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„2011-re a fordulat éveként emlékeznek majd a fesztivál történetében: az 

európai fi lmfesztiválok térképén láthatóvá váltak.” 

Valuska László, index.hu,  2011. szeptember 20.

 

„A CineFest ma már vitathatatlanul hazánk legjobb nemzetközi fesztiválja. 

Nyolc év munkája érett be idén szeptemberben. Aki ott volt, azt hihette, 

egy olyan országban él és egy olyan városban vendégeskedik, ahol fontos 

a kultúra. És ennél többre, a jelen pillanatban, egyetlen fesztivál sem tö-

rekedhet.” 

Kolozsi László, Revizor, 2011. szeptember. 26.

 

„Miskolc nagyon sokat köszönhet a fi lmfesztiválnak. Működik a brandépítés, 

a Jameson CineFest – Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nemcsak felzárkó-

zott a szakmai élbolyba, hanem Magyarország egyetlen, valamirevaló fi lm-

ünnepe lett... a Jameson CineFest már többszörösen bizonyította: tökéletes 

fi lmes csúcstalálkozó és országimázs-vitamin... Egy ilyen kulturális ese-

ményre mostanában nagyobb szükség van, mint valaha.” 

Muray Gábor, Magyar Nemzet, 2012. szeptember 23.

 

„Ha korábban a versenytársak hiánya miatt emlegettük az ország leg-

jobb fi lmfesztiváljaként a Jameson CineFestet, akkor most ehhez nem kell 

semmilyen kiegészítés. A miskolciak jó úton vannak ahhoz, hogy regioná-

lis szinten is számottevő eseménnyé tegyék ezt a tíz napot... A CineFest 

igazi fesztiváljellegét jelzi az is, hogy Agnieszka Holland a neki ítélt élet-

műdíj kapcsán személyesen is megjelent Miskolcon, sőt mesterkurzust is 

tartott... a világ kevés pontján mondhatják el, hogy növekszik a minőségi 

fi lmek látogatottsága. Egyelőre Miskolc ilyen helynek tűnik.” 

Gyenge Zsolt, Revizor, 2012. szeptember 23.

 

„A Jameson CineFest attól az atmoszférától válik különlegessé, ami egy 

repertoárt összeforrt egésszé tud formálni – mint a jófajta kovász a lisztet, 

a vizet, meg a sót. A régiből táplálkozva valami egészen új születik, valami 

olyan, amiből egészen biztosan a jövőben is lehet majd táplálkozni... De 

hogy mitől más ez a fesztivál? Miskolcon mernek nagyot álmodni, és a bá-

torságnak megvan a jutalma. A megmutatást gesztussá emeli, a kultúrát 

olyan értékként szolgáltatja, ami nem megfi zethető. Nem azért nem megfi -

zethető, mert drága, hanem mert nincs ára. A CineFest ajándék. Mindenki 

ajándéka. Éljünk vele tizedszer is.”

Katona Linda, fi lmtett.ro, 2012. szeptember 29.
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“2011 will be remembered as the year of the turning point in the history 

of the festival: it became visible in the map of the great European fi lm 

festivals.”

László Valuska, index.hu, September 20, 2011

 

“By today, CineFest has indisputably become the best Hungarian 

international fi lm festival. The work of the last eight years could be 

harvested in this year’s September. Who was there could believe that they 

live in a country and be hosted by a city where culture is important. And for 

the time being, no festival could aspire for more.” 

László Kolozsi, Revizor, September 26, 2011

 

“Miskolc has a lot to thank for the fi lm festival. Brand building works, 

Jameson CineFest – Miskolc IFF has no only caught up to the professional 

forefront, but became Hungary’s only respectable fi lm festival... CineFest 

has proven many times that it is a perfect fi lm summit and a real country-

image-vitamin… Such a cultural event is needed nowadays more than 

ever.”

Gábor Muray, Magyar Nemzet, September 23, 2012

“Even if we have previously to referred Jameson Cinefest to as the country’s 

best fi lm festival for lack of any rivals, now we don’t need to make any 

such completion. The people of Miskolc are on a very good way to make 

these 10 days a regionally signifi cant event… The true festival character 

of CineFest is also indicated by the fact that Agnieszka Holland personally 

visited Miskolc for receiving her Lifetime Achievement Award, and she even 

held a master class… Only few can say in the world that the number of 

attendance for high-quality fi lms is increasing; however, Miskolc seems to 

be such a place.”

