelefonálósat. Valami azonban nem stimmel.
Brief synopsis: To persons are watching a TV program. In
which you can make phone calls. But something is strange.
Rendezô életrajza: „2004 óta
próbálkozom
filmkészítéssel több kevesebb sikerrel.
Ezalatt a rövid idô alatt megmártóztam a legkülönbözôbb
filmek (videoklipp, kisjáték-,
reklám-, nagyjáték-, dokumentum-, tévéfilm) világában
és megpróbáltam megtanulni
belôlük amit lehetett. Kisfilmeket is készítek, évente átlagosan kettôt, amatôr technikával. A kisfilmkészítést
elsôsorban tanulóterepnek tekintem, ahol kísérletezni lehet,
mind technikai, mind stiláris értelemben, ennél fogva minden
újabb próbálkozással egy picit többet vállalok, új és új vizekre
hajózok”.
Biography: “I am trying to make films from 2004, with more
or less success. During this time I dived into the world of
several kinds of films (music videos, short feature films,
commercials, feature films, documentaries, TV films) and
tried to learn as much as I can. I make short films, around
two every year, with amateur technical tools. I see short films
as learning experiences. You can experiment both in terms of
technical tools and style. Therefore with every new project I
put something more in them, I dive into other oceans”.

▶ Argentína/Argentine
Rendezô/Director: MILAGROS MUMENTHALER
Életkor/Age: 29
Producer: David Epiney
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Milagros Mumenthaler
Operatôr/Photography: Martín Frías
Vágó/Editing: Ezequiel Borovinsky
Vetítési idô/Running time: 18:00 perc/min.
Rövid tartalom: Egy nô visszatérése a Tigris deltájában álló
házba, ahol néhány hónappal ezelôtt tragikus események
történtek. Újra találkozik az emlékekkel, vágyakkal és félelmekkel.
Brief synopsis: The return of a woman to a house in the delta of
the Tigre, where a tragedy happened a few months back. She
reunites with her memories, desires and fears.
Rendezô életrajza: 1977-ben született az argentínai La
Faldában, Córdobában. Születése után Svájcba költöznek és
1996-ban tér csak vissza Buenos Airesbe. A Buenos Aires-i
Universidad del Cinen tanult. Számos rövidfilmet rendezett,
melyek nemzetközi elismerésekben részesültek.
Biography: She was born in 1977 in La Falda, Córdoba, Argentina.
The same year she moved to Switzerland, and returned to Buenos Aires only in 1996. Studied in the Universidad del Cine in
Buenos Aires. She directed
several
shortfilms,
awarded internationally.
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Kés, villa , kanál/
Knife, Fork, Spoon
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Carmine

▶ Argentína/Argentine
Rendezô/Director: CAMILO RODRÍGUEZ
Életkor/Age: 33
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Camilo Rodríguez
Operatôr/Photography: Agustín Barrutia
Vágó/Editing: Mario Martinelli/Camilo Rodríguez
Vetítési idô/Running time: 17:00 perc/min
Rövid tartalom: Carmine még csak 10 éves, de már kezdi felfedezni a szexualitását. Édesanyja hálószobájának csendjében azt játssza, hogy felnôtt nô és már csak egyetlen bástyája maradt a nôiességnek, ami számára még bevehetetlen: a
magas sarkú cipô. A magas sarkakon imbolyogva újra és újra
elesik. Az édesanyja elküldi, hogy vigyen orvosságot a beteg
nagymamájának, és útban hazafelé valaki követni kezdi. Mire
hazaér, Carminbôl nô lesz, olyan nô, amilyenrôl álmodott.
Brief synopsis: Carmine is only 10 years old and she is early
discovering her sexuality. She plays being a grown up woman
in the solitude of her mother’s bedroom and thinks she accomplished it all but one detail, the high heel shoes, last bastion of femininity, can’t bear yet her clumsy childish movements and she falls again and again. Her mother sends her
to take some medicine to her sick grandmother, on her way
somebody starts following her. Once back at her home, Carmine will be the woman she dreamed to be.
Rendezô életrajza: 1973-ban született Buenos Airesben.
Elôször az képzômûvészetek vonzották, különösen a festészet. 18 évesen
filmajánlókat kezdett írni az „El amante
cine” magazinnak. Egy évvel késôbb
Európába jön és majdnem két éven
át különbözô országokban él. Eközben interjúkat készít rendezôkkel és
operatôrökkel, és fesztiváltudósításokat ír számos grafikai magazinnak.
2002-ben beiratkozik az Universidad
del Cinere, ahol rendezôi szakon tanul.
Biography: He was born in 1973 in Buenos Aires. His first passion was the plastic arts, especially painting. At the age of
18 he begins to write cinematographic reviews in “El amante
cine”, one year later he travels to Europe residing in different countries for almost two years, in which he did different
tasks, like interviewing directors and cinematographers of
cinema and covering diverse festivals for graphic magazines.
In 2002 he joins the Universidad del Cine where he studies
film direction.

Siemprenunca/Neverever

▶ Argentína/Argentine
Rendezô/Director: PAULO PÉCORA
Életkor/Age: 36
Producer: Raquel Casado
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Paulo Pécora
Operatôr/Photography: Martín Frías, Matías Carneiro, Agustina Eyzaguirre
Vágó/Editing: Mariana Lifschitz
Vetítési idô/Running time: 12:00 perc/min
Rövid tartalom: Celluloid álom. Képekben megírt költemény.
Szó, zene és érzelem szövedéke. A „Neverever” álomszerû és
metaforikus formában beszéli el fôhôsének szentimentális
szerencsétlenségét. A fôhôs egy fiatalember, aki belezavarodik egy sosemvolt szerelem furcsa emlékeibe.
Brief synopsis: Dream made of celluloid. A poem written with
images. A patchwork of words, music and emotions. ”Neverever” describes in a dreamy and metaphorical way the sentimental misfortune of the protagonist: a young man confused
by the diffuse memories of a love that never existed.
Rendezô életrajza: 1970-ben született Buenos Airesben. Újságíró,
filmrendezô. Mostanában fejezi be
a filmrendezôi mester szakot Buenos Airesben, az Universidad del
Cinen. Több klippet és rövidfilmet
jegyez íróként, producerként illetve
rendezôként.
Biography: He was born in Buenos
Aires in 1970. He is a journalist and
film director. Nowadays his finishing his MA in Direction in
Universidad del Cine in Buenos Aires. He wrote, produced and
directed several music video and shorts.
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▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: ESTEFANIA MUNIZ
Életkor/Age: 32
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Estefania Muniz
Operatôr/Photography: Javier Gonzalez
Vágó/Editing: Vanessa L. Marimbert
Vetítési idô/Running time: 06:00 perc/min.
Rövid tartalom: Egy gyermek, akinek látomásai vannak, elôre
látja a jövôt. Közben, a jövôben egy lány – a nô, akit szeret
– megváltoztatja a történetet, bár ez elsôre kivitelezhetetlennek tûnik. Az emberi lények képesek kitalálni önmagukat,
képesek megalkotni önmagukat, és végül képesek sorsukat
is átalakítani.
Brief synopsis: The visionary child, from the present, foreseens
the future. Meanwhile, in the future, that girl, that woman who
means love for him is tansforming her own story, even though
change seemed impossiible. Human beings can invent themselves, they can build themselves, and finally draw the main
lines of their destiny.
Rendezô életrajza: 1974-ben született Leónban. Madridban
szerzett jogi diplomát. A Daniel Cicarés Színész Stúdióban
tanult. Munkái irodalommal és a filmmûvészettel kapcsolatosak.
Biography: She was born in
León 1974. Graduated from
law school in Madrid. She
studied at Daniel Cicarés
Actors Studio. Her projects are
actually focused on literature
and cinema.
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▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: LENGYEL RITA
Életkor/Age: 21
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Ferenczik Áron
Operatôr/Photography: Sven Jakob
Vágó/Editing: Ferenczik Áron
Vetítési idô/Running time: 15:43 perc/min.
Rövid tartalom: Mari Magyarországról Berlinbe utazik, hogy
régi szerelmével, Bálinttal, találkozzon. De Bálint helyett
annak várandós barátnôjével, Brittával, illetve kedves barátjával, a zenész Jasinnal fut össze. Mari azon az éjszakán ráébred, hogy neki és Bálintnak nincs közös jövôje, hogy sosem
lehetnek már azok egymás számára, akik egykor lenni akartak. Mari visszatér Budapestre, tudva, hogy Bálintot örökre
elveszítette, másrészrôl viszont rájön arra, hogy így most
visszakapta a saját életét.
Brief synopsis: Mari comes from Hungary to Berlin to meet her
early love, Bálint. But instead of meeting Bálint, she meets his
pregnant girl-friend Britta and his friend, the musician Jasin.
Mari realizes in that night that there‘s no common future for
her and Bálint, and that they ceased to be those who they once
wanted to be for each other. Mari returns to Budapest with
the consciousness that she has lost Bálint forever, but on the
other hand she knows that she has regained control over her
own life.
Rendezô életrajza: 1975-ben
született Düsseldorfban, Budapesten és Berlinben nôtt fel.
1990 óta színésznôként dolgozik, filmekben, TV mûsorokban
és színházban is fellép. 2003tól a Potsdam–Babelsbergi HFF
„Konrad Wolf” filmes iskolában
tanul Németországban. Berlinben él.
Biography: She was born in 1975
Düsseldorf-Germany. She was
grown up in Budapest and Berlin. Since 1990 she play in severel films, TV and Theater productions. From 2003 she studies film direction at HFF “Konrad Wolf“ Potsdam–Babelsberg
in Germany. She lives in Berlin.

