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A Jameson CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztivál szervezői
arra a hagyományra építettek,
hogy városunkban volt már korábban ﬁlmes seregszemle, hiszen
a rendszerváltás előtt évekig
működött rövidﬁlm- és televíziós
fesztivál. Mára bebizonyosodott,
hogy hazai és nemzetközi igény
van erre a szakmai és kulturális
eseményre.

The organizers of Jameson CineFest Miskolc International Film Festival had a long tradition of ﬁlm festivals held in the city to rely on, as
the short ﬁlm and television festival
ran for years before the end of the
communist regime. It has become
certain by now that there’s both a
national and an international need
for this professional and cultural
event.

Miskolc
híres
fesztiváljainak
sorában a Jameson CineFest a
legﬁatalabb, kilenc éve rendezzük
meg. Fiatalsága ellenére azonban kialakultak hagyományai, és
erre építve folyamatosan változik,
fejlődik. Ahogy azt Kolozsi László
írta a Revizorban a legutóbbi
fesztiválról, „a CineFest ma már
vitathatatlanul hazánk legjobb
nemzetközi fesztiválja”. Évről-évre
olyan elemekkel bővül, melyek
hazánkban a ﬁlmes események
között is egyedülállóak. Tavaly óta
már nemzetközi ökumenikus zsűri
is elbírálja a ﬁlmeket, az idei évtől
pedig a Nemzetközi Filmkritikusok
Szövetségének zsűrijét is kizárólag
Miskolcon üdvözölhetjük hazánkban. Szintén a 2012-es újdonság,
hogy a nemzetközi ﬁlmes és televíziós szakmát Miskolcra hívjuk
a fesztivál kapcsolódó programjaként megrendezésre kerülő első
Miskolci Nemzetközi Filmvásár
alkalmából.

Jameson CineFest is the youngest
in the line of the festivals of Miskolc, it’s been held for nine years
now. Despite its age, certain basic
traditions have already evolved
and, based on this, the festival
constantly changes and improves.
As László Kolozsi wrote in Revizor
about the last festival, “CineFest is
undoubtedly one of the best festivals in the country”. Every year
new features are introduced, all of
which are unmatched at national
ﬁlm events. As of last year, international ecumenical judges evaluate
the ﬁlms, and this year we alone
welcome the International Film
Critics Society in Miskolc. It’s also
a novelty for 2012 that we invited
international ﬁlm and television
professionals to our city on the
occasion of the International Film
Market.

Kívánom a városunkba látogató
hazai és külföldi vendégeknek,
hogy érezzék otthon magukat Miskolcon!

I wish for all the national and international visitors to make themselves at home in Miskolc!
Dr. Ákos Kriza
Mayor

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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S t b 14-én indul a Jameson CineFest
Szeptember
Jameson CineFest debuts on September 14th!

INFORMÁCIÓ ÉS JELMAGYARÁZAT
INFORMATION AND ABBREVIATION KEYS

A CineFest kis fesztiválként indult, és mára már Jameson
CineFest (JCF) néven Magyarország vezető ﬁlmfesztiváljává vált. Nemcsak a szponzorok – köztük az ír whiskey
cég –, hanem a nemzetközi ﬁlmszakma is felﬁgyelt a
rendezvényre. Kizárólag premiereket láthatunk itt: erős
az amerikai függetlenﬁlm-vonal, illetve a régió országai
is képviseltetik magukat Miskolcon. Ez az egyetlen hazai
ﬁlmfesztivál, ahol a nemzetközi zsűri mellett a Filmkritikusok Világszövetsége és a Nemzetközi Ökomenikus zsűri
is díjazza a munkákat.

A FESZTIVÁL MINDEN PROGRAMJA INGYENES!
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
A VERSENYFILMEK PREMIER VETÍTÉSEI MAGYAR
NYELVŰEK VAGY MAGYAR FELIRATTAL VANNAK ELLÁTVA. AZ ISMÉTLÉSEK SORÁN EGYES FILMEKET
CSAK ANGOL FELIRATTAL VETÍTÜNK.

A versenyﬁlmek mellett számos kísérőprogram várja a közönséget – közülük jónéhány „klasszikus”.
A Szabó István védnökségével zajló CineClassics a 70
éves Casablancával és 50 éve elhunyt rendezőjével foglalkozik. A You must remember this című konferencia
ondani,
remélhetőleg még azoknak is tud újat mondani,
rűen
akik sokszor látták a legendát -a gyönyörűen
felújított ﬁlmet le is vetítjük.
Egy Miskolc közeléből kivándorolt magyar, Zukor Adolf éppen 100 éve alapította meg a Paramount Pictures-t. Ebből az alkalomból a JCF Frank Capra:
Az élet csodaszép című Paramount
klasszikusát vetíti és Ricsén, Zukor
szülőfalujában a résztvevők egy emléktáblát is avatnak.
műUgyanezen a napon a fesztivál idei életműrzust.
díjasa, Agnieszka Holland tart mesterkurzust.
Ezt követően levetítik Sötétségben (In Darkness)
című ﬁlmjét, amelyet idén Oscarra jelöltek.
Ugyancsak vasárnap délelőtt az Iránytű workshopon találkozhatnak a ﬁlmesek a támogató szervezetek vezetőivel.
Szeptember 17. és 19. között tartják az ötödik Roma-Kép
programot, amelyen a fontos téma ﬁlmes és mediális aspektusait vizsgálják.
Itt rendezik meg először a Miskolci Nemzetközi Filmvásárt
20-21-én, ugyanekkor mozis konferencián gyűlnek össze
a szakma hazai képviselői.
Az idei évtől a JCF fórumot kíván teremteni a ﬁlm és a
média vallási kontextusát elemző megbeszéléseknek – a
kerekasztal-beszélgetésre 20-án kerül sor.
A fesztiválon többek között fellép a Paddy and the Rats,
a Kerekes Band, a HS7, a PASO, a 30Y, az Anima Sound
System és a The Carbonfools.
Jó bulik, premierek, koncertek és Jameson whiskey
– mindez ingyen!
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CineFest started out as a small series of events, but has
come to be Hungary’s leading ﬁlm festival. It didn’t just
catch the attention of the sponsors, – including the Irish
whiskey company, Jameson - but also the international
ﬁlm profession. Only premieres are seen during this event,
and it’s the only national ﬁlm festival where not only the international judges, but also the World Society of Film Critics and International Ecumenical Jury awards the works.
CineClassic deals with the 70-year-old Casablanca and
its director Michael Curtiz, who passed away 50 years
ago. The conference titled You must remember this is
hoped to present something new even for those who have
seen the legend many times.
Zukor Adolf, a Hungarian emigrant, founded Paramount
Pictures exactly 100 years ago. Due to the anniversary, Ja
Jameson CineFest presents a Paramountever
evergreen and the participants will also inaugu
gurate a memorial plaque in Ricse, Zukor’s
b
birthplace.
On the same day, Agnieszka Holland,
the festival’s annual Life Achievement
Award possessor, will teach a master
course. Later on, her Oscar nominee
ﬁlm In Darkness, can also be seen.

JELMAGYARÁZAT:
HUN: A FILMET MAGYAR NYELVEN VAGY MAGYAR
FELIRATTAL VETÍTJÜK
HUN, Rep: ENG: A PREMIERT MAGYAR NYELVEN,
VAGY FELIRATTAL, AZ ISMÉTLÉS CSAK ANGOL FELIRATTAL, VAGY ANGOL NYELVEN VETÍTJÜK
ENG: A FILMET ANGOL NYELVEN, VAGY FELIRATTAL
VETÍTJÜK
N.D.: SZÖVEG NÉLKÜL
WWW.CINEFEST.HU
WWW.FACEBOOK.COM/MOZIGEPESZ

ALL PROGRAMS OF THE FESTIVAL ARE FREE OF CHARGE.
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THE SCHEDULE.
THE COMPETING FILMS’ PREMIERE SCREENINGS ARE
IN HUNGARIAN OR INCLUDE HUNGARIAN SUBTITLES.
DURING THE REPEATED SCREENINGS, SOME OF THE
FILMS WILL BE SCREENED WITH ENGLISH SUBTITLES
ONLY.
ABBREVIATION KEYS:
HUN: THE FILM IS SCREENED IN HUNGARIAN OR WITH
HUNGARIAN SUBTITLES
HUN, Rep: ENG: THE PREMIERE IS IN HUNGARIAN
OR WITH HUNGARIAN SUBTITLES, THE REPEATED
SCREENING IS ONLY IN ENGLISH OR WITH ENGLISH
SUBTITLES
ENG: THE FILM IS SCREENED IN ENGLISH OR WITH
ENGLISH SUBTITLES
N.D.: WITHOUT WORDS
WWW.CINEFEST.HU
WWW.FACEBOOK.COM/MOZIGEPESZ

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

T
The ﬁfth Roma-Picture program will be
h
held between September 17th and 19th,
exa
examining the important theme’s ﬁlm and
media
medial aspects.
Th
The ﬁrst IInternational Film Market of Miskolc will
take place between the 20th and 21st, and the profession’s national representatives will participate at a movie
conference at the same time.
Starting this year, Jameson CineFest desires to develop
a forum to serve as a ﬁeld for analysis regarding the contexts of ﬁlm, media and religion – the roundtable debate
will be on the 20th.
Bands such as the Paddy and the Rats, Kerekes Band,
Heaven Street Seven, PASO, 30Y, Anima Sound System,
and The Carbonfools will play at the festival.
Great parties, premieres, concerts, and Jameson
whiskey – all for free!

WWW.CINEFEST.HU
WWW.FACEBOOK.COM/MOZIGEPESZ

Europe loves European Festivals | Európa szereti az európai fesztiválokat | L¼Europe aime les festivals européens
European Union MEDIA PROGRAMME
Az Európai Unió MEDIA PROGRAMJA
Union Européenne PROGRAMME MEDIA
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals
provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of
talent, stories and emotions that constitute Europe’s cinematography.
The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, to encourage the transnational circulation
of ﬁlms and to foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and
economic role of festivals by co-ﬁnancing every year almost 100 of
them across Europe.
These festivals stand out with their rich and diverse European programming, networking and meeting opportunities for professionals and
the public alike, their activities in support of young professionals, their
educational initiatives and the importance they give to strengthening
inter-cultural dialogue. In 2011, the festivals supported by the MEDIA
Programme have programmed more than 40.000 screenings of European works to nearly 3 million cinema-lovers.
MEDIA is pleased to support the 9th edition of Jameson CineFest
Miskolc International Film Festival and we extend our best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.

A fesztiválok kitűnő alkalomként szolgálnak az egy szakmán belüliek találkozására, vélemény- és tapasztalatcseréjére. Az európai ﬁlmiparra oly jellemző tehetség-történet-érzelem hármasság a fesztiválok pezsdítő légkörében juthat el a legszélesebb közönséghez. Az Európai Unió MEDIA programjának célja Európa audiovizuális örökségének támogatása, az elkészült
alkotások transznacionális terjesztése és az iparág versenyképességének
növelése. A MEDIA program munkatársai hisznek abban, hogy a ﬁlmfesztiválok fontos kulturális, oktatási, társadalmi és gazdasági szerepet töltenek
be. A program keretein belül évente majdnem 100 fesztivál részﬁnanszírozása valósulhatott meg szerte Európában. Ezek a fesztiválok kiemelkednek
a többi közül gazdag és változatos európai programjukkal, hálózatteremtő
munkájukkal és azzal, hogy biztosítják a szakma és a közönség számára
a találkozás lehetőségét. Fontos szerepet töltenek be a ﬁatal szakemberek
támogatásában, a szakmai fejlődés kereteinek megteremtésében illetve az
interkulturális dialógusok megszületésében és erősödésében. A MEDIA
program támogatásával 2011-ben több mint 40 000 európai alkotást
jutattak el ezek a fesztiválok több mint 3 millió mozibaráthoz.
A MEDIA program megtisztelőnek érzi, hogy támogathatja a
9. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. Minden fesztivál látogatónak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent vivante et accessible au plus grand nombre la formidable
diversité de talents, d’histoires et d’émotion que constituent les cinématographies européennes.
Le programme MEDIA de l’Union européenne vise à promouvoir le
patrimoine cinématographique européen, à encourager les ﬁlms
à traverser les frontières et à renforcer la compétitivité du secteur
audiovisuel. Le programme MEDIA reconnait l’importance culturelle,
éducative, sociale et économique des festivals en co-ﬁnançant chaque
année près d’une centaine d’entre eux dans toute l’Europe.
Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et diverse, par les opportunités de rencontres qu’elles
oﬀrent au public et aux cinéastes, par leurs actions de soutien aux
jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou encore par
l’importance donnée au dialogue inter-culturel.
En 2011, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA
a programmé plus de 40.000 projections d’œuvres européennes pour le
grand plaisir de près de 3 millions de cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la 9. édition du Jameson CineFest
Miskolc IFF et souhaite aux festivaliers de grands moments de plaisir.
FUNZINE
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Szeplotelen fogantatás
Electric Children
Teherbe lehet-e esni a zenétől? Rachel, egy fundamentalista mormon közösségből származó ﬁatal lány úgy hiszi, hogy szeplőtelen fogantatás ment végbe
nála, miután meghallgatott egy kazettát. Családja úgy véli, lányuk megbocsáthatatlan bűnt követett el és házasságra akarják kényszeríteni. A tizenöt éves
lány elszökik, hogy megkeresse a kazettán éneklő férﬁt – akiről azt gondolja,
hogy a gyereke apja. A világ azonban sok egyéb más meglepetést tartogat a
számára. A mű részben autobiográﬁai, mivel a rendezője, Rebecca Thomas
egy mormon közösségben nőtt fel.
Can you get pregnant by music? Rachel, the girl from a fundamentalist Mormon community, thinks she was conceived immaculately after listening to a
tape. Her family believes she has committed an unforgivable sin, and tries to
force her to get married. The ﬁfteen-year-old girl runs away to ﬁnd the man who
sings on the tape – who is supposedly the father of her child. However, the
world holds many other surprises for her. The work is partly an autobiographical, for the director, Rebecca Thomas, grew up in a Mormon community.
Screening: 09.15. 18:30 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.16. 22:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Rebecca Thomas, (USA), 96 min.
Cast: Julia Garner, Rory Culkin, Liam Aiken, Bill Sage, Cynthia Watros,
Billy Zane
CHRISTIE - DCI screening