Zsolt Gyenge, Revizor, September 23, 2012

“Jameson CineFest becomes special from the atmosphere which can form 

an inseparable whole from a range of repertoire. Like the right kind of yeast 

does with the fl our, water and salt. Based on the old something brand new 

is born: something from which the future will certainly be able to feed 

itself… But what makes this festival truly different from the others?  In 

Miskolc, people dare to dream big and their courage is awarded. They raise 

the show to gesture, and serve culture as a value that is priceless. One 

might not pay for it not only because it is too expensive and they could not 

afford it but because it has no fee. CineFest is a gift. A gift for everyone. 

Let’s take its advantage for the tenth time, too.” 

Linda Katona, fi lmtett.ro, September 29, 2012
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Dear Festival guests, 

The Jameson CineFest celebrates its 10th anniversary this 

year. On the one hand, this past decade proves that the 

organizers and the initiators of the Festival have indeed 

done a very good job. On the other hand it shows that 

there is a huge demand in Hungary for events in relation 

to fi lms. The city of Miskolc is lucky to be the home of one 

of the biggest of such events. At the same time Miskolc 

is also an attentive host, supporting CineFest, making its 

dynamic growth possible.

In 2004, in the fi rst year, the Festival had a small 

budget, but great ambitions, making it possible to be an 

international event. Entries came from all over the world. 

As the years went by the Festival became more and more 

well-known in Hungary and in the rest of the world. Today 

we can declare that the CineFest is an event eagerly 

awaited by both fi lm professionals and fi lm lovers. 

In this year we will have interesting and exciting programs 

– like always. Exhibitions, workshops, conferences and 

concerts make it sure that the festival goers do not have 

a moment of boredom. To all of the participants I wish 

to have great professional and eye-opening cultural 

experiences and a lot of fun. I am sure that CineFest will 

not fail to provide such! 

JÁNOS HALÁSZ

Ministry Of Human Resources

Minister of State for Culture

Tisztelt Fesztiválozók!

Idén tíz éves a miskolci Jameson CineFest. Ez a tíz év 

egyrészt a szervezők és ötletgazdák eredményes munká-

járól, másrészt arról is tanúskodik, hogy Magyarországon 

hatalmas az igény a fi lmszakmai eseményekre. Miskolc 

városa szerencsés, hogy az egyik legnagyobbnak ad 

otthont évről évre, ugyanakkor elmondható, hogy saját 

szerencséjének kovácsa is, hiszen gondos házigazdaként 

biztos hátteret biztosít évről évre a rendezvénynek, ami 

ennek köszönhetően is fejlődik ilyen dinamikusan.  

Az első évben, 2003-ban még szerény költségvetéssel, de 

nagy ambícióval indult a fesztivál, így már a kezdetek-

től nemzetközi szintre léphetett. A világ minden részéről 

érkeztek nevezések, így hazai és nemzetközi elismert-

sége lépésről lépésre fokozatosan nőtt. Ma már bátran 

kijelenthetjük, hogy a olyan fi lmszakmai esemény lett, 

amelynek eljövetelét minden évben várja a szakma, és 

várják a mozgófi lmek szerelmesei. 

Érdekes, izgalmas szakmai programokban idén sem lesz 

hiány. Kiállítások, workshopok, konferenciák és koncertek 

gondoskodnak arról, hogy aki ellátogat a fesztiválra, egy 

percig se unatkozzon. Kívánok mindenkinek szemlélet-

formáló szakmai diskurzusokat, meghatározó kulturális 

tapasztalatokat és kellemes időtöltést. Biztos vagyok 

benne, hogy a CineFest mindezt idén is biztosítja. 

HALÁSZ JÁNOS 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kultúráért Felelős Államtitkárság

kultúráért felelős államtitkár
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Dear Cinephiles and CineFest friends,

In 10 years, the Jameson CineFest (aka JCF) became the leading fi lm 

festival of Hungary. Not only sponsors, like Jameson have realized 

the festival’s potential, but also the Hungarian and European fi lm 

industry: The Miskolc International Film Festival is one of the leading 

Central European forums of young fi lmmakers. It is telling a lot that 

the Jameson CineFest is the only Hungarian fi lm festival at which, 

beside the international jury, also the FIPRESCI (the International 

Federation of Film Critics) and an International Ecumenical Jury are 

present. All of the screenings at the Festival are premieres: the US 

independent fi lm is well-represented (with several Sundance hits) 

and the best and most daring European directors will be in Miskolc 

as well. The bests of Sundance Festival and Cannes, the winner of 

2013 Palme d’Or winner and the Camera d’Or winner drama – some 

of them screened months before their French or American premiere. 