Construir/To Build
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Xiang Xiang/Elefant

▶ Szangapúr/Singapore
Rendezô/Director: WILLIE KOH
Életkor/Age: 30
Producer: Cyril Wong, Helmi Yusof, Willie Koh
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Willie Koh
Operatôr/Photography: Alex John Tan
Vágó/Editing: Wee Kat
Vetítési idô/Running time: 19:30 perc/min
Rövid tartalom: A film egy fiú és a családját évekkel ezelôtt
elhagyó apa közötti eltéphetetlen kötelékrôl szól. A fiú rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy egyszer egy elveszett elefántot látott az utcán, amely gondolat a fiú elveszett apja utáni
vágyát mutatja. A történet nem a szokásos narratív struktúrák
mentén szervezôdik, sokkal inkább beszélhetünk sugalmazásokról, felvillanásokról, sejtésekrôl az alkotás kapcsán.
Brief synopsis: The film tells the story of an unbreakable psychic bond between a young man and his estranged father who
abandoned his family many years ago. His obsessive preoccupation with a missing elephant he saw on the street parallels his longing for his missing father. The story is told not
so muchin customary narrative structures, but in glimpses,
hints, and intimations.
Rendezô életrajza: Willie Koh
1976-ban született és hivatalosan építészként és
filmrendezôként diplomázott.
Szabadúszó filmalkotóként
és vágóként dolgozik. Szingapúrban, Malajziában és
Hongkongban több rövidfilmjét bemutatták. A filmkészítés mellett képzômûvészként
is jegyzik.
Biography: Born in 1976, Willie Koh is formally trained in architecture and filmmaking and now works as a freelance
filmmaker and editor. His shorts were screened in Singapore,
Malaysia and Hong Kong. He likes to experiment across different genres of filmmaking from narrative shorts to documentaries and video art. Besides filmmaking, he has also a
keen interest in installation art and has held several group
exhibitions.

Nichts Geht Mehr

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: ANDREAS SCHAAP
Életkor/Age: 21
Producer: HFF Konrad Wolff Potsdam
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Andreas Schaap
Operatôr/Photography: Marco Armborst
Vágó/Editing: Marc Hofmeister
Vetítési idô/Running time: 18:52 perc/min.
Rövid tartalom: Anna, Nadja, Marc és Olli egy régi, romos szobában találkoznak. Életükben soha nem látták még egymást,
nem tudnak egymásról semmit. Hamarosan kiderül, hogy
nem önszántukból vannak itt, hanem arra kényszerítették
ôket, hogy vegyenek részt egy végzetes „üvegforgatós” játékban. Az elsô feladatuk az, hogy egy pezsgôsüveg dugójába szögeket szúrjanak. Aztán a közben felrázott üveggel kell
majd játszaniuk egy külön e célra kialakított asztalnál. Már az
elôkészületek során vita a lakul ki a négy játékos között, Anna
és Olli ezért megpróbálnak megszökni. De úgy tûnik, nincs
menekvés: játszani kell…
Brief synopsis: Anna, Nadja, Marc and Olli meet in an old dilapidated room. They don’t know each other and meet for the
first time. It soon turns out that they didn’t come together voluntarily, but are forced to be the candidates in a fatal “Spin
the bottle” game. Their first task is to prepare the game by
sticking nails in the cork of a bottle of champagne. Then the
shaken bottle must be used for playing at a specially modified
table. During the preparation it already comes to conflicts
among the four candidates, leading Anna and Olli to an escape attempt. But the game seems inescapable...
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Otthonom, Tarnabod /
My Own Private Tarnabod

Szomszédok voltak/Once
They Were Neighbours

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: HAJDÚ ESZTER
Életkor/Age: 26
Producer: Varjasi Farkas Csaba, PAX TV
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Hajdú Eszter
Operatôr/Photography: Magyari Zsolt, Szônyi István
Vágó/Editing: Galló Krisztina, Mógor Ágnes
Vetítési idô/Running time: 55:00 perc/min
Rövid tartalom: 2004 ôszén egyedülálló hajléktalanság-kezelô
program indult Magyarországon. Hajléktalan családok egy
kiválasztott kis csoportja Tarnabodon, Budapesttôl 120 kmre lévô kis faluban házat, kertet, állatokat kap, vagyis újra
kezdheti életét.
Brief synopsis: In the fall of 2004 a special program for homeless people has started in Hungary. A primary chosen group
of homeless families get houses, gardens, livestock in a small
town, Tarnabod, situated 120 km from Budapest, where they
can restart their lives.
Rendezô életrajza: Képzettségét a szegedi JATE Kommunikáció Szaka (1998-2003)
mellett a budapesti ELTE
Szociológia Szakán (20002006) és a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem Film
Fôtanszékén (2005) szerezte.
2001 és 2003 között kutató,
majd rovatvezetô a Kurt Lewin
Alapítványnál, 2002-tôl a Klub
Rádió, 2003-tól a Magyar
Televizió szerkesztôje.
Biography: She studied at
the Communication Faculty
of JATE, Szeged (1998-2003) and at the Sociology Faculty of
ELTE, Budapest (2000-2006), as well as at the Department of
Film at the University of Theater and Film Arts (from 2005).
She had professional experiences as researcher then lead
columnist of the Kurt Lewin Foundation between 2001 and
2003, and from 2002 as program editor first at Klub Radio,
and later on from 2003 at Hungarian Television.