Három barát elindul nyaralni, mint régen tinédzser korukban, csakhogy a viszonyok azóta gyökerestül megváltoztak - Gregor megjárta a háborút, Ziva külföldre ment
tanulni, Andrej pedig pontosan ugyanolyan, mint régen.
Kérdés, hogy régi barátság még működik-e?
Three friends go on a summer trip, just like when they
were teenagers, however the conditions have changed
since then – Gregor survived war, Ziva studied abroad
and Andrej hasn’t changed a bit. The question is if the old
friendship could still work?

Screening: 09.16. 16:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.17. 19:30 Uránia (HUN - ENG)
Director: Nejc Gazvoda, (Slovenia), 85 min.
Cast: Luka Cimpric, Jure Hepercgman,
Nina Rakovec

Szolgálatkészség
Complicance

Játékmackó
Teddy Bear

A Compicance valós eseményeken alapuló ﬁlm Sandráról (Ann Dowd), aki egy
gyorsétterem lánc menedzsereként dolgozik. Az eseményeket egy váratlan telefon indítja el: a rendőrségtől keresik a lányt, mert az egyik alkalmazott, Becky
(Dreama Walker) lopott egy vendégtől. Azzal, hogy az állítólagos rendőrt Sandra beengedi az ő kis zárt világába, Becky-t is fogva tartja egy rémálomszerű
eseménylánc. Egy olyan, valószerűtlen forgatókönyv kezd érvényesülni, amelyet már senki sem képes irányítani…

A 38 éves Dennis (Kim Kold) egy menthetetlenül szégyenlős testépítő, aki még
mindig az anyjával él, aki valósággal elszívja előle az oxigént. Már nem reménykedik abban, hogy valaha megtalálja a szerelmet, de amikor szociálisan
érzékeny nagybátyja egy thai lányt elvesz feleségül, Dennis elhatározza, hogy
neki is ezt kell tennie.

Compliance is a ﬁlm based on a true story about Sandra (Ann Dowd), who
works as a manager in a fast food restaurant. The events are triggered by
an unexpected phone call: it’s the police calling about one of the employees,
Becky (Dreama Walker), who stole from a guest. By allowing the alleged police
ofﬁcer to enter Sandra’s small world, Becky is also held captive by the series
of nightmare events. An unreal screenplay prevails that nobody can control
anymore…

Screening: 09.15. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.16. 15:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Craig Zobel, (USA), 90 min.
Cast: Ann Dowd, Dreama Walker, Pat Healy, Bill Camp, Philip Ettinger,
James McCaffrey
CHRISTIE - DCI screening
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Egy szempillantás alatt Thaiföld virágzó szexiparának közepén találja magát,
így aztán nem csoda, hogy úgy dönt, feladja a reményt, hogy találjon magának
egy helyes thai feleséget. De egy helyi edzőteremben egy hihetetlen éjszakán
olyan találkozásban lesz része, amely örökre megváltoztatja az életét.
The 38-year-old Dennis (Kim Kold) is an inevitably shy bodybuilder, still living
with his mother who drains the oxygen from him. He gave up hoping to ﬁnd
true love, but when his socially sensitive uncle marries a Thai girl, Dennis decides to do the same.
He ﬁnds himself in the ﬂourishing sex industry of Thailand in an instant, so it
comes as no surprise that he gives up on ﬁnding a nice Thai wife. However,
on an unbelievable night at the local gym, he meets someone that changes his
life forever…
Screening: 09.16. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.17. 16:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Mads Matthiesen, (Denmark), 92 min.
Cast: Kim Kold, David Winters, Elsebeth Steentoft,
Lamaiporn Hougaard, Mia Maria Back, John Winters
FUNZINE
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EEgyéjszakás
éj k kaland
Night #1 / Nuit #1

Udvarias emberek
Polite People / Kurteist Fólk

A cím magáért beszél, a ﬁlm konkrétan egy egyéjszakás kaland története Anne
Emond bátor és intim rendezésében: Clara és Nikolai egy buliban találkoznak,
majd végül a férﬁ lakásán kötnek ki.

A dörzsölt, városi mérnök egy kis, gazdálkodásból
élő közösségnek azt hazudja, hogy tudja, miből ﬁnanszírozhatnák újra a falu vágóhídjának üzemelését. Azonban váratlanul a kisváros politikai zűrzavarai és a helyiek
értetlensége közepén találja magát…

A ﬁlm első felvonása nyílt és erotikus ábrázolása egy szenvedélyes szeretkezésnek. Másnap reggel, amikor Clara épp köszönés nélkül le akarna lépni, beszélgetni kezdenek – és innetől kezdve már nem csak egy kalandról van szó. A
mű a tavalyi torontói fesztiválon debütált, azóta bejárta a világot.
The title speaks for itself, for it’s basically the story of a one-night-stand in the
brave and intimate direction of Anne Émond: Clara and Nikolai meet in a party
and end up in the man’s apartment.
The ﬁrst part of the ﬁlm is an open and erotic portrayal of passionate sex. The
next morning, when Clara tries to leave without saying goodbye, they begin to
talk – and from this point on, it becomes more than a hit and run adventure. The
ﬁlm debuted at last year’s Toronto festival, and has traveled the world ever since.

Screening: 09.16. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.17. 21:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Anne Émond (Canada), 91 min.
Cast: Catherine de Léan, Dimitri Storoge, Véronique Rebizov, Raphaël
Boulanger, Mika Pluviose

The clever city engineer lies about knowing how to ﬁnance
the re-opening of the slaughterhouse of a small community
that lives from agriculture. However, he unexpectedly
ﬁnds himself in the middle of the town’s political chaos
and the uncomprehending locals…

Screening: 09.17. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.18. 21:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Olaf de Fleur Johannesson, (Iceland),
91 min.
Cast: Stefán Karl Stefánsson, Agústa Eve Erlendsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Eggert Þorleifsson, Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, Halldóra Geirharðsdóttir

Babaház
Dollhouse

Vadak paradicsoma
Beast Paradise / Le Paradis des Betes

A Dollhouse egyetlen éjszaka története. Egy tinédzserbanda betör egy középosztálybeli család házába Dublin
jómódú belvárosi kerületében. A betörés azonban hamarosan őrjöngésbe csap át. A ﬁatalok olyan dolgokat fedeznek fel ezen az éjszakán, amelyek mindannyiukon nyomot
hagynak. És a végkifejlet tanulságait pedig mindenki magával cipeli egész hátralévő életében.

Dominique, a tekintélyt parancsoló és hatalmaskodó családapa, aki húgával
egy kisállat-boltot vezet, a Vadak Paradicsomát. A férﬁ rendszeresen veri a
feleségét Cathy-t, aki ezért úgy dönt: elhagyja. Dominique az egyik nap, egy
utolsó beszélgetésre invitálja az asszonyt, melynek során elborul az agya és
csaknem halálra veri a nőt. Ezután fogja a közös gyerekeiket, Clarisse-t és
Ferdinandot, majd menekülőre fogja. Meg sem állnak egy puccos svájci síparadicsomig, ahol meggyőzi a gyerekeket, hogy az anyjuk elhagyta őket, és
elkezdi felépíteni az új életüket.

Dollhouse is the story of one night. A group of teenagers break into the house of a middle class family, in the
wealthy district of downtown Dublin. However, the burglary soon turns into fury. The young criminals discover
things during the night that change their lives, and they
will have to carry the morals of the ﬁnale for ever.

Dominique, the authoritative and overbearing father, runs a pet shop, Beast
Paradise, with his sister. The man regularly beats his wife, Cathy, who decides
to leave him. Before she does, Dominique invites her for a ﬁnal talk, during
which he loses his mind and almost beats her to death. Then he grabs the
children, Clarisse and Ferdinand, and escapes from the country. When they get
to a fancy ski paradise in Switzerland, he convinces the kids that their mother
has left them, and begins to build a new life.

Screening: 09.17. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.18. 17:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Kirsten Sheridan, (Ireland), 95 min.
Cast: Seána Kerslake, Johnny Ward, Kate Stanley Brennan, Shane Curry, Ciaran McCabe, Jack
Reynor
CHRISTIE - DCI screening
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Screening: 09.18. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.19. 21:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Estelle Larrivaz, (France), 95 min.
Cast: Stefano Casetti, Géraldine Pailhas, Murile Robin, Klingberg Valentine, Léon Brachet, Joshua Groléas
FUNZINE
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A szépséged
é é
semmit sem ér
Your Beauty is Worth Nothing
Deine Schönheit ist nichts wert
Az idei Karlovy Vary-i ﬁlmfesztivál versenyének meglepetés darabjában a tizenkét éves friss bevándorló török-kurd Veysel és családja küszködik az osztrák
társadalomba való beilleszkedéssel. Apja „papíron” terrorista, bátyja szó szerint keresi bajt, Veysel pedig szerelembe esik egy Ana nevű bevándorló lánnyal.
Még szerencse, hogy van egy macsó szomszéd, akihez segítségért fordulhat.
Hüseyin Tabak első rendezése sikerrel mutatja be egy jóléti társadalomba való
beilleszkedés egyszerűnek semmiképp sem mondható folyamatát.
In this year’s Karlovy Vary Film Festival’s competition, this surprising piece portrays the twelve-year-old, fresh immigrant, Turkish-Kurd Veysel and his family’s
struggle to ﬁt into Austrian society. His father is a terrorist “on paper”, his brother
literally looks for trouble, and Veysel falls in love with an immigrant girl, Ana.
Lucky for him, there’s a macho neighbor he can ask for help. Hüseyin Tabak’s
ﬁrst ﬁlm ﬂawlessly describes the uneasy assimilation into a welfare society.
Screening: 09.18. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.19. 17:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Hüseyin Tabak (Austria), 86 min.
Cast: Abdulkadir Tuncer, Nazmi Kirik, Lale Yavas, Yüsa Durak, Milica Paucic, Susi Stach
CHRISTIE - DCI screening

Kockázatos túra / Safety Not Guaranteed
A Seattle Magazine három munkatársa egy titokzatos ember nyomába ered,
aki újsághirdetés útján társakat keres időutazáshoz. Darius (Aubrey Plaza), aki
egy chipet hord a bőre alatt, gyakornokként érkezik a magazinhoz. Arnau-val
(Karan Soni), egy tanult biológiaprofesszorral és partiarc főnökével, Jeff-fel (Jake
Johnson) a titokzatos hirdetés nyomába erednek, és megpróbálják megtalálni az
embert a szöveg mögött.
Darius és társai hamarosan megtalálják Kenneth-et (Mark Duplass), de a lány
hamarosan olyan kalandok sűrűjében találja magát, amelyekre nem is számított.
Lehetséges visszamenni a múltba úgy, hogy semmit sem változtatunk a jelenen?
Three employees of Seattle Magazine go after a mysterious man who searches for
partners for time traveling in a newspaper ad. Darius (Aubrey Plaza), wearing a chip
under her skin, joins the magazine as an intern. She teams up with Arnau (Karan
Soni), a learned biology professor and his party animal boss, Jeff (Jake Johnson),
to discover the secret of the ad and ﬁnd the man behind the words.
Darius and her partners soon ﬁnd Kenneth (Mark Duplass), while she drowns in the
series of unexpected adventures.
Is it possible to go back to the past and at the same time not to change the present?
Screening: 09.19. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.21. 16:00 Great Hall (HUN - ENG)
Director: Colin Trevorrow, (USA), 86 min.
Cast: Aubrey Plaza, Jake M. Johnson, Karan Soni, Basil Harris, Mark Duplass, Mary Lynn Rajskub
CHRISTIE - DCI screening

Mindenki a mennybe megy
Everybody in Our Family / Toata lumea din familia noastra

Eltuno hullámok
Vanishing Waves

„A legboldogabb lány a világon” rendezőjének második egészestés mozija
Marius-ról, a harmincas elvált férﬁről szól, akinek öt éves lánya, Soﬁa a volt
feleségével él. Amikor elmegy a kislányáért, hogy elvigye őt a szokásos éves
nyaralásukra, azt mondják neki, hogy a gyerek beteg, de ő ezt nem hiszi el, és
ragaszkodik hozzá, hogy magával vihesse őt. Kezdetben vita alakul ki, majd a
nézeteltérés hirtelen „bedurvul”. A „Mindenki a mennybe megy” akár háborús
ﬁlm is lehetne, olyan kegyetlen csatamezővé változik a lakás, ahol a történet
zajlik – és mindez egyetlen apró összetűzés miatt.