The newest fi lms on big screen in perfect quality for the fi rst time in 

Hungary, and, even if it is unbelievable, it’s for free!

Beside the offi cial screenings several programs await for the par-

ticipants of the JCF – many of them being popular “classics” of the 

previous years. Our fi lm history program CineClassics is a focusing 

on great fi lmmakers of Hungarian origin. The program pays tribute 

to Academy Award winning production designer Alexander Trauner 

(aka Sándor Trauner), Marcel Carné’s and Billy Wilder’s colleague; 

Academy Award winning screenwriter-director Emeric Pressburger 

(aka Imre Pressburger) and the festival’s Lifetime Achievement Lau-

reate, Academy Award winning István Szabó. One of last year’s big 

successes, the fi lm market will be held for the second time. With the 

Hungarian National Film Found we organized a forum for Hungarian 

fi lmmakers and producers. Besides, several workshops, discussions, 

animation and documentary programs are offered for professionals 

and cinephiles. 

Please, in the name of the organizers, let me welcome every fi lmmak-

ers, professionals and  friends of cinema coming to Miskolc! I hope 

that all of you will fi nd something to love in our program!

TIBOR BÍRÓ

Festival Director

Kedves fi lm- és CineFest-barátok,

Tíz év alatt a Jameson CineFest (aka JCF) Magyarország vezető 

fi lmfesztiváljává vált. Nemcsak a szponzorok – így az ír whiskeycég 

– látták meg a fesztiválban rejlő lehetőségeket, hanem a magyar 

és az európai fi lmszakma is: a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál az 

utóbbi két-három évben a fi atal fi lm egyik legjelentősebb közép-

európai fórumává nőtte ki magát. Beszédes az is, hogy ez az egyet-

len hazai fi lmfesztivál, ahol a nemzetközi zsűri mellett a FIPRESCI 

és nemzetközi ökumenikus zsűri is díjazza a munkákat. Kizárólag 

premierek szerepelnek a programban: szokás szerint erős az ame-

rikai függetlenfi lm-vonal, és a legjobb és legmerészebb európai 

rendezők is képviseltetik magukat Miskolcon. A Sundance Feszti-

vál, Berlin, Cannes legjobbjai, az Arany Pálma-díjas remekműtől az 

Arany Kamera-díjas drámáig hónapokkal az amerikai vagy francia 

premier előtt láthatók a Jameson CineFesten. Nagyvásznon, töké-

letes képminőségben, és, bármilyen hihetetlen, ingyen vetítjük a 

legújabb fi lmeket. 

A versenyfi lmek mellett számos kísérőprogram várja a közönséget 

– köztük jónéhány „klasszikus”, sok éve megrendezett, népszerű 

JCF-rendezvény. A CineClassics fi lmtörténeti programsorozat ez-

úttal is magyar és magyar származású világnagyságokat mutat 

be: az Oscar-díjas díszlettervezőt, Marcel Carné, Billy Wilder al-

kotótársát, Alexander Traunert (azaz Trauner Sándort), az Oscar-

díjas Emeric Pressburgert (azaz a miskolci születésű Pressburger 

Imrét) továbbá az életműdíjas, Szabó István három mesterművét. 

Második alkalommal rendezzük meg a tavaly nagy sikert aratott 

Miskolci Nemzetközi Filmvásárt, a Magyar Nemzeti Filmalappal 

együttműködve fi lmszakmai fórumot szervezünk, ezenkívül számos 

kerekasztal-beszélgetés, workshop, animációs és dokumentumfi l-

mes program várja a Miskolcra látogatókat. 

A szervezők nevében köszöntök minden Miskolcra látogató fi lmké-

szítőt, szakembert, fi lmbarátot és remélem a nézők is megtalálják 

a számukra kedves alkotásokat programunkban.