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: VARGA ZSUZSANNA
Életkor/Age: 33
Producer: Wizner Balázs
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photography: Varga Zsuzsanna
Vágó/Editing: Hargittai László
Vetítési idô/Running time: 64:00 perc/min
Rövid tartalom: Gettó, téglagyár, vasútállomás, tömegsír
– ezúttal a magyarországi zsidók szomszédai emlékeznek.
Mit tettek és mit tehettek volna? Mit láttak és mit akartak
látni a közvetlen közelükben zajló eseményekbôl a második
világháború végnapjaiban?
Brief synopsis: Ghetto, brick factory, train station, mass grave
– this time the neighbors of the Hungarian Jews remember.
What did they do and what could they have done? What did they
see and what did they actually want to see from the events in
the last days of the Second World
War?
Rendezô életrajza: Dokumentumfilm-rendezô, operatôr. A
TV3 indulásától a „Hír3” címû
esti hírmûsorban dolgozott. A
kalifornia Berkeley egyetemen
Fulbright ösztöndíjasként újságírásból szerzett Masters fokozatot dokumentumfilm készítésre
szakosodva. 2000-tôl a New York
Times Television-nél videojournalist-ként televíziós dokumentumfilm–sorozatokban dolgozik.
Biography: Documentary director, cameraman. From the
establishment of the TV3 she worked there in making the
night news program ‘Hír3’. She studied for a Masters degree
in journalism with a specialization in making documentaries
at the Berkeley University, California as a Fulbright grantee.
From 2000 she worked for the New York Times Television as a
video-journalist, making television documentary series. The
documentary They were neighbours’ is her first feauturelength documentary as a director.
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First Impersonator

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: ONASOGA ZSUZSA
Életkor/Age: 30
Producer: Csernai Árpád
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Hegedûs Anita
Operatôr/Photography: Csernai Árpád
Vágó/Editing: Rácz Edit
Vetítési idô/Running time: 17:03 perc/min
Rövid tartalom: A film az 1992 és 1995 között zajló délszláv
háborút túlélt Prijedor környéki bosnyákokról szól, akiket
elüldöztek otthonukból. Volt akiknek sikerült elmenekülniük, mások haláltáborokban végezték. A nyugat-boszniai
szerb Krajinában mintegy 3500-ra tehetô azoknak a száma,
akikrôl hozzátartozóik semmit sem tudnak. A térségben szinte naponta bukkannak tömegsírokra, a amelyekbôl a kiemelt
holttesteket DNS analízis segítségével azonosítják. A filmben
megismerkedhetnek Basima Kahrimanovi újságírónôvel, aki
2001 szeptemberében jelen volt a Prijedor melletti egyik tömegsír feltárásánál. Ekkor 374 eltûnt személy csontjait emelték ki a mélybôl.
Brief synopsis: The film is about those Bosnians – living near
to Prijedor –, who survived the Yugoslavian War between
1992 and 1995. They were forced to leave their homes, some
were successful in escaping, others died in death camps. In
Serbian Krajina, in West Bosnia, around 3500 people is still
missing, their families don’t know anything about their fate.
In the region they find mass graves almost on a daily basis.
The corpses are identified by DNS analysis. In the film we
meet Basima Kahrimanovi, a journalist, who was present at
the excavation of a mass grave near Prijedor in September
2001. From that grave 374 corpse of
missing persons were recovered.
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▶ USA
Rendezô/Director: CHAD FREDERICHS
Életkor/Age: 29
Producer: Chad Frederichs
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photography: Chad Frederichs
Vágó/Editing: Chad Frederichs
Vetítési idô/Running time: 66:00 perc/min.
Rövid tartalom: A ’„First Impersonator” egy egészestés dokumentumfilm a politikai személyiségek alteregóiról. A film két
szálon fut, az egyik szál a George W. Bush 2004-es elnökválasztási kampányában szereplô hasonmást mutatja meg, a
második pedig JFK híres alteregójának, Vaughn Meadernek
az életét és karrierjét boncolgatja.
Brief synopsis: ”First Impersonator” is a feature-length documentary about political impersonators, combining two stories.
The first shadows a George W. Bush lookalike throughout the
2004 presidential race; while the second is documenting the
life and career of famed JFK impersonator Vaughn Meader.
Rendezô
életrajza:
Chad
Frederichs egészestés dokumentumfilmeket készít és
rendez az USÁ-ban Missouri
állambeli Columbiában.
Biography: Chad Frederichs
directs and produces featurelength documentaries in Columbia, Missouri, USA.

Adem, testvérem!/
Adem, My Brother!

Nemzetközi versenyprogram / dokumentum filmek • International competition / documentary films

Daráló/Under the Wheel

Képzelt forradalom avagy
Osztrák-Magyar Románia /
Imaginary Revolution or
Austrian-Hungarian Romania
▶ Románia/Romania
Rendezô/Director: ZÁGONI BALÁZS

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: KOMENCZI NORBERT
Életkor/Age: 34
Producer: Hollósi G. Zsuzsanna, Varga Gábor
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Komenczi Norbert
Operatôr/Photography: Dala István
Vágó/Editing: Komenczi Norbert
Vetítési idô/Running time: 40:00 perc/min
Rövid tartalom: A film egy régen halott ember történetét meséli el, akit bedarált, megrágott és darabokban köpött ki a magyar igazságszolgáltatás szorgos, kegyetlen, bár nem éppen
hatékony gépezete. Rácsodálkozhatunk, milyen konok következetességgel, eszközökben nem válogatva tettek bûnössé
egy ártatlan embert, és csak remélhetjük, hogy a történések
szerencsétlen sorozata, nem pedig a rendszer belsô logikája
okozta a hibát, amelyen egy élet úszott el.
Brief synopsis: The film tells the story of a long dead man, who
was crushed, chewed and spit out by the diligent, cruel, but
not really effective Hungarian
judicatory system. We can
wonder how obstinately, without
being picky in terms of tools and
methods, an innocent man was
made guilty. We can only hope
that only unlucky co- incidents
and not the inner logic of the
system are responsible for
ruining a whole life.