A litván rendezőnő sci-ﬁje – akinek az első ﬁlmje is versenyzett a CineFesten – egy neuron-transzfer tudósról
szól, aki kísérletezni kezd egy kómába esett ﬁatal nő gondolataival. Mátrix és romantika.
The sci-ﬁ of the Lithuanian director – whose ﬁrst ﬁlm was
also in competition at CineFest before – is about a neuron-transfer scientist who begins to experiment with the
thoughts of a woman in coma. Matrix and romance.

The second ﬁlm from the director of “The Happiest Girl in the World” is about
Marius, a divorced man in his 30s, whose ﬁve-year-old daughter Soﬁa lives
with his ex-wife. When he goes to pick her up to go on their annual summer
vacation, he is told that Soﬁa feels sick, but he does not believe it and insists
on taking her. It ﬁrst starts as an argument, but soon the disagreement takes
a harsh turn. “Everybody in Our Family” might as well be a war movie, since
the apartment basically becomes a battleﬁeld – all resulting from a tiny fray.

Screening: 09.19. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.20. 16:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Radu Jude, (Romania), 107 min.
Cast: Servan Pavlu, Soﬁa Nicolaescu, Gabrial Spahiu, Mihaela Sirbu, Tamara Buciuceanu-Botez, Petre Constantin
Bombardel
CHRISTIE - DCI screening
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Screening: 09.20. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.21. 16:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Kristina Buozyte, (Lithuania), 115 min.
Cast: Brice Fournier, Frédéric Andrau, Sharunas
Bartas, Rasmante Burzaite, Arnoldas Eisimantas, Martina Jablonskyte
CHRISTIE - DCI screening
FUNZINE
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Részegen
Ré
é
/ Smashed

Berberian Sound Studio

Katie (Mary Elizabeth Winstead) és Charlie (Aaron Paul) egy ﬁatal házaspár,
amelyet a szeretkezések sora, a zene és az ivászat tart egyben – főleg az
ivás… Amikor Katie iszik, erőszakossá válik, és aztán veszélyes helyeken találja magát. Elhatározza, hogy ez így nem mehet tovább, hiszen szenvedélye
már általános iskolai tanítói munkáját is veszélyezteti: csatlakozik egy Anonim
Alkoholista csoporthoz. Barátnője, Jenny (Octavia Spencer) és igazgatóhelyettese, Mr. Davies (Nick Offerman) segítségével elindul az egészség felé vezető
hosszú úton. Csakhogy a sikerhez nem elég az elhatározás: az új életvitel
felszínre hozza azokat a problémákat, amelyeket eddig mélyen letagadott...

A hetvenes években, egy lepukkant itáliai hangstúdióban játszódó mozi középpontjában egy zseniális angol hangmérnök (a kiváló Toby Jones) áll, aki
korábban dokumentumﬁlmeken dolgozott, és egyre inkább az erőszak-mozgóképek hatása alá kerül. A valóság így lassan eggyé válik a képzelettel, a
fantáziával és a horror világával. A Berberian egy mesteri psycho, erőszakﬁlm
az erőszak ábrázolása nélkül, számos ﬁlmtörténeti utalással és tisztelgéssel –
mégis egyéni hangvételben. A „Katalin Varga” Európa-ﬁlmdíjas rendezőjének
új ﬁlmje, melyben számos magyar művész működött közre.

Katie (Mary Elizabeth Winstead) and Charlie (Aaron Paul) are a young married
couple, held together by sex, music and drinking – mainly drinking… When
Katie gets drunk, she becomes violent and ﬁnds herself in dangerous places.
She decides this can’t go on any longer for her passion is endangering her job
as a teacher. Therefore, she joins an Alcoholics Anonymous group. With the
help of her friend Jenny (Octavia Spencer) and her principal Mr. Davies (Nick
Offerman) she begins her long journey to health. If only determination were
enough to succeed. Her new lifestyle brings up all the problems Katie deeply
denied until now...
Screening: 09.20. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.21. 21:00 Uránia (HUN - ENG)

A brilliant, British sound editor (the excellent Toby Jones) is in the spotlight
of the movie, set in the ‘70s in a shabby Italian studio. He used to work on
documentaries, but has become more and more inﬂuenced by violent ﬁlms.
Therefore, reality soon becomes one with imagination, fantasy and the world
of horror. Berberian is an excellent psycho production, a violent movie without
the portrayal of violence, paying tribute to ﬁlm history with numerous references – still, from a very original perspective. The brand new ﬁlm of the European Film Award winning director of “Katalin Varga”, to which many Hungarian
artists have contributed.
Screening: 09.21. 21:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.22. 12:00 Uránia (HUN - ENG)

Director: James Ponsoldt, (USA), 85 min
Cast: Mary Elizabeth Winstead, Aaron Paul, Octavia Spencer, Nick Offerman, Megan Mullally, Mary Kay Place
CHRISTIE - DCI screening

A messzi dél vadjai
Beasts of the Southern Wild

Fény
Hell

A „Vadak” a Katrina-hurrikán pusztítását egy kislány, Hushpuppy szemszögéből
bemutató, megdöbbentő erejű dráma. Mindemellett teljesen egyéni lírai mozi,
varázslatos hangulatképekkel és – nem mellékesen – egy perifériára tolódott,
rendkívül szegény társadalmi réteg dokumentarista bemutatásával. A szerepeket
amatőrök alakítják, akiket a rendező a saját bevallása szerint kocsmákban szedett
össze az autentikusság kedvéért. A formula bejött. Nem kell nagy jósnak lenni
ahhoz, hogy kijelentsük: a holnap sztárrendezője Benh Zeitlin lesz: a Sundance-en
idén fődíjat, majd Cannes-ban Arany Kamerával (legjobb első ﬁlm) is elismerték.

Hajdanán az élet a fény és a melegség forrása volt. Mostanra azonban a Nap
a Föld ellen fordult: kopár felszínét perzseli. Az esőerdők kiégtek, az utak mentén vadállatok portyáznak. Még éjjel is szemkápráztatóan világos van. Marie
(Hannah Herzsprung), húga Leonie, (Lisa Vicari) és barátja Philip (Lars Eidinger)
a hegyek felé indulnak nagy, csupaüveg autójukkal. Azt suttogják, hogy ott
még van víz. Útjuk során találkoznak Tommal (Stipe Erceg), az elsőrangú szerelővel, aki hamarosan nélkülözhetetlenné válik. De vajon megbízhatnak-e benne? A feszültség egyre nő a csapatban…

The “Beasts” is a strikingly strong drama, portraying Hurricane Katrina from the
perspective of a little girl, Hushpuppy. At the same time, it is a completely lyrical
ﬁlm with wonderful images and – not incidentally – documentarily featuring the
extremely poor social cast, shifted to the periphery. The characters are played
by amateurs, all of whom the director claims he collected in bars for the sake of
authenticity. The formula worked. One doesn’t have to be a fortune teller to claim
tomorrow’s star director will be Benh Zeitlin, who has been acknowledged by both
Sundance Festival and Cannes, from where he took home the Golden Camera
award (for the Best First Film).

Screening: 09.21. 18:00 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.22. 14:00 Uránia (HUN - ENG)
Director: Benh Zeitlin (USA), 93 min.
Cast: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes, Pamela Harper, Gina Montana
CHRISTIE - DCI screening
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Director: Peter Strickland, (Great Britan), 98 min
Cast: Toby Jones, Tonia Sotiropolou, Cosimo Fusco, Susanna Cappellaro, Layla Amir, Eugenia Caruso
CHRISTIE - DCI screening

FUNZINE

Once upon a time, life was the source of light and warmth. However, now the
Sun has turned against the Earth: its beams sear the empty surface. The rainforests have burned out. Wild animals rove by the roads. It’s a blinding bright
day even during the night. Marie (Hannah Herzsprung), her sister Leonie (Lisa
Vicari) and her boyfriend Philip (Lars Eidinger) begin their trip up to the mountains with their huge, full-glass car. The word is that there’s still some water left.
They encounter Tom (Stipe Erceg) along the way, the ﬁrst-class mechanic who
soon becomes essential for the team. Could he be trusted though? Tension
builds within the group…
Screening: 09.20. 21:00 Uránia (HUN - ENG)
Repetition: 09.21. 22:30 Uránia (HUN - ENG)
Director: Tim Fehlbaum, (Germany), 89 min.
Cast: Hannah Hersprung, Stipe Erceg, Lisa Vicari, Angela Winkler, Michael Kranz, Lars Eidinger
CHRISTIE - DCI screening
FUNZINE
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Szeptember 14-23. / September 14-23

Nagyterem / Great Hall
2012.09.14. Péntek

2012.09.16.
Vasárnap

2012.09.17.
Hétfő

18:00
Megnyitó ünnepség /
Opening Ceremony

16:00 Pre.
IT’S A WONDERFUL LIFE /
AZ ÉLET CSODASZÉP
D: Frank CAPRA
(USA) 130’ (HUN-ENG)

16:00 Pre.
THE TRIP /
A KIRÁNDULÁS
D: Nejc GAZVODVA
(Slovenia) 85’ (HUN-ENG)

16:00 Pre.
CASABLANCA
D: KERTÉSZ Mihály
(USA) 99 min (HUN - ENG)

19:00 Pre.
SAVAGES / VADÁLLATOK
D: Oliver STONE
(USA) 131’ (HUN – ENG)

18:30 Pre.
ELECTRICK CHILDREN /
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
D: Rebecca THOMAS
(USA) 96’ (HUN – ENG)

18:00 Pre.
TEDDY BEAR /
JÁTÉKMACKÓ
D: Mads MATTHIESEN
(Denmark) 92’ (HUN-ENG)

18:00 Pre.
DOLLHOUSE /
BABAHÁZ
D: Kirsten SHERIDAN
(Ireland) 95’ (HUN-ENG)

21:00 Pre.
COMPLIANCE /
SZOLGÁLATKÉSZSÉG
D: Craig ZOBEL
(USA) 90’ (HUN-ENG)

21:00 Rep.
NIGHT #1 /
EGYÉJSZAKÁS KALAND
D: Anne EMOND
(Canada) 91’ (HUN-ENG)

21:00 Pre.
POLITE PEOPLE /
UDVARIAS EMBEREK
D: Olaf de Fleur JOHANNESSON
(Iceland) 91’ (HUN-ENG)

22:30 Pre.
HEMINGWAY & GELLHORN /
HEMINGWAY ÉS GELLHORN
D: Philip KAUFMAN
(USA) 155’ (HUN-ENG)

23:00 Pre.
MEKONG HOTEL
D: Apichatpong WEERASETHAKUL
(Thailand/UK) 61’ (HUN)

2012.09.18.
Kedd

2012.09.19.
Szerda

2012.09.20.
Csütörtök

2012.09.21.
Péntek

17:00
Záró ünnepség /
Closing Ceremony

19:00 Pre.
ON HER MAJESTY’S
SECRET SERVICE / 007 ŐFELSÉGE TITKOSSZOLGÁLATÁBAN
D: Peter HUNT
(UK) 140’ (HUN-ENG)

18:00 Pre.
EVERYBODY IN OUR
FAMILY / MINDENKI A
MENNYBE MEGY
D: Radu JUDE
(Romania) 107’ (HUNENG)

18:00 Pre.
VANISHING WAVES /
ELTŰNŐ HULLÁMOK
D: Kristina BUOZYTE
(Lithuania) 115’ (HUN – ENG)