Életkor/Age: 30
Producer: Vészi János
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Stefano Bottoni, Zágoni Balázs
Operatôr/Photography: Erdôs Zsigmond
Vágó/Editing: Zágoni Bálint
Vetítési idô/Running time: 40:20 perc/min.
Rövid tartalom: Mit akarhat egy katolikus pap, egy román ügyvéd és egy székely tanító 1956 augusztus 28-án Bukarestben,
az Északi Pályaudvaron? Semmi egyebet, csak megdönteni a
román kommunista diktatúrát és kikiáltani egy új államszövetséget. Milyen hosszú az út a békepapságtól a forradalomig?
Brief synopsis: What do a catholic priest, a Romanian lawyer
and a Hungarien teacher in Bucuresti, at the North Train Station on the 28 of August, 1956? Nothing else but overthrow the
Romanian communist dictatorship and proclaim a new confederation. How long the road is from being a priest of peace
to being a revolutionist?
Rendezô életrajza: Filozófiát és filmet tanult.Dokumetumfilmeket készít és gyerekmeséket ír.
Biography: He studied philosophy and film. He writes and he
makes children tales and he makes documentaries.
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La isla durmiente/
Sleeping Island

▶ Finnország/Finland
Rendezô/Director: JOHAN KARENTO
Életkor/Age: 32
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing:
Vetítési idô/Running time: 31:00 perc/min.
Rövid tartalom:
Brief synopsis: Whores in my head, whores at the door, whores
in my bed. Sell. Buy. What have you done with your life? Are
you chained to the porch? What do you want to work with?
What can you work with? How do you want to live? Can you enjoy life? Are you allowed to enjoy? What’s enjoyment to you?
Turning Tricks in the Theatre raises these questions and
takes you on tour with a small professional theatre group.
The travely from Åland to Norway and eventually they land in
Helsinki. They do whatever they want to do. They say whatever
they want to say. They might be arrogant losers or happy winners – you be the judge of that.
If nothing else, this is an action documentary road movie
with car crashes, some bad
finnish, fantastic scenery and
a lot of music from The Pixies.
Take a break, watch this film.
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▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: DAVID MARTÍN DE LOS SANTOS
Életkor/Age: 32
Producer: Damián París
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: David Martín de los Santos
Operatôr/Photography: David Martín de los Santos
Vágó/Editing: Alejandro Jaquotot, Irlanda Tambascio
Vetítési idô/Running time: 21:00 perc/min.
Brief synopsis: Illusion, hopes, and faith are weapons that we
create to survive in the face of adversity. Religion, superstition and art are spaces where we can develop the concepts
created by our imagination to fight suffering.The Cuban citizen is a dreamer, and this film attemps to make a trip towards
a real Cuba, as real as its dreams.
Biography: David Martín de los Santos began his career as
film director in 2004 with the short
film “Llévame a otro sitio” (Take me
somewhere else), with which he won
over 40 awards at national and international competitions. In 2005 he
premiered his first documentary film,
“La isla durmiente”, at the Málaga
Festival and want on to participate in
such prestigious festivals as DocumentaMadrid, Ecofilms (Greece), RomaDocFest, Toronto, Dokma and Cádiz.doc. In May of the 2006
he premiered his second short film, “En el hoyo”. The script of
“En el hoyo” won first prize in the second script competition at
the Pamplona Film Festival. The project also won a mention
in the project competition at the Medina del Campo Festival.

Torsk Pateater/Turning Tricks
in the Theatre

Nemzetközi versenyprogram / dokumentum filmek • International competition / documentary films

Mutkaff/Attacked

Von Glasendorf nach Szklary/
From Glasendorf to Szklary
▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: ANDREAS PREISNER

▶ Izrael/Israel
Rendezô/Director: SASSON EDAN
Életkor/Age: 25
Producer: Sasson Edan
Készítés éve/Year of production:
Forgatókönyvíró/Script: Sasson Edan
Operatôr/Photography: Sasson Edan, Shafir Sarussi
Vágó/Editing: Tal Reznik
Vetítési idô/Running time: 06:20 perc/min
Rövid tartalom: Tíz évvel ezelôtt, amikor 14 éves voltam, egy
szörnyû esemény megváltoztatta az életemet. Megtámadtak
és megvertek a szülôvárosom közepén, egy bevásárlóközpontban. A barátaim, akikkel voltam, nem segítettek. Évekig
úgy éreztem, hogy ez az esemény megváltoztatta az életemet.
Elvesztettem az önbecsülésem, nem mertem közeledni a lányokhoz.
Brief synopsis: Ten years ago when I was 14, a traumatic incident has changed my life. I was attacked, beaten by bullies
at a shopping center in the middle of my home town. Friends
I was with didn’t help me. For years I felt that this attack had
changed my life, my self esteem decreased and I didn’t succeed hitting on girls.
Rendezô
életrajza:
Edan
Sasson 1981-ben született Tel Avivban, Izraelben.
Rishon Le Zionban, egy csendes, békés kisvárosban él
szüleivel, húgával és öccsével. Elsô filmje az„Attacked”
a város és a benne élôk igaz
történetét meséli el.
Biography: Edan Sasson was
born in 1981 in Tel Aviv, Israel. He lives with his parents,
his young sister and brother,
20 minutes drive from Tel Aviv, in Rishon Le Zion et small town
called witch is located reputation. ”Attacked” the true story of
the town and it’s people, is his first film.

Életkor/Age: 33
Producer: Carsten Boehnke
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Andreas Preisner
Operatôr/Photography: Robert H. Pittman
Vágó/Editing: Andreas Preisner
Vetítési idô/Running time: 75:00 perc/min
Rövid tartalom: Annyi éve rohadt már a földben.
Brief synopsis: „It´s all rotten after so many years in the
soil.“ Rendezô életrajza: 1973-ban született Giessenben, Németországban. Tanulmányai befejezése után egy ideig szabadúszó szerkesztôként dolgozott
egy reklámügynökségnel, majd
Barcelonában, a Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya-ban
tanult filmkészítést. 1998-ban kezdett montázst tanulni a Hochschule
für Film und Fernsehen PotsdamBabelsbergben. A „From Glasendorf
to Szklary” a vizsgafilmje.
Biography: Born 1973 in Giessen, Germany. After apprenticeship and a period as a freelance editor for a commercial Company, he studies film at the Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya,
Barcelona. In 1998 he started studying “Montage” in Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg. “From
Glasendorf to Szklary” is his examination film.
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Tyger

▶ Brazília/Brazíl
Rendezô/Director: GUILHERME MARCONDES
Életkor/Age: 29
Producer: Trattoria and Guilherme Marcondes
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Guilherme Marcondes, Andrezza
Valentin
Operatôr/Photography: Pierre De Kerchove
Vágó/Editing: Guilherme Marcondes
Vetítési idô/Running time: 04:30 perc/min.
Rövid tartalom: Egy hatalmas tyger rejtélyes feltûnésének lehetünk tanúi egy nagyvárosban. Lehull a lepel az egyébként
átlagos este rejtett valóságáról.
Brief synopsis: A giant tyger mysteriously appears in a big city. It will reveal
the hidden reality in an otherwise ordinary night.
Rendezô életrajza: 1977-ben született
Sao Paulóban, Brazíliában. „1998 körül kezdtem el illusztrációkat készíteni, akkoriban építésznek tanultam.
2000-ben kerültem a Lobo Filmes
brazil stúdióhoz, ahol rendezôként és
animátorként dolgoztam öt éven keresztül. Dolgoztam a Dieselnek, a Cartoon Networknek és a Nickelodeonnak. 2005
elejétôl szabadúszó vagyok.”
Biography: Born in 1977, Sao Paulo, Brazil. I started illustrating
around 1998, when I was still in Architecture school, and went
to work with animation in 2000 at the brazilian studio Lobo
Filmes, where I was director and animator for five years,
working for clientssuch as Diesel, Cartoon Network and
Nickelodeon. I’m freelacing since early 2005.

Social Factor

▶ Spanyolország/Spain
Rendezô/Director: JUAN CARLOS REY
Életkor/Age: 31
Producer: Juan Carlos Rey
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Juan Carlos Rey
Operatôr/Photography: Juan Carlos Rey
Vágó/Editing: Juan Carlos Rey
Vetítési idô/Running time: 05:30 perc/minutes
Rövid tartalom: Egy férfi kihajol az ablakon. Gondolataiban
elmerülve figyeli az alant nyüzsgô város kaotikus világát:
ugrani fog. Zuhanás közben felvillannak elôtte életének egyes
pillanatai: születése, kamaszkora, elsô szerelme…
Brief synopsis: A man leans out of a window. Lost in his
thoughts, he observes the chaos of the city: he is going to
jump. As he falls, he recalls diferent moments in his life: his
birth, childhood, adolescence, first love...
Rendezô életrajza: 2000-ben végzett a sevillai Képzômûvészeti
Egyetemen szobrász szakon. 2001-ben Halléba, Németországba utazik, ahol megismerkedik Raimund Krumme animációs szakemberre, aki a FAM-on az európai mester kurzus
vezetôje. Elsô animációs filmje, a Chromosome 24/24.itt készül. Ezután második animációs filmjén kezd dolgozni, címe:
Social Factor. Jelenleg Barcelonában él, harmadik alkotásán
dolgozik
Biography: Graduate in Fine Arts in Sevilla University, major
in Sculpture in 2000. In 2001 he travels to Halle, Germany.
There, he meets Raimund Krumme, independent animator,
head at the FAM of the European Master Class, where he
develops his first animated shortfilm Chromosome 24. After
that, he began to work on his second one, Social Factor. In
2005, he goes to Berlin to do an internship in the independent animation studio Animas-Film, developing a teaser. Currently, he lives in Barcelona.
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Guy’s Guide to Zombies

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director:
EDOUARD SALIER
Életkor/Age: 30
Producer:
Készítés éve/Year of
production: 2005
Forgatókönyvíró/Script:
Edouard Salier
Operatôr/Photography:
Edouard Salier
Vágó/Editing:
Edouard Salier
Vetítési idô/Running time:
10:00 perc/minutes
Rövid tartalom: A Birodalom feltár mindent, de
nem lát semmit. Az ellenségei mindent idealizálnak, de semmit nem tolerálnak. Egyeseknek mindez a virtuális kurvák
földi orgazmusa. Másoknak a 70-es évek angyali szüzeinek
örök orgazmusa. De mi van akkor, ha mindezt a puszta húsig
lecsupaszítjuk?
Brief synopsis: The Empire unveils everything but sees
nothing. It’s enemies idealize everything but tolerate nothing.
For some the earthly orgasm of virtual whores. For others
the eternal orgasm of 70 heavenly virgins. What if it all came
down to flesh?
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▶ Nagy-Britannia/United Kingdom
Rendezô/Director: DANIEL AUSTIN
Életkor/Age: 24
Producer: Daniel Austin
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Daniel Austin
Operatôr/Photography: Matthew Austin
Vágó/Editing: Daniel Austin
Vetítési idô/Running time: 03:26 perc/min.
Rövid tartalom: Zombik. A modern kor csoszogó istencsapásai
lennének? Vagy csak félreértés az egész? Ha kételyeid vannak,
nézd meg a ’„Guy’s Guide to Zombies” avagy „Amit a zombikról
tudni érdemes” címû filmet. A-tól Z-ig bemutatja a holtakkal
való együttélés minden csínját-bínját. Az 50-es évek amerikai
tájékoztatófilmjeinek mintájára néhány hasznos tanácsot arra
az esetre, ha élôhalottakkal találkoznánk.
Brief synopsis: Zombies. Shambling scourge of the modern
world? Or just a little misunderstood? If in doubt, check out
”Guy’s Guide To Zombies”, the definitive A to Z guide to living
with the dead! A hilarious spoof of 1950’s American public information films, Guy’s Guide To Zombies offers practical advice
on co-existing with the living dead.
Rendezô életrajza: Jelen film Daniel Austin harmadik rövidfilmje, és az elsô olyan, melyben
teljes mértékben animációs technikát használt. A filmet testvéreivel,
Chrisszel és Mattel készítette. Figyelemre méltó sikereket értek el, a filmet bemutatták már Edinburghben,
Rotterdamban és Bécsben is. Dan
következô munkája az Austin testvérek egyik rövidfilmjének egészestés
változata lesz.
Biography: Guy’s Guide To Zombies is Daniel Austin’s third
short film, and his first fully animated short. Made in partnership with brothers Chris and Matt, their films have so far
enjoyed considerable international success, with screenings
as far and wide as Edinburgh, Rotterdam and Vienna. Dan’s
next project will be a feature length adaptation of an Austin
brothers short film.

Flesh

Nemzetközi versenyprogram / animációs filmek • International competition / animation films

Leviathan
▶ Horvátország/Croatia
Rendezô/Director: SIMON BOGOJEVIC-NARATH
Életkor/Age: 38
Producer:
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script:
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing:
Vetítési idô/Running time: 14:40 perc/min
Rövid tartalom: …ki a teremtmény, ki emberek tucatjából épül
fel?
Brief synopsis: ...who is the creature built from people?
Rendezô életrajza: 1968ban született Horvátországban. 1992-ben végzett a Zágrábi Egyetem
Képzômûvészeti Akadémiáján. Ezután a Horvátországi Mûvészek Egyesületének (HDLU) tagja lett.
Biography: Was born in
Croatia in 1968. After
studies at the Academy
of Fine Arts, University
of Zagreb, where he
qualified in 1992, he became a member of the Croatian Artists
Association (HDLU).

Vie de chien/Dog’s Life
▶ Svédország/Sweden
Rendezô/Director: CSERBA PÉTER
Életkor/Age: 28
Producer: Cserba Péter
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Cserba Péter
Operatôr/Photography: Cserba Péter
Vágó/Editing: Cserba Péter
Vetítési idô/Running time: 04:23 perc/minutes
Rövid tartalom: A metrójegyek titkos élete.
Brief synopsis: The secret life of underground tickets.
Rendezô életrajza:
Biography:

Kontrol esKape

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: MATHIEU AUVRAY, STÉPHANE BÈVE
Életkor/Age: 30
Producer: Nicholas Schmerkin
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Mathieu Auvray, Stéphane Bève
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing: Vincent Richard
Vetítési idô/Running time: 11:00 perc/min.
Rövid tartalom: Az idô nagyvárosi dzsungelében apró papírfecnik vándorolnak, élôhalottak módjára, elnyomó, erôszakos
kezek igája alatt görnyedve. Életük egy meghatározott rítus
mentén szervezôdik, melyet egy kéz-pap vezényel. Egy magányosan élô kéz mindezt elefántcsonttornyából figyeli…
Brief synopsis: In an’ out of time’s urban universe, a crowd of
small bits of paper slowly wander, like zombies, under the
yoke of tyrannical and violent hands. Their life seem to be
organized around a ritual orchestrated by a hand-priest. A
solitary hand contemplates this strange world from the top
of its tower...
Rendezôk életrajza: Stéphane Bève: 1976-ban született, és
kép- és hangszerkesztôként végzett Valencienben, Franciaországban. 3D grafikusként dolgozik, reklámokat és klipeket
készít.
Mathieu Auvray: 1981-ben született
és audiovizuális technikát tanult
Montaiguban, Franciaországban.
2002-tôl különbözô TV csatornáknak dolgozik, illetve 2D animációkat készít videoklipekhez.
Biography: Born in 1976, Stéphane
Bève graduated in Images and
Sound Ingeniering in Valenciennes
(France). He works then as a 3D
graphist on advertisments and music videos.
Born in 1981, Mathieu Auvray graduated in audivisual at
Montaigu (France). From 2002, he works with no brain on the
compositing for TV channels and on the compositing 2D for
several music video.
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Black Day to Freedom