18:00 Pre.
BEASTS OF THE SOUTHERN
WILD / A MESSZI DÉL
VADJAI
D: Benh ZEITLIN
(USA) 93’ (HUN – ENG)

21:00 Pre.
YOUR BEAUTY IS WORTH
NOTHING / A SZÉPSÉGED
SEMMIT SEM ÉR
D: Hüseyin TABAK
(Austria) 86’ (HUN-ENG)

21:00 Pre.
SAFETY NOT
GUARANTEED /
KOCKÁZATOS TÚRA
D: Colin TREVORROW
(USA) 86’ (HUN – ENG)

21:00 Pre.
SMASHED /
RÉSZEGEN
D: James PONSOLDT
(USA) 85’ (HUN – ENG)

21:00 Pre.
BERBERIAN SOUND STUDIO
D: Peter STRICKLAND
(UK) 98’ (HUN-ENG)

23:00 Pre.
CRULIC - A TÚLVILÁGRA
VEZETŐ ÚT
D: Anca DAMIAN
(Rom/Pol) 73’ (HUN)

23:00 Pre.
PARADISE: LOVE /
SZERELMET A F
EKETEPIACRÓL
D: Ulrich SEIDL
(Austria/Ger/Fra) 120’
(HUN-GER)

23:00 Pre.
MONSIERUR LAZHAR /
LAZHAR TANÁR ÚR
D: Philippe FALARDEAU
(Canada) 94’ (HUN-FRA)

FUNZINE

2012.09.22.
Szombat

16:00 Rep.
SAFETY NOT GUARANTEED
/ KOCKÁZATOS TÚRA
D: Colin TREVORROW
(USA) 86’ (HUN – ENG)
18:00 Pre.
BEAST PARADISE /
VADAK PARADICSOMA
D: Estelle LARRIVAZ
(France) 95’ (HUN-ENG)

VERSENYEN KÍVÜL: KITEKINTŐ
OUT OF COMPETITON: OPEN EYE
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2012.09.15.
Szombat

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / JAMESON NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA
INTERNATIONAL COMPETITION / JAMESON LONG FEATURE FILMS

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS /
INFORMATION PROGRAM

2012.09.14.
Péntek

Szeptember 14-23. / September 14-23

Szeptember 14-23. / September 14-23

Uránia terem / Uránia Screen

Uránia terem / Uránia Screen

2012.09.15.
Szombat

2012.09.16.
Vasárnap

2012.09.17.
Hétfő

15:00 Rep.
COMPLIANCE /
SZOLGÁLATKÉSZSÉG
D: Craig ZOBEL
(USA) 90’ (HUN-ENG)
16:30 Pre.
LA MACHINA / A BÁBOS
D: Thierry PALADINO
(Poland/France) 54:51’ (HUN)

18:30 Pre.
FREE IMPROVISATION /
SZABAD IMPROVIZÁCIÓ
D: Doron DJERASSI
(Israel) 50’ (HUN-ENG)

18:45 Pre.
VAKONDOK 2 / MOLEMAN 2
D: MATUSIK Szilárd
(Hungary) 59:56’
(HUN-ENG)
20:00 Pre.
DOKUMENTUMFILMEK
/ DOCUMENTARY
FILMS 1.blokk - 50’

21:00 Pre.
NESSA
D: Loghman KHALEDI
(Iran) 52’ (HUN-ENG)

21:00 Pre.
TÜSKEVÁR
D: BALOGH György
(Hungary) 99’ (HUN)

22:00
8. Fesztiválok Találkozója
/ 8th Meeting of Filmfestivals 1.blokk
Jameson CineFest (Hungary)
60’ (HUN-ENG)

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /
DOKUMENTUMFILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION /
DOCUMENTARY FILMS
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19:30 Pre.
IN DARKNESS /
SÖTÉTSÉGBEN
D: Agnieszka HOLLAND
(Pol/Ger/Fra/Canada) 145’
(ENG)

16:00 Rep.
TEDDY BEAR / JÁTÉKMACKÓ
D: Mads MATTHIESEN
(Denmark) 92’ (HUN-ENG)

VERSENYEN KÍVÜL: KITEKINTŐ
OUT OF COMPETITON: OPEN EYE

2012.09.20.
Csütörtök

2012.09.21.
Péntek

17:00 Rep.
DOLLHOUSE / BABAHÁZ
D: Kirsten SHERIDAN
(Ireland) 95’ (HUN-ENG)
18:00 Pre.
LIFE IN STILLS / AZ ÉLET
ÁLLÓKÉPEKBEN
D: Tamar TAL
(Israel) 57:31’ (HUN-ENG)

19:00 Pre.
THE FOURTH MAN / A
NEGYEDIK
D: Krzysztof KASIOR
(Poland) 20:54’ (HUN-ENG)

19:00 Pre.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI
FILMEK / SHORT
FEATURES AND
EXPERIMENTAL FILMS
1. blokk - 83’

19:30 Rep.
THE TRIP / KIRÁNDULÁS
D: Nejc GAZVOD
(Slovenia) 85’ (HUN-ENG)

21:00 Rep.
POLITE PEOPLE /
UDVARIAS EMBEREK
D: Olaf de Fleur JOHANNESSON
(Iceland) 91’ (HUN-ENG)

2012.09.22.
Szombat

2012.09.23.
Vasárnap

12:00 Rep.
BERBERIAN SOUND
STUDIO
D: Peter STRICKLAND

16:00 Pre.
ANIMÁCIÓS FILMEK
/ ANIMATION FILMS
1.blokk - 45’

21:00 Rep.
NIGHT #1 / EGYÉJSZAKÁS KALAND
D: Anne EMOND
(Canada) 91’ (HUN-ENG)
22:00 Rep.
ELECTRICK CHILDREN /
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
D: Rebecca THOMAS
(USA) 96’ (HUN – ENG)

2012.09.19.
Szerda

15:30 Rep.
TÜSKEVÁR
D: BALOGH György
(Hungary) 99’ (HUN)

17:30 Pre.
EGGS FOR LATER / PETESEJT - KÉSŐBBRE
D: Marieke SCHELLART
(Holland) 49:33’ (HUN-ENG)
18:00 Pre.
MAGYAR BAJUSZ /
HUNGARIAN MOUSTACHE
D: LAKOS Nóra
(Hun/Ger) 30:55’
(HUN-ENG)

2012.09.18.
Kedd

16:00 Rep.
EVERYBODY IN OUR FAMILY
/ MINDENKI A MENNYBE
MEGY
D: Radu JUDE
(Romania) 107’ (HUN-ENG)

16:00 Rep.
VANISHING WAVES /
ELTŰNŐ HULLÁMOK
D: Kristina BUOZYTE
(Lithuania) 115’ (HUN – ENG)

18:00 Pre.
ANIMÁCIÓS FILMEK / ANIMATION FILMS 2.blokk - 49’

18:00 Pre.
ANIMÁCIÓS FILMEK / ANIMATION FILMS 3.blokk - 47’

19:00 Pre.
KISJÁTÉK- ÉS
KÍSÉRLETI FILMEK /
SHORT FEATURES AND
EXPERIMENTAL FILMS
2. blokk - 89’

19:00 Pre.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI
FILMEK / SHORT FEATURES
AND EXPERIMENTAL FILMS
3. blokk - 89’

19:00 Pre.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI
FILMEK / SHORT FEATURES
AND EXPERIMENTAL FILMS
4. blokk - 80’

21:00 Rep.
BEAST PARADISE /
VADAK PARADICSOMA
D: Estelle LARRIVAZ
(France) 95’ (HUN-ENG)

21:00 Pre.
HELL / FÉNY
D: Tim FEHLBAUM
(Germany) 89’ (HUN-ENG)

21:00 Rep.
SMASHED / RÉSZEGEN
D: James PONSOLDT
(USA) 85’ (HUN – ENG)

22:30 Rep.II.
ANIMÁCIÓS FILMEK / ANIMATION FILMS 1.blokk - 45’

22:30 Rep.
HELL / FÉNY
D: Tim FEHLBAUM
(Germany) 89’ (HUN-ENG)

14:00 Rep.
BEASTS OF THE SOUTHERN WILD / A MESSZI
DÉL VADJAI
D: Benh ZEITLIN
(USA) 93' (HUN – ENG)

14:00 Rep.
A JCF díjnyertes
kisjáték-, animáció- és
dokumentumﬁlmjeinek vetítése

17:00 Rep.
YOUR BEAUTY IS
WORTH NOTHING / A
SZÉPSÉGED SEMMIT
SEM ÉR
D: Hüseyin TABAK
(Austria) 86’ (HUN-ENG)

22:30 Rep.
HEMINGWAY & GELLHORN / HEMINGWAY ÉS
GELLHORN
D: Philip KAUFMAN
(USA) 155’ (HUN-ENG)

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / JAMESON
NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA
INTERNATIONAL COMPETITION / JAMESON LONG
FEATURE FILMS

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / DAAZO.
COM KISJÁTÉK - ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION / DAAZO.COM
SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /
ANIMÁCIÓS FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION / ANIMATION FILMS

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS /
INFORMATION PROGRAM

FUNZINE
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2012.09.15.
Szombat

Szeptember 14-23. / September 14-23

Szeptember 14-23. / September 14-23

Béke terem / Béke Screen

Béke terem / Béke Screen

2012.09.16.
Vasárnap

2012.09.18.
Kedd

2012.09.19.
Szerda

2012.09.20.
Csütörtök

2012.09.21.
Péntek

2012.09.22.
Szombat

14:00 - 17:00
CineClassics KONFERENCIA YOU MUST REMEMBER THIS 70 ÉVES A CASABLANCA

9:00 - 18:30
ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

9:00 - 17:30
ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

9:00 - 18:30
ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

10:00 - 12:00
Nemzetközi Ökumenikus Média
Konferencia / International
Ecumenical Media Conference

10:00 - 12:00
A magyarországi Art Mozi
Egyesület szakmai konferenciája

13:00-17:00
IRÁNYTŰ - DOKU WORKSHOP

CineClassics KONFERENCIA YOU MUST REMEMBER THIS 70 ÉVES A CASABLANCA

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

13:00 - 17:00
A magyarországi Art Mozi
Egyesület szakmai konferenciája

13:00 - 16:00
MEDIA Információs nap

12:30 Rep.II.
ANIMÁCIÓS FILMEK /
ANIMATION FILMS 3.blokk - 47’

IRÁNYTŰ - DOKU WORKSHOP

CineClassics KONFERENCIA YOU MUST REMEMBER THIS 70 ÉVES A CASABLANCA

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

13:00 - 17:00
A magyarországi Art Mozi
Egyesület szakmai konferenciája

13:00 - 16:00
MEDIA Információs nap

IRÁNYTŰ - DOKU WORKSHOP

CineClassics KONFERENCIA YOU MUST REMEMBER THIS 70 ÉVES A CASABLANCA

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

13:30 Rep.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI
FILMEK / SHORT FEATURES
AND EXPERIMENTAL FILMS 4.
blokk - 80’

18:00
Agnieszka Holland –
MESTERKURZUS

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

18:00
David Foenkinos MESTERKUZUS

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

13:00 - 17:00
A magyarországi Art Mozi
Egyesület szakmai konferenciája

16:30 - 18:00
Friss levegő konferencia

15:00 - 16:00
A Daazo – Suny workshop és a
Sapientia – Borders workshop
elkészült ﬁlmjeinek vetítése,
bemutatója

ROMA-KÉP” és RomArts
Workshop és „ROMA-KÉP”
Filmek

17:30
VISEGRAD SHORTS ON TOUR Daazo.com - European Short
Film Center (ENG)

18:00 Rep.II.
ANIMÁCIÓS FILMEK /
ANIMATION FILMS
2.blokk - 49’

19:00 Rep.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
/ SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS 1. blokk - 83’

19:00 Rep.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
/ SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS 2. blokk - 89’

19:00 Rep.
KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
/ SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS 3. blokk - 89’

21:00 Rep.I.
ANIMÁCIÓS FILMEK / ANIMATION
FILMS 1.blokk - 45’

21:00
A Werk Film Akadémia
bemutatkozása 90’ (HUN)

21:00 Rep.I.
ANIMÁCIÓS FILMEK / ANIMATION
FILMS 3.blokk - 47’

21:30
8. Fesztiválok Találkozója / 8th
Meeting of Filmfestivals 5.blokk
Ostrava Kamera Oko (Czech Rep.)
60’ (ENG)

22:30 Rep.I.
ANIMÁCIÓS FILMEK /
ANIMATION FILMS 2.blokk - 49’

22:00
BEST OF BORDERS SHORT FILMS
(France) 40:00 min (ENG)