The Def Song

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: DOCTOR L,
XAVIER REYÉ
Életkor/Age:
Producer:
Doctor L, Xavier Reyé
Készítés éve/Year of
production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Doctor
L, Xavier Reyé
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing:
Doctor L, Xavier Reyé
Vetítési idô/Running time:
04:20 perc/min.
Rövid tartalom: Egy szürrealisztikus, ihletett kollázs századunk háborúiról és konfliktusairól a „Big Bang” – a világ légkörének pusztulása – hangjai közepette.
Brief synopsis: At the sound of the ”Big Bang” in an end of the
world atmosphere, a surrealistic and inspired collage on the
war and conflicts of our century.
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▶ Nagy-Britannia/United Kingdom
Rendezô/Director: ROB CHIU
Életkor/Age:
Producer: Rob Chiu
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Rob Chiu
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing: Rob Chiu
Vetítési idô/Running time: 03:56 perc/min.
Rövid tartalom: A „Black Day to Freedom” avagy „A szabadság
fekete napja” az ôrültség narratíváját használva illusztrálja
az emigrációból fakadó kulturális asszimiláció globális kihívásait.
Brief synopsis: The narrative of ”Black Day to Freedom”
uses the experiences of
asylum seekers to illustrate
the global challenges posed
by
emigration
cultural
assimilation.
Rendezô életrajza: Rob Chiu
2000 májusában alapította a
Ronin nevû mozgóképes grafikai és nyomdai design stúdiót.
Munkáit több design és animációs kiadványban bemutatták,
többek közt: Grafik, Computer
Arts, Digit, Hype, IdN, Stash,
Showreel and Cre@te Online.
Biography: Rob Chiu founded The Ronin as a motion graphics
and design for print studio in May 2000. His work has been
featured in a number of design and motion publications including Grafik, Computer Arts, Digit, Hype, IdN, Stash, Showreel and Cre@te Online.

Nemzetközi versenyprogram / animációs filmek • International competition / animation films

Far West
▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: LUIS NIETO
Életkor/Age: 27
Producer: Nicholas Schmerkin
Készítés éve/Year of production:
Forgatókönyvíró/Script: Luis Nieto, Quentin Boeton
Operatôr/Photography: Sasson Edan, Shafir Sarussi
Vágó/Editing: Luis Nieto
Vetítési idô/Running time: 04:00 perc/minutes
Rövid tartalom: A sivatagban senki nem hallja meg a sikolyodat…
Brief synopsis: In the desert no one can hear you scream...
Rendezô életrajza: 1979-ben
született Kolumbiában. Perverz mûvész. Párizsban él
és dolgozik. Beperelték az
állatvédôk és Hare Krishna.
Biography: Perversionist artist
born in Colombia in 1979. Actually lives and works in Paris.
Persecuted by animals defensors and Hare Krishna.

La grúa y jirafa/
The Crane and the Giraffe
▶ Argentína/Argentine
Rendezô/Director:
VLADIMIR BELLINI
Életkor/Age: 25
Producer: Vladimir Bellini
Készítés éve/Year of
production: 2005
Forgatókönyvíró/Script:
Vladimir Bellini
Operatôr/Photography:
Vladimir Bellini
Vágó/Editing:
Vladimir Bellini
Vetítési idô/Running time:
04:00 perc/minutes
Rövid tartalom: Egy magányos kikötôi daru és egy
aranyos zsiráf szerelmi
története. 2D-s animáció,
száz százalékban kézzel
készült.
Brief synopsis: Love story
about a lonely port crane
and a cute giraffe. 2D
digital animation, 100%
hand-made.
Rendezô életrajza: 1980-ban született Buenos Airesben. A Buenos Aires-i Egyetem eltanácsolt hallgatója.
Biography: Born in 1980 Buenos Aires. Withdrawn student at
Buenos Aires University.
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Our Man in Nirvana

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: JAN KOESTER
Életkor/Age: 28
Producer: Ole Nicolaisen
Készítés éve/Year of production:
Forgatókönyvíró/Script: Jan Koester
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing: Jan Koester

▶ Oroszország/Russia
Rendezô/Director: ANASTASIA ZHURAVLEVA
Életkor/Age: 29
Producer: Sergei Mirzaev
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Anastasia Zhuravleva
Operatôr/Photography: Valentin Sveshnikov
Vágó/Editing: Anastasia Zhuravleva
Vetítési idô/Running time: 05:00 perc/min.
Rövid tartalom: A Fiú találkozott a Lánnyal a metrón. Aztán elszakadtak egymástól. Mozgólépcsôk, szerelvények, állomások és sok ember… De a Fiúnak szerencséje volt! Megtalálta
a Lányt.
Brief synopsis: Once He met Her in the metro. But they
were parted. Escalators, trains different stations and many
people... But He was lucky! He met her again.
Rendezô életrajza: 1976-ban született Obninszkben, Oroszországban. 1999-ben végzett a moszkvai Orosz Állami Humán
Tudományok Egyetemén. Utána a Rys’ Stúdióban folytatta tanulmányait, mûvészeti-animációs szakon.
Biography: Born in 1976 in Obninsk in Russia. In 1999 she
graduated the Russian State University of Humanities (RGGU)
in Moscow. The same year she enrolled in courses for artistsanimators at the Rys’ Studio.

Die Insel/The Isle
▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: JULIA TEWS
Életkor/Age: 24
Producer: Meike Götz
Készítés éve/Year of production: 2004
Forgatókönyvíró/Script: Julia Tews
Operatôr/Photography: Nikolai Kanow
Vágó/Editing: Rudi Zieglmeier
Vetítési idô/Running time: 05:10 perc/min.
Rövid tartalom: A sziget elátkozott hely, magányos, örömtelen.
Az egyetlen élô teremtmény a szigeten egy öregasszony, akinek az a feladata, hogy figyeljen. Valójában az a feladata, hogy
szakadatlanul hordja a halottakat a sírokba.
Brief synopsis: The isle is a wretched place, isolated and
cheerless. The only living creature is an old woman who is
doomed to keep watch over the isle. Her very duty is to incessantly carry bodies to their graves.
Rendezô életrajza: 1981-ben született Drezdában. 1995-tôl
tagja az SFS Fantasia-nak. 1996 és 2001 között négy animációs kisfilmet készített.
Biography: Born in 1981 in Dresden. Member in SFS Fantasia
since 1995. Four animated shorts between 1996 and 2001.
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Vetítési idô/Running time: 10:27 perc/min.
Rövid tartalom: John, a híres rocksztár, meghal egy koncerten és a Nirvánában ébred, ahol szembesülnie kell vágyaival
és cselekedeteivel…
Brief synopsis: John, a famous rockstar, dies during a live gig
with his band and awakes in nirvana. There he has to face his
wishes and deeds...
Rendezô életrajza: 1978-ban született Berlinben. 1998ban érettségizett Wilhelmshavenben. 2006ban diplomázik a potsdami HFF „Konrad
Wolf-on.
Biography: He was born 1978 in
Berlin, Germany. He finishes
secondary school 1998 Abitur
in Wilhelmshaven, Ge rmany.
He studies animation at the
HFF “Konrad Wolf” in Potsdam, Germany. 2006: Diploma
in Animation.

Osztorozsno, dveri
otkrivajutszja!/Caution, the
Doors Are Opening!

Nemzetközi versenyprogram / animációs filmek • International competition / animation films

Apropos

World Lullaby

▶ Németország/Germany
Rendezô/Director: ILONA FRITZSCHE, LENA MEYER
Életkor/Age: 30, 27
Producer: Nadine Lehmann
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Ilona Fritzsche, Lena Meyer
Operatôr/Photography: Felix Leiberg
Vágó/Editing: Sven Teebken
Vetítési idô/Running time: 06:22 perc/min.
Rövid tartalom: Két nô ül egy kávéházban. Beszélgetnek, Témáról-témára ugrándoznak, ez is muttjq hogy jól ismerik egymást.
De bármilyen nagy az egyetértés köztük – a képek melyek megjelennek a fejükben miközben frizurákról, Oroszlánokról és vegetáriánus diétákról beszélnek, nem is hasonlítanak egymásra.
Brief synopsis: Two women sitting in a café, talking. The way
they jump from one subject to another indicates that they know
each other very well. But even if they are in perfect agreement
– the pictures they have in their heads when talking about hair
treatments, Leos, and vegetarian diet are completely different.
Rendezô(k) életrajza: Ilona Fritzsche: 1975-ben született
Berlinben. 1994-ben érettségizett,
majd cukrász és szakács képesítést
szerzett. 1997-2000 kommunikáció és design szakon tanult a HKD
Burg Giebichenstein-ben, Halléban.
2000-ben kezdett animációt tanulni
a HFF Konrad Wolf intézetben. Lena
Meyer: 1979-ben született Berlinben. 1998-ban leérettségizett külföldön képezte magát.
Kitanulta többek közt a könyvkötészetet, dolgozott szociális
munkásként, gyerekfelügyelôként, mûvészeti szakértôként.
2000-2006 – animációt tanult a HFF Kondrad Wolf intézetben
Potsdamban.
Biography: Ilona Fritzsche She was born in 1975 in Berlin.
From 1994 to 1996 she has training as pastry cook. 1997-2000
and she studed communication design at the HKD Burg Giebichenstein, Halle. She 2000 started studying animation at
HFF ”Konrad Wolf”, Potsdam – Babelsberg
Lena Meyer: She was born in 1979 in Berlin. She has practical
trainings abroad: book binding, social work, childrens entertaining, art guide. Beetven 2000-2006 she studient animation
at HFF ”Konrad Wolf”, Potsdam – Babelsberg.

▶ Oroszország/Russia
Rendezô/Director: ELIZAVETA SKVORCOVA
Életkor/Age: 28
Producer: Arsen Gottlieb
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Elizaveta Skvorcova, Anna
Samojlovich, Vera Plaksina, Georgij Gitis
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing:
Vetítési idô/Running time: 45:00 perc/min.
Rövid tartalom: A világ bölcsôdalai – különbözô nemzetek altatódalaiból készített animációs filmek sorozata. A filmek
mindenkihez szólnak, de elsôsorban gyerekekhez. A nézô
úgy érzi, mintha egy szeretô édesanya karjaiban ringatózna.
Minden altatódal az eredeti nyelven hangzik el. A filmek látványvilága az altatódalban elmesélteket dolgozza fel. A képek
a különbözô kultúrák ábrázoló hagyományait követik.
Brief synopsis: Lullabies of the world – a collection of animated films based on lullabies of different nations. The movies
are made for everybody, but mostly for children. The viewer
will feel as if he is lulled by a loving mother. Every lullaby is
performed in its original language. The plot of the movie is
based on the story told in the lullaby. Visual images reflect
the lifestyle and traditions of
each nation.
Rendezô életrajza: 1978-ban
született Moszkvában. A Mozgókép Intézet komputer grafika
és animáció szakán tanult. Több
mûvészeti ágban tevékenykedett: gyerekkönyveket illusztrált, kávéházak és kiállítások
belsôépítészeti
tervezésével
foglalkozott, webes felületeket
tervezett.
Biography: She was born in Moscow in 1978. She has graduated art school in Moscow and
Fine Art Faculty of Cinema Institute (workshop of computer
graphic and animation). She made various art works as childrens books illustrations, café and exhibitions designer, web
design, etc.
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Plac/The Market

▶ Horvátország/Croatia
Rendezô/Director: ANA HUSMAN
Életkor/Age: 29
Producer: Maja Juric
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Ana Husman
Operatôr/Photography: Ivan Slipcevic
Vágó/Editing: Iva Krajlevic
Vetítési idô/Running time: 09:32 perc/min.
Rövid tartalom: A piacon vásárlók minden érzékszervüket bevetve próbálják eldönteni, hogy a portéka hazai vagy éppen
import áru.
Brief synopsis: Market shoppers use all of their senses when
trying to ascertain whether the groceries are local or imported.
Rendezô életrajza: 1977-ben született Zágrábban. A zágrábi
Képzômûvészeti Egyetemen Multimédia és mûvészeti oktatás
oklevelet szerzett 2002-ben.
Biography: Born in 1977 Zagrab. She in 2002 graduated at the
Multimedia and Art Education Department of the Academy of
Fine Arts, Zagreb.

Paper Piano
▶ Svájc/Switzerland
Rendezô/Director: FABIEN CHIQUET
Életkor/Age: 20
Producer: Fabien Chiquet
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Fabien Chiquet
Operatôr/Photography: Bianca Hildenbrand
Vágó/Editing: Fabien Chiquet
Vetítési idô/Running time: 03:09 perc/min.
Rövid tartalom: Egy ember áll a monitorok elôtt. A képek ritmusát követi testével, amíg csak össze nem esik. Reanimálódik
és bekúszik a monitorokba, hogy kapcsolatot létesítsen a képekkel. Játék ember és médium között.
Brief synopsis: A person is standing in front of bank of monitors.
He moves with the rhythm of the images on the screens until
he collapses. He becomes reanimated and crawls into the
monitors to interact with the images. It is a play between man
and medium.
Rendezô életrajza: 1986-ban született a svájci Baselben. A
középiskola befejezése után egy éves képzésben vett részt a
Schule für Gestaltung-ban, majd mûvészeti tanulmányokat
kezdett a HGK Basel-en. 2004-tôl foglalkozik videózással.
Számos rövidfilmet és klipet készített.
Biography: He was born in 1986 in Basel, Switzerland. After
high school he completed a one year course at the Schule für
Gestaltung before entering the HGK Basel to study Fine Arts.
In 2004 he started to work with video as a medium. He produced several short movies and videoclips.
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Shanghai Shanghai
▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: LIU ZHENCHEN
Életkor/Age: 30
Készítés éve/Year of production: 2006
Vágó/Editing: Liu Zhenchen, Baptiste Evrard
Vetítési idô/Running time: 11:36 perc/min.
Rövid tartalom: A „Shanghai Shanghai” Sanghaj városát mutatja be, ahogyan eltervezték, kigondolták, modellekbe álmodták, virtuálisan megragadták és végül megvalósult. A
filmben a képek három jól elkülöníthetô típusa található meg:
utópisztikus, metaforikus és mai, dokumentum jellegû képek.
Brief synopsis: ”Shanghai Shanghai” presents Shanghai as it is
conceived, thought out, imagined in models, virtually rendered
videos, and the reality of the city. The film confronts three
types of images: utopian images of the city; metaphorical
images; and documentary images, real images from today.
Rendezô életrajza: 1976-ban született Sanghajban. 19962000 – alapszakos festészeti képesítés a Sanghaji Egyetem
Képzômûvészeti szakán. 2000-ben Franciaországba költözött. 2002-2005 – mesterfokozat a École Nationale Supérieure
d’Art de Nice-en.
Biography: He was born in 1976 in Shanghai, China. 1996-2000:
Bachelor of Painting of Fine Art College et Shanghai University. In 2000 moved to France. 2002-2005: Master of Arts et
From École Nationale Supérieure d’Art de Nice.