18:00 Pre.
NESSA
D: Loghman KHALEDI
(Iran) 52’ (HUN-ENG)

19:00
8. Fesztiválok Találkozója / 8th
Meeting of Filmfestivals 2.blokk
Rome Independent Film Festival
(Italy) 85’ (ENG)

19:00
Agnieszka Holland –
MESTERKURZUS

19:00 Rep.
LA MACHINA / A BÁBOS
D: Thierry PALADINO
(Poland/France) 54:51’ (HUN)

19:00 Rep.
LIFE IN STILLS /
AZ ÉLET ÁLLÓKÉPEKBEN
D: Tamar TAL
(Israel) 57:31’ (HUN-ENG)

20:30
8. Fesztiválok Találkozója / 8th
Meeting of Filmfestivals 3.blokk
Split Film Festival (Croatia) 90’ (ENG)

20:00 Rep.
MAGYAR BAJUSZ /
HUNGARIAN MOUSTACHE
D: LAKOS Nóra
(Hun/Ger) 30:55’ (HUN-ENG)

20:00 Rep.
EGGS FOR LATER /
PETESEJT - KÉSŐBBRE
D: Marieke SCHELLART
(Holland) 49:33’ (HUN-ENG)

20:00 Rep.
THE FOURTH MAN /
A NEGYEDIK
D: Krzysztof KASIOR
(Poland) 20:54’ (HUN-ENG)

20:45 Rep.
VAKONDOK 2 / MOLEMAN 2
D: MATUSIK Szilárd
(Hungary) 59:56’ (HUN-ENG)

21:00 Rep.
FREE IMPROVISATION /
SZABAD IMPROVIZÁCIÓ
D: Doron DJERASSI
(Israel) 50’ (HUN-ENG)

21:00
„ROMA-KÉP” Filmek
CSAK A SZÉL / JUST THE WIND
D: FLIEGAUF Benedek
(Hungary/Germany/France) 86’
(HUN-ENG)

21:45 Rep.
DOKUMENTUMFILMEK / DOCUMENTARY FILMS 1.blokk - 50’

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /
DOKUMENTUMFILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION /
DOCUMENTARY FILMS
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23:00
8. Fesztiválok Találkozója /
8th Meeting of Filmfestivals
6.blokk IFF ZOOM-ZBLIZENIA
(Poland) 70’ (ENG)

22:00
8. Fesztiválok Találkozója / 8th
Meeting of Filmfestivals 4.blokk
Grenzland Filmtage (Germany)
90’ (ENG)

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / DAAZO.
COM KISJÁTÉK - ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION / DAAZO.COM
SHORT FEATURES AND EXPERIMENTAL FILMS

SZAKMAI PROGRAMOK

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /
ANIMÁCIÓS FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION / ANIMATION FILMS

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS /
INFORMATION PROGRAM

FUNZINE
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Szeptember 14-23. / September 14-23

BLOKKOK
BL
LOKKOK TARTALMA / BLOCKS
NEMZETKÖZI VERSENY
PROGRAM / ANIMÁCIÓS FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION /
ANIMATION FILMS

5. SAJNÁLOM / IM SORRY
Director: HERMÁN Árpád
(Hungary) 3:55 min (HUN-ENG)
6.

1.blokk – 45 min.
1. A FEW MILIMETERS UNDER
THE ROOT / NÉHÁNY MILLIMÉTERREL A GYÖKÉR ALATT
Director: Michal HARUŠTIAK
(Slovakia) 7:55 min (N.D.)
2.

DIRTY FRIDAY / PISZKOS
PÉNTEK
Director: Tenesor Cruz NIESVAARA,
Adrián Miguel DELGADO
(Spain) 8:27 min
3. BLUE RED / KÉK PIROS
Director: Daniela KRAJČOVÁ
(Slovakia) 6:27 min (N.D.)
4. ORIGIN / EREDET
Director: James STACEY
(Ireland) 5:22 min (N.D.)

TEARS OF A CLOWN / EGY
BOHÓC KÖNNYEI
Director: Cáudio SÁ
(Portugal) 5:59 min (N.D.)
7.

WALLFLOWER TANGO /
MAGÁNYOS TANGÓ
Director: Wolfram KAMPFFMEYER
(Germany) 7:07 min (N.D.)
8. BEAR ME / VISELJ EL
Director: Kasia WILK
(Germany/Poland) 5:41 min (HUNENG)
3.blokk – 47 min.
1. WALTER THE WHISPERER /
WALTER A SUTTOGÓ
Director: Lian BERTELS
(Belgium) 5:20 min (HUN-ENG)

6. CHINTI / CHINTI
Director: Natalia MIRZOYAN
(Russia) 8:25 min (N.D.)
2.blokk – 49 min.
1. FLY MILL / LÉGY MALOM
Director: Anu-Laura TUTTELBERG
(Estonia) 7:17 min (N.D.)
2. THE GAME / A MECCS
Director: Marcin JANIEC
(Poland) 5:10 min (N.D.)
ANDERSARTIG / DIFFERENT /
MÁS
Director: Dennis STEIN-SCHOMBURG
(Germany) 4:29 min (HUN-ENG)

COMPARTMENTS OR « I AM
NOT A MONSTER » / FÜLKÉK
AVAGY „NEM VAGYOK
SZÖRNYETEG”
Director: Hanna LERAIF
(Belgium) 3:43 min (HUN-ENG)
3.

STEVEN AND BEETLE / STEFAN ÉS BOGÁR
Director: Piotr Hoang NGOC
(Poland) 12:30 min (N.D.)
4. PONDERING / LATOLGATÁS
Director: Sébastien GODARD,
François d'Assise OUEDRAOGO,
Arzouma Mahamadou DIENI, Moumouni Jupiter SODRÉ
(Belgium) 9:25 min (HUN-ENG)

3.

4. KELLERKIND / PINCEGYEREK
Director: Julia OCKER
(Germany) 9:29 min (N.D.)

18
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BLOKKOK TARTALMA / BLOCKS
6.

SPONGE IDEAS / SZIVACS
VARIÁCIÓK
Director: Katarzyna NALEWAJKA,
Paulina SZEWCZYK
(Poland) 5:03 min (N.D.)

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / DAAZO.COM KISJÁTÉKÉS KÍSÉRLETI FILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION /
DAAZO.COM SHORT FEATURES
AND EXPERIMENTAL FILMS

3.

CLOSE FRIEND / KÖZELI
BARÁT
Director: Jose Mari GOENAGA
(Spain) 13:01 min (HUN, Rep: ENG)

3.

4. SHE’S LOST CONTROL /
ELVESZTETTE AZ IRÁNYÍTÁST
Director: Haritz ZUBILLAGA
(Spain) 10:33 min (HUN-ENG)

4. THE SAY / AZT BESZÉLIK
Director: Alauda Ruiz de AZÚA
(Spain) 19:32 min (HUN-ENG)

WE WILL CALL HIM BOBBY /
BOBBYNAK FOGJUK HÍVNI
Director: Paco Cavero
(Spain) 12:58 min (HUN-ENG)

1.blokk – 83 min.
1. AMERICAN FOOTBALL /
AMERIKAI FOCI
Director: Morgan SIMON
(France) 25:09 min (HUN, Rep: ENG)

6. ALTO SAUCE / ALTO SAUCE
Director: Fernando POMARES
(Spain) 17:31 min

2. FOXES / RÓKÁK
Director: Lorcan FINNEGAN
(Ireland) 15:39 min (HUN-ENG)

3.blokk – 89 min.
1. ANOTHER GAME / ÚJ FUTAM
Director: Jean Guillaume SONNIER
(Switzerland) 18:30 min (HUN, Rep:
ENG)

5.

THE TRIANGLE AFFAIR / SZERELMI HÁROMSZÖG
Director: Andres TENUSAAR
(Estonia) 10:26 min (N.D.)

DOS AU MUR / BACK AGAINTS
THE WALL / HÁTTAL A FALNAK
Director: KELETI Miklós
(Belgium) 13:21 min (HUN-ENG)
4.

LA MAISON / THE HOUSE /
A HÁZ
Director: Vania LETURCQ
(Belgium) 20:21 min (HUN, Rep:
ENG)
5. MEYER / MEYER
Director: Sascha QUADE
(Germany) 7:58 min (HUN-ENG)
2.blokk – 89 min.
1. WHITE TURNIPS MAKE IT
HARD TO SLEEP / A FEHÉRRÉPÁTÓL NEM JÖN ÁLOM A
SZEMEMRE
Director: Rachel LANG
(France/Belgium) 27:42 min (HUNENG)
2. CAT'S DANCE / MACSKATÁNC
Director: Esther BIALAS
(Germany) 6:44 min (HUN-ENG)

MY GIRLFRIEND'S FAMILY /
A BARÁTNŐM CSALÁDJA
Director: Guillermo CHAPA
(Spain) 11:22 min (HUN, Rep: ENG)

5.
5.

3.
2.

5. LOSER LEG / KÉTBALLÁBAS
Director: Francesco FILIPPI
(Italy) 8:05 min (HUN-ENG)

Szeptember 14-23. / September 14-23

2. EVEN / EGYENLŐ
Director: Matthias ZUDER
(Germany) 9:08 min (HUN-ENG)
3. PISSEUSE / PISSEUSE
Director: Géraldine KEIFLIN
(France) 20:22 min (HUN, Rep: ENG)
4. IN PRIVATE / BIZALMASAN
Director: Francisco Javier Rubio
RODRIGO
(Spain) 15:20 min (HUN-ENG)

VICKY AND SAM / VICKY ÉS
SAM
Director: Nuno ROCHA
(Portugal/USA) 13:33 min (HUNENG)
6. IMPARFAIT DU SUBJECTIF /
IMPARFAIT DU SUBJECTIF
Director: David GRUMBACH
(Luxembourg) 7:15 min (HUN, Rep:
ENG)
NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / DOKUMENTUMFILMEK
INTERNATIONAL COMPETITION /
DOCUMENTARY FILMS
1.blokk – 50 min.
1. GUAÑAPE SUR / GUANÓ
D: János RICHTER
(Italy) 22:58 min (HUN-ENG)
2. 38,5
D: Grzegorz DEBOWSKI
(Poland) 10:05 min (HUN-ENG)
3. THE FISHERMAN / A HALÁSZ
D: Tom BURKE
(Ireland) 13:17 min (HUN-ENG)

5. DOLLS / BABÁK
Director: Miguel SALGADO
(Mexico) 24:52 min (HUN-ENG)
4.blokk – 80 min.
1. LOOP / HUROK
Director: Aritz MORENO
(Spain) 2:55 min (N.D.)
2. MANU / MANU
Director: Jérémie ELKAÏM
(France) 24:56 min (HUN-ENG)

FUNZINE

SZÁLLÁS HELYEK

Miskolcz Hotel és Étterem
9 Öreg
3525 Miskolc, Horváth Lajos utca 11.

1 Centrum Apartman Hotel
Miskolc, Görgey u. (a volt Rónaival szemben)

2 Hotel Pannónia Miskolc
Kossuth u. 2.

Corv
in u
tca

3 MAB-székház
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

Uit
zB
éla
utc
a

Dolce Vita Étterem,

4 Völgyzugoly Vendégház

8 Panzió és Pizzéria

3530 Miskolc, Toronyalja u. 61.

3525 Miskolc, Déryné utca 7.

5 Bortanya
3525 Miskolc, Csáti sor 377.

r

Szeme
re Ber
talan u
tca

6 Székelykert Vendéglő-Panzió

Centrum
1
Apartman Hotel

Miskolc, Földes Ferenc u. 4.

3530 Miskolc, Kisavas Első sor 19-20.

Hotel Pannónia
Miskolc

8 Dolce Vita Étterem, Panzió és Pizzéria

2

7 Aranykorona Hotel-Étterem & „Sétáló Pince”

Miskolc, Görgey u.
(a volt Rónaival szemben)

t

3525 Miskolc, Déryné utca 7.

9 Öreg Miskolcz Hotel és Étterem

n
o
p

10 Lévay Villa Hotel
3529 Miskolc Lévay József utca 13.

3

3530 Miskolc,
Erzsébet tér 3.

Uit
zB
éla
utc
a

Erz
séb
e
t té
r
r
z té
á
h
os
Vár

ca
r ut
e
z
s
Pap

MAB-Székház

s

utca
Rákóczi

7
a
lgy utc
Mélyvö

3525 Miskolc, Horváth Lajos utca 11.

Szé
che
ny
i ut
ca

Miskolc, Kossuth u. 2.

6
Székelykert
Vendéglő-Panzió

Bortanya
Csáti sor 377.

q

n
p

o

r

Kisavas Első sor 19-20.

Miskolc, Földes F. u. 4..