Kooniklaster
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▶ Lengyelország/Poland
Rendezô/Director: MARIKO SAGA
Életkor/Age: 23
Producer: Edyta Sek
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Mariko Saga
Operatôr/Photography: Michal Timoniuk
Vágó/Editing: Tymoteusz Wiskirski
Vetítési idô/Running time: 14:08 perc/min.
Rövid tartalom: Fantasztikus road-mozi, lovaskocsival. Egy
fiú, aki varázsló szeretne lenni, felfedezi magát a nagy varázslatot. Trükkök helyett a nagyapja és ôsei belsô hatalmát
tapasztalja meg.
Brief synopsis: A fantastic road movie with the horse wagon.
A boy who wants to be magician experiences the great magic
which is not with any trick, but by a introvertial power of his
grand father and his ancestors.
Rendezô életrajza: A Lengyel Nemzeti Film Iskola rendezô
szakos hallgatója. Ez az elsô filmje.
Biography: Student et Polish National Film School, on film directing course. That is et first film.
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Eut-elle été criminelle... / Even
if She Had Been a Criminal...

▶ Franciaország/France
Rendezô/Director: JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Életkor/Age: 32
Producer: envie de tempete
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Jean-Gabriel Périot
Operatôr/Photography:
Vágó/Editing: Jean-Gabriel Périot
Vetítési idô/Running time: 09:00 perc/min.
Rövid tartalom: Franciaország 1944 nyarán.
Brief synopsis: France, summer 1944.
Rendezô életrajza:
Baby-sitter, csapos, ruházati eladó,
kézmûves termékekkel házaló, videofelvétel készítô,
rendezôasszisztens,
szerkesztô, pantomimes, aukciós
asszisztens, újságíró, táncfilm készítô, mûvész?
Biography: Baby-sitter, barman, clothes and handkrafts
salesman, videotapes program clerck, assistant director, editor, mime, auction
sales assistant, journalist,
danse filmaker, artist?

A tagadás oka, ôszintén/The
Reason of Denial, Honestly
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: REISZ GÁBOR
Életkor/Age: 26
Producer: Reisz Gábor
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Reisz Gábor
Operatôr/Photography: Reisz Gábor
Vágó/Editing: Reisz Gábor
Vetítési idô/Running time: 02:10 perc/min.
Rövid tartalom: Ha megyünk, akkor valahová megyünk. Ha sétálunk, akkor nem megyünk sehová sem.
Brief synopsis: When we go, we go somewhere. When we walk,
then we don’t go anywhere.
Rendezô életrajza: 1980-ban született Budapesten. 2003-ban
készítette elsô kisjátékfilmjét. 2004-tôl ELTE Filmelmélet és
Filmtörténeti szakán tanul.
Biography: He was born in 1980 in Budapest. He shot he first
short film in 2003. From 2004: studies at the ELTE – Theory of
Film and Film History.

Bireme
▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: BAKI ORSOLYA
Életkor/Age: 28
Producer: Baki Orsolya
Készítés éve/Year of production: 2006
Forgatókönyvíró/Script: Baki Orsolya
Operatôr/Photography: Baki Orsolya
Vágó/Editing: Baki Orsolya
Vetítési idô/Running time: 00:58 perc/min.
Rövid tartalom: Mint egy két evezôs hajó. Lelki vívódást mutatja be a test a zenével.
Brief synopsis: Like a double scull boat. Moral struggle
between body and music.
Rendezô életrajza: 1-2 éve fejeztem be a szombathelyi fôiskolát
rajz, média, mûvészet szervezôi szakon. Elôtte és közben aktívan készítettem a kísérleti filmeket. Jelenleg mint operatôr
dolgozom.
Biography: I have graduated at the College in Szombathely from
the Department of Drawing, media and art editor about 1-2
years ago. Before and during my studies I was actively making
experimental films. Currently I work as a cameraman.
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Ebéd/Lunch

▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: GALLO KRISZTINA
Életkor/Age: 32
Producer: Tim McGahan es Gallo Krisztina
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Gallo Krisztina
Operatôr/Photography: Tim McGahan
Vágó/Editing: Gallo Krisztina
Vetítési idô/Running time: 07:00 perc/min.
Rövid tartalom: Az Ausztrál Szonáta egy rövidfilm az ausztrál
ôslakók mai létmódjáról. Arról, hogy hordozzák magukban
a múltat miközben meg-megállnak, hogy a jövôre gondoljanak.
Brief synopsis: Australian Sonata is a short film that explores
the concerns of Indigenous Australians today, as they
bare the weight of
the past while pausing to consider the
future.
Rendezô
életrajza:
Brisbaneban végzi
írói és rendezôi tanulmányait. 2004ben elnyerte a Griffith Filmes Iskola legkiemelkedôbb diákja
címet. Számos filmmel kapcsolatos tevékenységben vett már
részt.
Biography:
Writer/director is completing her bachelor
of Screen Production in Digital Media degree at Griffith
University in Brisbane. She has received the 2004 award for
”Most Outstanding Student” of the Griffith Film School. She
was worked on a number of projects including other short
films, digital media projects and documentaries, most with a
focus on various social issues.
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▶ Magyarország/Hungary
Rendezô/Director: SÓLYOM MIKLÓS
Életkor/Age: 36
Producer: Muhi András
Készítés éve/Year of production: 2005
Forgatókönyvíró/Script: Sólyom Miklós
Operatôr/Photography: Sólyom Miklós
Vágó/Editing: Sólyom Miklós
Vetítési idô/Running time: 03:00 perc/min.
Rövid tartalom: Együtt egy bolygón. Ketten egy lakásban. Hirtelen minden megváltozik. Még nem látjuk ôket, de képrôlképre, fokozatosan kibontakozik a dráma. Egy négyfogásos
rövidfilm.
Brief synopsis: Together on a planet. Two persons in a flat.
Suddenly everything changes. We can’t see them yet, but the
drama slowly develops from image to image. A four-course
short film.
Rendezô életrajza: 1970-ben
született, az ELTE Jogi Karának elvégzése után a Magyar
Televíziónál dolgozott, mint a
kultúrális mûsorok rendezôje,
közben pedig scriptesként és
rendezô-asszisztensként rövidfilmek és játékfilmek munkatársa volt. Néhány éve az
USA-ban Film Video Arts és a
New York University hallgatója, színdarabokat is rendezett.
Biography: Born in 1970. After graduating at the ELTE, Faculty
of Law he worked for the Hungarian Television as director of
cultural programs. During this time he also worked as scripter
and assistant director for short films and long feature films.
For some years he is studying at Film Video Arts and at New
York University in the US. He has also directed plays.
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