5 Miskolc,

t

Aranykorona
Hotel-Étterem

A Jameson CineFest
Fesztivál helyszínei
n Fesztiválközpont: MŰHA
o JCF VIP
p Jameson Lounge
q Jameson Stage
r JCF After Party
s JCF After Pub
t Parkoló – mélygarázs

Szeptember 14-23. / September 14-23

City
Ci
it off Miskolc
Mi
workshop
City of Miskolc: a miskolci székhelyű Sunny Studio
és a Daazo.com - European Short Film Centre közös
workshopja a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál ideje alatt. A ﬁlmkészítő workshop során ﬁatal, pályakezdő ﬁlmesek készíthetik el kisﬁlmjüket, amelyeket a fesztivál zárónapján le is vetítenek, majd a Daazo.
com oldalára is felkerülnek korlátozott ideig. A workshop
együttműködő partnere a WERK Akadémia.
City of Miskolc is the common workshop of the Miskolcbased Sunny Studio and Daazo.com - European Short
Film Centre during the Jameson CineFest Miskolc International Film Festival. The ﬁlmmaking workshop provides
a possibilty to young and emerging ﬁlmmakers to create
their short ﬁlms which will be screened on the closing day
of the festival, and will be available for a limited time on
Daazo.com. The hungarian ﬁlmschool, WERK Akadémia
is the ofﬁcial partner of the workshop.
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S
Savages
Vadállatok

Mekong Hotel
Mekong Hotel

Ez az a ﬁlm, amiből kivágták Uma Thurmant - a főszerepekben ennek ellnére
is nagyágyúk sorát láthatjuk. A kegyetlenül humoros, csavaros ﬁlm, amely Don
Winslow bestsellere alapján készült, Oliver Stone legjobb éveit (például a Született gyilkosokat) idézi. Ben, a buddhista és Chon, az egykori tengerészgyalogos jövedelmező üzletet visznek a Laguna Beachen: ők termesztik a világ
legjobb marihuánáját. Az élet idillinek tűnik, míg egy mexikói drogkartell társulni
nem akar velük. Ben és Chon kilátástalannak tűnő háborúba kezd ellenük. Beindulnak az egyre kegyetlenebb heccek...

Apichatpong Weerasethakul, a kissé nehezen kimondható és megjegyezhető nevű thai rendezőzseni két éve Arany Pálmát nyert Cannes-ban. Legújabb
ﬁlmje, melyet szintén Cannes-ban mutattak be idén, a valóság és ﬁkció határait
kutatja Vámpírral, az önmagát alakító rendezővel, háttérben a Mekong folyóval.
Egyórás elmélyült tanulmány a ﬁlmezésről – ﬁlmrajongóknak.

This is the movie in which Uma Thurman didn’t make the ﬁnal cut – still, the cast
is full of big shots. The cruelly funny movie of numerous twists based on Don
Winslow’s bestseller brings back the good years of Oliver Stone (eg. Natural
Born Killers). Ben the Buddhist and Chon the ex-marine run a successful business on Laguna Beach: they produce the world’s best marijuana. Life seems
idyllic until a Mexican drug cartel wants to partner up. Ben and Chon start a
seemingly futureless war. The pranks start to get more and more serious…

Though his name is a bit hard to pronounce and remember, the director genius
Apichatpong Weerasethakul took home a Palme d’Or from Cannes two years
ago. His latest ﬁlm, also featured in Cannes this year, investigates the borders
of reality and ﬁction with Vampire, the director playing the director, with the Mekong river in the background. A one hour in-depth study about ﬁlmmaking – for
ﬁlm fanatics.

Screening: 09.14. 19:00 Great Hall (HUN-ENG)
Director: Oliver STONE
Cast: Aaron Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, Salma Hayek, Benicio Del Toro, John Travolta
(USA) 131 min (HUN–ENG)
CHRISTIE - DCI screening

Director: Apichatpong WEERASETHAKUL
(Thailand/UK) 61 min (HUN)

Hemingway és Gellhorn
Hemingway & Gellhorn

Crulic - A túlvilágra vezeto út
Crulic - the Path To Beyond

Cannes-ban mutatkozott be a nagy író, Ernest Hemingway (Clive Owen) és
harmadik felesége, Martha Gellhorn (Nicole Kidman) románcát elbeszélő ﬁlm.
A rendező, Philip Kaufman többek között a Kundera-regény, A lét elviselhetetlen könnyűsége ﬁlmváltozatával bizonyította, hogy ért az irodalomhoz. A
spanyol polgárháború idején játszódó romantikus dráma testközelből láttatja a
20. század egyik meghatározó íróját (a ﬁlmben merész szexjelenetek vannak),
és azt is megtudhatjuk, mi inspirálta Hemingwayt az „Akiért a harang szól”
megírására.

Vlad Ivanov, Románia egyik legnagyobb színésze narrálja ezt a különös formájú animált dokumentumﬁlmet. A megdöbbentő történet a román Crulic lengyelországi kálváriáját követi nyomon, akit ártatlanul tartottak fogva. A téma súlyos,
a tálalás lebilincselő. Az Annecy Filmfesztivál nagydíjas alkotása.

The movie portraying the romance between the great writer, Ernest Hemingway
(Clive Owen), and his third wife, Martha Gellhorn (Nicole Kidman), was featured
in Cannes. The director, Philip Kaufman, already proved his knowledge on literature by directing the Kundera’s novel, The Unbearable Lightness of Being. The
romantic drama is set in the Spanish Civil War with on of the most emblematic
writers of the 20th century (the ﬁlm includes daring sex scenes), and it also reveals what inspired Hemingway to write For Whom the Bell Tolls.

Screening: 09.14. 22:30 Great Hall (HUN - ENG)
Repetition: 09.17. 22:30 Uránia (HUN - ENG)
Director: Philip KAUFMAN
Cast: Nicole Kidman, Clive Owen, Tony Shalhoub
(USA) 155 min (HUN-ENG)
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Screening: 09.16. 23:00 Great Hall (HUN)
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Vlad Ivanov, one of the greatest actors of Romania, narrates this strange,
animated documentary. The shocking story depicts the Romanian Crulic’s
trials and tribulations in Poland. He was kept in captivity despite his innocence. The theme is heavy, the presentation is captivating. Winner of the
Annecy Film Festival.

Screening: 09.19. 23:00 Great Hall (HUN)
Director: Anca DAMIAN
Cast: Vlad Ivanov, Sandrinne Bonnaire, Jamie Sives
(Romania/Poland) 73 min (HUN)
FUNZINE
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Szerelmet
l
a feketepiacról
Paradise: Love

Sötétség
In Darkness

Két osztrák szerelmesﬁlm volt versenyben idén Cannesban – Hanekéé elnyerte az Arany Pálmát. Ulrich Seidl trilógiájának első darabja más helyszínen, más perspektívából
mutatja a témát, a megvásárolható szerelemre fókuszál,
a középpontban egy idősödő európai nővel, Afrikában. A
kamera szenvtelen – ítélkeznie a nézőnek kell. A trilógia a
Velencei Filmfesztiválon a Hittel folytatódik.

Agnieszka Holland (a Jameson CineFest idei életműdíjasa) legújabb munkája megtörtént eseményeken alapul.
Leopold Socha, egy csatornamunkás és sikeres tolvaj a
nácik által megszállt Lemberg városából próbál kimenteni
egy maroknyi zsidót, mielőtt még körbezárnák a gettót.
Pénzért bújtatja őket a város zegzugos csatornáiban, de
egyszeriben sokkal többet jelent ez számára, mint puszta pénzkeresetet: sajátos kapcsolat alakul ki közte és az
emberek között, miközben több mint egy évig sikeresen
rejtegette őket. Az Oscar-jelölt ﬁlmben Németország és
Lengyelország legjobb színészei alakítják a főszerepeket.

Two Austrian romantic ﬁlms were in competition in Cannes
this year – Haneke’s won the Palme d’Or. The ﬁrst piece
of Ulrich Seidl’s trilogy gives the theme a different setting
and a different perspective, and focuses on purchasable
love with an aging European woman in its center in Africa.
The camera is dispassionate – it’s the spectator who must
judge. The trilogy continues with Faith at the Venice Film
Festival.

Screening: 09.20. 23:00 Great Hall (HUN - GER)
Director: Ulrich SEIDL
Cast: Margarete Tiesel
(Austria/Germany/France) 120 min (HUN-GER)

Lazhar tanár úr
Monsierur Lazhar
A rendező Genie-díjat nyert idén ﬁlmjéért – a legfontosabb
kanadai ﬁlmes elismerés a ﬁnom és erős drámának szól,
melyet Oscarra is jelöltek. Egy montreali iskolába új tanár
érkezik, miután elődje öngyilkos lett. Az új oktató algériai
bevándorló: Lazhar úr. Szép ﬁlm, melyből sokat tanulhatunk a tanítás művészetéről.
The director won a Genie Award, the most important Canadian ﬁlm acknowledgement, for his ﬁlm this year, and the
ﬁne and strong drama was also nominated for an Academy
Award. A new teacher arrives to a school in Montreal, after
his predecessor committed suicide. The new instructor is
an Algerian immigrant: Monsierur Lazhar. A beautiful ﬁlm
that teaches much about the art of education.

Screening: 09.21. 23:00 Great Hall (HUN - FRA)
Director: Philippe FALARDEAU
Cast: Mohamed Felleg, Sophie Nélisse, Émilien Néron
(Canada) 94 min (HUN-FRA)
CHRISTIE - DCI screening
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The brand new work of Agnieszka Holland (this year’s
Jameson CineFest’s winner of Life Achievement Award)
is based on true events. Leopold Socha, the canal worker
and successful burglar, tries to evacuate a handful of Jews
from the Nazi occupied city of Lemberg, before they lock
the ghetto. He hides them for money in the city’s strolling
canals, but all of sudden it means much more to him than
money making: a particularistic relationship evolves between him and the people he has been hiding successfully
for a year. Only the very best of German and Polish actors
are cast in this Academy Award Nominee ﬁlm.

Screening: 09.16. 19:30 Uránia (ENG)
Director: Agnieszka HOLLAND
Cast: Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann,
Agnieszka Grochowska
(Poland/Germany/France/Canada) 145 min (ENG)
CHRISTIE - DCI screening

Tüskevár
Tutajos az iskolaév végén kegyelemötöst kap matekból,
ezért elengedik Matulához a Kis-Balatonra. Az öregtől megtanulja, hogyan kell túlélni a természetben. Egyre ügyesebben tud horgászni, vadászni evezni, tüzet rakni. Pár héttel
később megérkezik barátja, Bütyök is. Ezután már együtt
fedezik fel a vadvilágot. A Tüskevár Fekete István klasszikus
regényének új, nagyﬁlmes adaptációja. Színesben, széles
vásznon elevenedik meg a két ﬁú nagy nyári kalandja. A két
kamasz a jó humorú, bölcs Matulától nemcsak a vadon törvényeit tanulja meg, hanem a nyár végére az öreg a ﬁatal
felnőtté válás nehézségein is átsegíti őket.
Tutajos gets a “mercy A” in math at the end of the school
year, so he’s allowed to spend the summer holiday with
uncle Matula at Kis-Balaton. There and then he learns how
to ﬁght the forces of nature: he gets better at ﬁshing, hunting, paddling and campﬁre making. A few weeks later his
friend, Bütyök, also arrives. The two friends discover the
wilderness together, having the holiday of their lives. Tüskevár is the new adaptation of Istvan Fekete’s classic novel.
The great summer adventure of the two teenagers and the
good humored and wise Matula is a must see for everyone, who has every spent holiday with relatives far from
the bustling city.
Screening: 09.15. 21:00 Uránia (HUN)
Repetition: 09.18. 15:30 Uránia (HUN)
Director: Balogh György
Cast: Nagy Marcel, Péntek Bálint, Kovács Lajos

CHRISTIE - DCI screening
FUNZINE
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A GOLDEN GLOBE-DÍJAS
AGNIESZKA HOLLAND
A JAMESON CINEFEST
ÉLETMUDÍJASA
THE GOLDEN GLOBE AWARD
WINNER AGNIESZKA HOLLAND
IS THIS YEAR’S JAMESON
CINEFEST’S LIFE ACHIEVEMENT
AWARD WINNER
Dolgozott Leonardo DiCaprióval, Andrzej Wajdával, Gary
Oldmannal, Hanna Schygullával. Golden Globe-díjas,
háromszor jelölték Oscarra. Agnieszka Holland szeptember 16-án a 9. Jameson CineFesten tart mesterkurzust.
Legújabb filmjét, a Sötétségbent (In Darkness) nemcsak
Oscar-díjra jelölték, hanem a lengyel szakma is elismerte.
A II. világháború idején, Lembergben játszódó film tökéletesen illusztrálja Holland művészi erényeit: négyféle
nemzetiségű színészeivel tökéletes összhangban hozott
létre egy európai művet.
Varsóban született, a filmrendezést Prágában tanulta.
Kezdetben Andrzej Wajda és Krzysztof Zanussi mellett
dolgozott, Wajdának forgatókönyveket is írt. Első filmje,
a Vidéki színészek sikere és a rendkívüli állapot kihirdetése után Párizsba emigrált. A Keserű aratásért jelölték
először Oscar-díjra, másodszor az Európa, Európáért
nominálták – a mű elnyerte a legjobb külföldi filmnek járó
Golden Globe-ot is. Első amerikai filmjét, A titkok kertjét
Francis Ford Coppola meghívására készítette. Ő bízott
Leonardo DiCaprióra először komoly szerepet a Teljes
napfogyatkozásban. Közben a Három szín: kék társírója
volt, és megfilmesítette a Washington Square című Henry
James-regényt. Magyarországon forgatta a Beethoven
árnyékábant. A Sötétségbennel tért vissza a csúcsra.
Agnieszka Holland mesterkurzusa után, a Sötétségben magyarországi premierje előtt átveszi a fesztivál
életműdíját.

She has worked with Leonardo DiCaprio, Andrzej Wajda,
Gary Oldman, Hanna Schygulla. She is the proud winner
of a Golden Globe Award, and has been nominated for
the Academy Awards three times. Agnieszka Holland
teaches a master course on September 16th, at the 9th
Jameson CineFest.
Her brand new feature film In Darkness, has not only been
nominated for an Oscar, but was also acknowledged by
the Polish film industry. The film takes place during World
War II in Lemberg, and illustrates perfectly the virtues of
Holland’s art: she has created a European work in the
faultless harmony of actors from four different nations.
She was born in Warsaw, studied film directing in Prague.
In the beginning, she worked sidelong with Andrzej Wajda,
for whom she even wrote a screenplay, and Krzysztof
Zanussi. Following the success of her first film, Provincial
Actors, and the state of emergency, she immigrated to
Paris. She received her first Academy Award nomination
for Angry Harvest, and the second one for Europa, Europa
– which has won the award for Best Foreign Film at the
Golden Globe Awards. Agnieszka Holland created her
first American film, The Secret Garden, in response to the
invitation of Francis Ford Coppola. She was the first one to
trust Leonardo DiCaprio with a serious role, in the movie
Total Eclipse. During her career, she filmed Henry James’
novel, Washington Square, and also co-wrote The three
colors: blue. She filmed Copying Beethoven in Hungary.
After her master course, Agnieszka Holland will receive her
Life Achievement Award, before the Hungarian premiere
of In Darkness.
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For more information go to:
www.liquidgold.hu

Szeptember 14-23. / September 14-23

Cii Cl
CineClassics
- Filmklasszikusok Miskolcon
CineClassics – Film Classics in Miskolc

70 éves a Casablanca
Casablanca turns 70!

A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál évek óta foglalkozik
ﬁlmtörténeti témákkal: a ﬁatal ﬁlmesek legjobb, új utakat
mutató műveinek bemutatásával párhuzamosan fontosnak tartja a gazdag magyar ﬁlmes örökség népszerűsítését is. Számos olyan magyar származású és világhírű, de
nálunk szinte ismeretlen alkotó van, akiknek az életműve
még felfedezésre vár. Idén jó ismerősök állnak a középpontban: a Casablanca, továbbá a 100 éves Paramount
Pictures - előbbit egy magyar rendezte, utóbbit egy magyar alapította.

50 éve hunyt el Kertész Mihály, aki Michael Curtiz néven
lett Hollywood egyik meghatározó rendezője. Első ﬁlmjét,
még Magyarországon, ráadásul éppen 100 éve forgatta. Legnagyobb sikerét, a Casablancát mindenki ismeri
- még az is, aki nem látta. A ﬁlm képsorai és mondatai
legendásak, egyben pontosan illusztrálják Közép-Európa
Hollywoodra gyakorolt hatását is. A Jameson CineFest
CineClassics-programsorozata - melynek célja éppen e
hatás részleteinek elemzése - a Casablanca vetítésével és
a hozzá kapcsolódó konferenciával remélhetőleg azoknak
is mond újat, akik sokat tudnak Kertész Mihály Oscar-díjas alkotásáról. A csodálatosan, kockáról kockára restaurált Casablanca újranézése pedig remélhetőleg páratlan
élmény lesz - mintha vadonatúj ﬁlmet látnánk!

Miskolc International Film Festival has been dealing with
ﬁlm historical themes for years: by featuring the works of
young ﬁlm makers and introducing new methods, the festival also ﬁnds it important to promote the rich ﬁlm heritage
of Hungary. There are numerous world famous cinematographers with Hungarian ties, some of which are yet to be
discovered. This year’s highlight includes some great acquaintances: Casablanca and the 100-year-old Paramount
Pictures – the ﬁrst one Director, the second one founded
by a Hungarian.

Paramount 100 gálavetítés / Paramount 100th Gala Screening

A pokoltól a happy endig
Frank Capra: Az élet csodaszép
From hell to happy end
Frank Capra: It’s a wonderful life
A gyógyító. Röviden így jellemezte Francois Truffaut egyik
nagy elődjét, Frank Caprát. Ebben az egy szóban benne is
van minden, amit az amerikai rendezőről tudni kell. Egyik
legfontosabb műve az 1946-ban készült Az élet csodaszép.
A ﬁlm alapötletét már sokszor feldolgozták. Hőse, az önzetlen George Bailey – James Stewart játssza – éppen
öngyilkosságra készül. Ekkor ott terem a mennyországból
egy angyalaspiráns, és megpróbálja lebeszélni George-ot
a halálugrásról, hogy végre megkaphassa szárnyait. Terve
azonban csak egyféleképpen sikerülhet: ha megmutatja
George-nak, hogyan alakult volna ismerősei, szerettei sorsa, ha ő meg sem születik…
The healer. That’s how Francois Truffaut described his great
predecessor, Frank Capra, in a nutshell. This word consists
of every detail that one must know about the director. One
of his most important works is It’s a wonderful life, made in
1946. The movie’s basic theme has been remade numerous times. The hero, the selﬂess George Bailey – played by
James Stewart – is about to commit suicide. Right before
the act, an aspiring angel appears from heaven and tries to
talk George out of the death jump, in order to ﬁnally receive
wings. There’s only one way the angel’s plan could work. He
needs to show George what life would’ve been like for his
acquaintances and loved ones if he hadn’t been born at all …
Screening: 09.15. 16:00 Great Hall (HUN - ENG)
Director: Frank CAPRA
Cast: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore
HUN-ENG (USA) 130 min
CHRISTIE - DCI screening
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Date: 09.17. 16:00
Place: Great Hall
Black and white, with Hungarian dubbing, American
romantic drama, 99 min. (1942)
Director: Michael Curtiz

Mihály Kertész who became a determining Hollywood
director under the name Michael Curtiz passed away 50
years ago. He shot his ﬁrst movie in Hungary exactly 100
years ago. Everyone knows about his greatest success,
Casablanca, even those who haven’t seen it. The ﬁlm’s images and sentences are legendary, and precisely demonstrate the inﬂuence of Eastern Europe on Hollywood. The
program series of Jameson CineFest CineClassics – the
goal of which is to analyze these inﬂuences – hopefully says
something new even to those who don’t know much about
the work of the Academy Award Winner director, by the
screening of Casablanca and the conference tied to it. The
wonderfully restored Casablanca will hopefully create an
unforgettable experience – as if it were a brand new movie!

Ricsétől Hollywoodig / From Ricse to Hollywood

Adolph Zukor és a Paramount / Adolph Zukor and Paramount
Miskolc közelében, Ricsén született, 16 évesen ment
Amerikába, létrehozta a világ egyik legnagyobb ﬁlmvállalatát, életmű Oscar-díjat kapott, 103 évesen halt meg
Hollywoodban - így summázható Adolph Zukor, magyarosabban Zukor Adolf elképesztő karrierje. Filmvállalata,
a Paramount Pictures idén éppen száz éves. Ebből az
alkalomból a Jameson CineFest az egyik legnépszerűbb Paramount-ﬁlm, Az élet csodaszép vetítésével
emlékezik a stúdióalapítóra - a ﬁlm mintegy Hollywood
kvintesszenciája. Zukor nem
érkezett meg addig, amíg viszszaérkezett Ricsére, a pásztorkút, a tiszta víz ajándékával.
'Ha tudtam volna, hogy íly sokáig élek, jobban vigyáztam
volna magamra' - mondta a
100 éves Zukor 1973-ban."
Szeptember 15-én a község és
a fesztivál Ricsén emléktáblát
avat a Paramount 100. születésnapja tiszteletére.

He was born near Miskolc, in Ricse, immigrated to
American at the age of 16, founded one of the greatest ﬁlm companies in the world, received an Academy
Award for Life Achievement, and died at the age of 103
in Hollywood – this is Adolph Zukor’s amazing career in
a nutshell. His ﬁlm company, Paramount Pictures, turns
100 this year. Due to the anniversary, Jameson CineFest remembers the studio founder by screening one of
the most popular Paramount ﬁlms, It’s a Wonderful Life
– it being Hollywood’s quintessence. Zukor hadn’t arrived
until he returned to Ricse,
with the gift of the shepherd
well and clean water.” “Had
I known I’d live for so long, I
would’ve taken better care of
myself” – said the 100-yearold Zukor in 1973.
The community and the festival will inaugurate a memorial
plaque on Ricse in homage to
the 100-year-old Paramount
on the 15th of September.

FUNZINE
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James Bond - ötven éve a mozivásznon
James Bond – 50 years on screen

Off l é ttitkosszolgálatában (1969)
Ofelsége
On Her Majesty’s Secret Service (1969)
A hivatalos James Bond franchise hatodik darabja több
szempontból különleges ﬁlm. Ebben alakítja a világ legelegánsabb titkos ügynökét az ausztrál George Lazenby,
aki nem sokkal a forgatás után közölte: hiába szerződött
hét ﬁlmre, soha többé nem játssza el a szerepet. De ez az
a ﬁlm, melynek rendezője, Peter Hunt úgy döntött, hogy
tökéletesen hű lesz Ian Fleming azonos című regényéhez
és megalkotta az “emberi” Bondot, aki szerelmes lesz
és meg is házasodik, továbbá a direktor még azt is meg
merte lépni, hogy happy helyett bitter enddel zárta le a
művet. A premier idején a kritika nem szerette a ﬁlmet, az
utóbbi negyven évben azonban fordult a kocka: az Empire
nevű szaklap például minden idők legjobb Bond-mozijának titulálta, 2010-ben pedig Christopher Nolan nevezte
ﬁlmtörténeti “mérföldkőnek”. Tegyük hozzá, joggal: az
Őfelsége titkosszolgálatában forgatókönyve makulátlan,
az akció-szekvenciák mai szemmel is lélegzetelállítóak
és nagyon sokan Lazenby-t tartják a legautentikusabb
Bondnak, ugyanis “pont olyan”, mint amilyennek Fleming
a könyveiben jellemezte a ﬁgurát.
Screening: 09.22. 19:00 Great Hall (HUN - ENG)
Director: Peter HUNT
Cast: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas
(UK) 143 min (HUN-ENG)
CHRISTIE - DCI screening
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The sixth piece of the ofﬁcial James Bond franchise is a
special ﬁlm for many reasons. The world’s most elegant
secret agent is portrayed in this ﬁlm by Australian George
Lazenby, who, not long after the ﬁlming, stated regardless
of the fact that he signed for seven episodes, he would
never play the character again. The director of the ﬁlm,
Peter Hunt, still decided to stay perfectly loyal to Ian Fleming’s novel of the same title, and he created the “human”
Bond. The agent falls in love, gets married, and Hunt even
dared to have a bitter ending, instead of a happy one. Critics didn’t rave about the ﬁlm during the premiere, however
the tables turned in the last four decades: the Empire journal chose the movie as the best of the Bond series, and in
2010, Christopher Nolan called it a ﬁlm historical milestone.
Rightly so, as the screenplay of On Her Majesty’s Secret
Service is immaculate, the action sequences are breathtaking even to the modern eye, and many think of Lazenby
as the most authentic Bond, for he is “just like” the ﬁgure
characterized by Fleming in his books.

Peter Besenyei / műrepülő világbajnok
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Iránytu – dokumentumfilmes nap
Compass – documentary day
A JCF idén immár harmadik alkalommal ad helyet az IRÁNYTŰ - dokumentumﬁlmes programnak. A szakmai fórumon
mind a ﬁlmkészítői, mind a támogatói oldal képviselteti magát, melynek köszönhetően lehetőség nyílik a párbeszédre.
A program két fő témára osztható.
- az új hazai pályázati rendszer: az állami és egyéb támogatási források (bankok, cégek, HBO)
- magyar dokumentumﬁlmek külföldön: egyéni utak, támogatások, koprodukciók.

2 490 Ft

Idén is egy olyan hasznos IRÁNYTŰT kívánunk adni, amely
segít eligazodni a magyar ﬁlmkészítés új pályázati rendszerében, de egyúttal tájékoztatást ad a dokumentumﬁlmek
gyártásához elengedhetetlen hazai és külföldi forrásokról is.

- Hungarian documentaries abroad: individual trips, funding,
co-productions
We’d like to give you a useful COMPASS this year as well
that guides you through the new Hungarian tendering system of ﬁlm making, and at the same time informs you about
national and foreign sources of funding, all of which are essential for documentary production.

Date: 09.15. 13:00
Place: House of Arts (Művészetek Háza), Béke Screen

kezdőrészlettel*

It’s the third time when Jameson CineFest hosts the COMPASS program. Both ﬁlm makers and supporters represent
themselves at the forum which is an opportunity for dialogue.

Mindig
akcióban!

The program can be divided into two themes:
- the new national tendering system: governmental and other
sources of funding (banks, companies, HBO)

Roma-Kép 2012 - Romák a kamera elott
Roma-Picture 2012 - Roma people in front of the cameras

A Red Bull MOBILE exkluzív
belépőt biztosít a Red Bull Világába.
Csatlakozz Te is!
korlátlan Red Bull TV
díjmentes böngészés a mobilportálon
Red Bull MOBILE Gyorsítósáv
Red Bull rendezvények

Sony Xperia go
*
kezdőrészlet
+ 9 x 2 490 Ft kamatmentes részlet
teljes ár: 24 900 Ft

2 490 Ft

Új All-in+ előfizetéssel
sÈWIŁTÈHHFMsÈWFTUBSJGBNFHUBSUÁTTBM

Keresd a Telenor kiemelt üzleteiben! Részletek: www.redbullmobile.hu
Készülék- és tarifacsomag-ajánlatunk kizárólag együtt érvényes és lakossági ügyfelek által vehető igénybe 2012. szeptember 4-étől október 31-ig, visszavonásig, a készlet erejéig, illetve
az ÁSZF e tarifacsomagra vonatkozó módosításáig. Ajánlatunk más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze. A Red Bull MOBILE márka hazai szolgáltatója a Telenor, a készülék csak
Telenor SIM-kártyával használható. Az előfizetői szerződés megkötésekor az első hónapra eső havi előfizetési díjat a helyszínen ki kell fizetni. A vásárláshoz szükséges dokumentumok leírását
a mindenkori érvényes ÁSZF tartalmazza. A készülékek részletre történő megvásárlásához két fényképes okmány és egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla bemutatása szükséges.
A Telenor a részletre vásárlást előlegfizetéshez kötheti. További részletek a Telenor üzleteiben és a 1220-as számon. További információ: redbullmobile.hu

A Roma-Kép programjával olyan
eseményt szeretnénk létrehozni,
amelyben a kisebbségi és a többségi társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése lenne a
cél: ﬁlmekkel, beszélgetésekkel,
workshopokkal, koncertekkel. Ebben az évben német és indiai szervezetek segítségével egy még tartalmasabb és színesebb programot
kínálunk a résztvevőknek. A német
Culture Democracy Egyesület berlini műhelyének ﬁlmjeit fejlesztjük
tovább a fesztivál résztvevőivel; a
Dr. Ámbedkár Gimnázium és a Bhim
Rao Egyesület diákjaival. Az indiai
Alaihal Midea segítségével pedig az
indiai roma közösségek és emberek
hétköznapjaiba kapunk betekintést
India leghíresebb rendezői által
készített alkotások és különböző
workshopokon készült ﬁlmek segítségével.

The goal of the Roma-Picture program is to facilitate a dialogue between the minority and the majority
social groups with ﬁlms, conversations, workshops, and concerts.
This year, we present an even more
thorough and colorful program for
the participants with the help of
German and Indian organizations.
We will further develop the ﬁlms of
the Berlin workshop of the German
Culture Democracy Association
with the help of the festival’s participants and the students of the
Bhim Rao Association and the Dr.
Ámbedkár High School. With the
help of the Indian Alaihal Midea,
we can take a peek at the everyday
lives of Gipsy communities in India
through the works of India’s most
famous directors and ﬁlms made at
various workshops.
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David Foenkinos, a francia irodalom egyik sztárja szeptember 18-án tart workshopot Miskolcon. A téma a ﬁlm és
az irodalom viszonya – az író bátyjával maga ﬁlmesítette
meg egymillió példányban elkelt bestsellerét, a Nathelie
második életét Audrey Tautou főszereplésével. A műfajok
átjárhatóságáról délután diákok előtt beszél, este pedig a
rendező jelenlétében első rövidﬁlmjét vetítjük. A program
a Francia Intézettel közös szervezésben valósul meg.

A hazai art mozi üzemeltetők szakmai és érdekvédelmi
egyesülete szeptember 20-21-én Miskolcon tartja kétnapos programját. A kisméretű vetítőtermek digitalizálási és a
mozisok számára kiírt pályázati lehetőségekről hangzanak
majd el előadások. A második napon a magyarországi Media Desk MEDIA-Napot szervez, ahol gyakorlati kérdésekre
is választ kaphatnak az érdeklődők. Az egyesület tisztújító
közgyűlését is Miskolcon tartja szeptember 21-én.

David Foenkinos, one of the stars of French literature,
holds a workshop at Miskolc on the 18th of September.
The theme will be the relationship between ﬁlm and literature – the author cooperating with his brother adapted
the bestseller La Délicatesse for the silver screen, starring
Audrey Tautou. In the afternoon he speaks about the genre’s interoperability to students, and his ﬁrst short ﬁlm will
be screened at night in his presence as well. The program
is held in cooperation with the French Institute.

The professional and advocacy association of the national
art cinema’s operators will hold its two-day meeting at
Miskolc, on the 20th and 21st of September. Lectures and
presentations will be held on the possibilities of the digitally operating small screening rooms, and the tendering
options for ﬁlm makers. On the second day, Media Desk
will organize a MEDIA DAY, where those who are interested will be allowed to ask practical questions and also
receive fresh info on the MEDIA Program.

Place: Ilona Zrínyi High School (Nagyváthy János utca
5.) and the House of Arts (Művészetek Háza)
Date: September 18.

Place: House of Arts (Művészetek Háza), Béke Screen
Date: September 20., 1 p.m.-5 p.m., September 21., 10
a.m.-12 p.m.

MEDIA Információs Nap
MEDIA Information Day

Jameson CineFest Gyermeknap
Jameson CineFest Children’s Day

A MEDIA Program, az Európai Unió audiovizuális támogató alapja tavaly ünnepelte huszadik születésnapját. Sikerét
az általa támogatott ﬁlmek, projektek, vásárok, képzések,
fesztiválok sora – többek között a konferenciának helyet
adó Jameson Cinefest is – bizonyítja. 2014-től új program
lép életbe Kreatív Európa néven. Erről, valamint a MEDIA
Program jelenlegi pályázati rendszeréről, a pályázás mikéntjéről, tapasztalatokról, eredményekről kaphatnak áttekintést az érdeklődők.

Idén bővítjük a fesztivál programhelyszíneit: szeptember
16-án Jameson CineFest Gyermeknap című rendezvényünkkel az avasi lakótelepen is megjelenünk. Az Avasi
Gimnázium Színháztermében ezen a napon 10, 12 és 14
órai kezdettel vetítjük a Bogyó és Babóca 2 – 13 új mese
című ﬁlmet. A színházterem befogadóképességének
függvényében óvodás és alsó tagozatos gyermekek és
szüleik látogatására számítunk. A rendezvény védnöke és
támogatója Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
A program ingyenes!

MEDIA Program is the foundation of the European Union’s audiovisual support, which celebrated its 20th
birthday last year. The proofs of its success are the
supported ﬁlms, projects, markets, trainings, list of
festivals – including the place of the conference itself,
Jameson CineFest. A new program, titled Creative Europe, will kick start in 2014. If you’re interested, ask
for more information on the new program, the current
tendering system of MEDIA Program, past experiences
and an overview of results.

We are expanding the venues this year: Jameson CineFest Children’s Day will take place at the apartment buildings area of Avas. Bogyó és Babóca 2 – 13 new tales will
be screened at the Theater Hall of Avas High School,
starting at 10 a.m., 12 p.m., and 2 p.m. Due to the capacity of the theater, we are mainly expecting kindergarten
and elementary school aged children and their parents to
visit. The advocator and supporter of the event is Katalin
Csöbör, MP.
Free entrance!

Place: House of Arts (Művészetek Háza), Béke Screen
Date: September 21., 1 p.m.- 4 p.m.
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Place: Avasi Secondary Grammar School, Theatre Hall
(Klapka György utca 2.)
Date: September 16., Sunday, 10 a.m.-4 p.m.

Nemzetközi ökumenikus médiakonferencia
International ecumenical media conference
Pódiumbeszélgetés
Helyszíne: Miskolc, Művészetek Háza, Béke terem
Időpontja: szeptember 20., 10:00 óra
Moderátor:
• Ingrid Glatz-Anderegg (Svájc)
Felkért előadók:
• Reinhold Zwick (Németország)
• Hans Hodel (Svájc)
• Kovács Ákos (Magyarország)
A világ nemzetközi ﬁlmfesztiváljain jelentős szerepet játszik az ökumenikus zsűri és az általa adományozott ökumenikus díj. Ugyanakkor folyamatosan kérdések vetődnek fel egy ilyen ﬁlmes jelenléttel kapcsolatban, mintha
manapság nem lenne természetes a kultúra, ezen belül a
ﬁlmkultúra és a vallási tapasztalat kapcsolata. Ez a problematika világít rá arra, hogy közös mondanivalónk lehet
a távolságról és a közelségről.
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A magyarországi Art Mozi Egyesület
kétnapos konferenciája
Two-day conference of the Art
Cinema Association of Hungary
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mesterkurzus a mufajok
átjárhatóságáról
David Foenkinos master class on the subject
of the genre’s interoperability

Szeptember 14-23. / September 14-23

Panel conversation
Place: Miskolc, House of Arts (Művészetek Háza),
Béke Screen
Date: September 20, 10 a.m.
Moderator:
• Ingrid Glatz-Anderegg
(Switzerland)
Guest speakers:
• Reinhold Zwick (Germany)
• Hans Hodel (Switzerland)
• Ákos Kovács (Hungary)
Ecumenical judges and the ecumenical awards given
by them play important roles at international ﬁlm festivals all around the world. Such a strong presence raises
questions constantly, as if the relationship between
culture in general and ﬁlm culture in particular and religious experiences weren’t natural. This problem sheds
light on the fact that we might have the same thing to
say about distance and proximity.

Jameson CineFest’s newest initiative is
the international ˉlm market held on
20-21 September. First and foremost the
organizers expect the participation of
buyers and sellers from the Central
European region, but distributers of other
regions probably will also attend the
event. We look for professionals coming
from the Czech and Slovak Republics,
Poland, Croatia, Romania and of course
Hungary. This initiative satisˉes a great
demand in Hungary as such a market
hasn’t been available in the country yet.
We would like to start a tradition of this
program hoping to become an important
meeting point and market for the region
and the country in the next few years.

A Jameson CineFest legújabb kezdeményezése a
nem
nemzetközi ˉlmvásár, mely szeptember 20–21-én
ja
elsÿsorban Közép-Európa vásárlóit és eladóit várja,
de vár
várhatóan más régiókból érkezÿ forgalmazók is
jelen lesznek az eseményen. Szakembereket várunk
Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból,
Horvátországból, Romániából és Magyarországról. A kezdeményezés hiánypótló: hasonló vásár ez ideig
Magyarországon nem měködött. Megrendezésével hagyományt kívánunk teremteni, és szeretnénk, ha a program
az ország és a régió meghatározó ˉlmes találkozási pontja és vására lenne a következÿ években.
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Szórakozol
velünk?
www.funzine.hu
Már magyarul is!
Megmutatjuk, hol, mikor és
miért jó Budapesten.

Mi így formáljuk
a jövőt

Miskolc Autó
3534 Miskolc, Lorántﬀ y Zs. 30/a
Tel.: (46) 530-030 Fax: (46) 530-031
Web: www.miskolcauto.hu
e-mail: info@miskolcauto.hu
Audi A6 kombinált átlagfogyasztás: 5,2–8,2 l/100 km, CO2-kibocsátás: 137–190 g/km.
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JOHN JAMESON FIGYELMEZTET: CSAK MÉRTÉKKEL!
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