BÍRÓ TIBOR

Fesztiváligazgató
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INVENTIO
CO N S U LT I N G

TÁMOGATÓK: TECHNIKAI PARTNEREK:

FILMFORGALMAZÓK  :

M A G Y A R  M É D I A
M E C E N A T Ú R A

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK:

FÖTÁMOGATÓ: KIEMELT TÁMOGATÓK:

MEDIAPARTNEREK: PARTNEREK:

FILMNEWEUROPE.COM
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INTERNATIONAL JURY

NEMZETKÖZI ZSŰRI

BÉRES Attila

Banu MUKHEY

Cosmina STRATAN

Doru NITESCU

Rob NELSON
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Doru NITESCU
   Doru Nitescu graduated in 2000 as fi lm director from the Caragi-

ale University of Drama and Film in Bucharest. Since then he is 

also teaching fi lm directing. In 2008 he got his PhD diploma with a 

thesis about Federico Fellini. He is the vice-rector for international 

relations of the Caragiale University of Drama and Film . He won 

several international awards with his short fi lms, and his fi rst fea-

ture, Carmen has its world premiere in the Offi cial Competition of 

the Sarajevo Film Festival in 2013. 

  Román rendező, a bukaresti Caragiale Színház- és Filmművészeti 

Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese. 2000-

ben diplomázott ugyanitt, Federico Felliniről írt dolgozatával pedig 

2008-ban szerzett PhD-fokozatot. 2000 óta rendezést tanít a Cara-

giale Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Rövidfi lmjei számos 

díjat nyertek, első nagyjátékfi lmjének, a Carmennek 2013-ban volt 

a premierje a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjában.

BÉRES Attila

  Hungarian theatre director, deputy manager of the Miskolc Theatre. 

Studied acting and directing in his birthplace, Marosvásárhely (Tar-

gu Mures, Romania) and in Budapest, at the University of Drama 

and Film. Between 2007 and 2012 he was chief director (főrendező) 

of the Budapest Operetta Theatre. His directions (e.g. Lehár’s The 

Merry Widow in Budapest and in Bucharest, Brecht’s The Beggar’s 

Opera in Budapest, Widmer’s Top Dogs in Szombathely, Offenbach’s 

La Vie Parisienne in St. Petersbug, Verdi’s Rigoletto in San Fran-

cisco) gained many prizes and international recognition.

  Színházi rendező, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóhelyettese. 

Szülővárosában, Marosvásárhelyen és Budapesten, a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen tanult színészetet és rendezést. 2007 és 

2012 között a Budapesti Operettszínház főrendezője volt. Rendezé-

sei (így például Lehár A víg özvegye Budapesten és Bukarestben, 

Brecht Koldusoperája Budapesten, Widmer Top Dogja Szombathe-

lyen, Offenbach Párizsi élete Szentpéterváron, Verdi Rigolettója San 

Franciscóban) sok díjat nyertek és nagy sikert arattak világszerte.

Banu MUKHEY
   Born to Turkish parents, Banu Mukhey studied Theater Science at 

the University of Vienna. After several years of working in the theater 

and publishing industries, she turned her passion for fi lm into a 

profession. Since 2007, she has been working for EU XXL FILM - 

Forum for European Film, where she is responsible for the project 

management of a mobile cinema in Austria. She was also a mem-

ber of the curatoring team of the feature fi lm competition Let’s CEE 

Filmfestival - Cinema from Central and Eastern Europe in Vienna 

and writes her own fi lmblog.

   Török szülők gyermekeként született Ausztriában. A Bécsi Egyete-

men színháztudományt tanult, majd hosszabb ideig színházakban 

dolgozott. Banu igazi szenvedélye, a fi lm 2007-ben lett a szakmája: 

ekkor kezdett el dolgozni a bécsi EU XXL-nél, az európai fi lm osztrák 

fórumánál, ahol különböző projekteket vezet, továbbá a bécsi Let’s 

CEE, a közép- és kelet-európai fi lmeket bemutató fi lmfesztivál kurá-

tora, és fi lmes blogot is ír.

Rob NELSON

  Rob Nelson is an American fi lm critic,  a National Society of Film 

Critics member whose reviews appear in Variety and the Minneapo-

lis Star-Tribune. He has also written for Film Comment, The Village 

Voice, Mother Jones, indieWIRE, and Cinema Scope. His essay on The 

Insect Woman is included in the Smithsonian Institution’s Shohei 

Imamura booket, A Man Vanishes.

  Amerikai fi lmkritikus, a National Society of Film Critics tagja, írásai 

a Varietyben és a Minneapolis Star-Tribune-ban jelennek meg, de 

publikált a The Film Commentben, a Village Voice-ban, a Mother 

Jones-ban, az indieWIRE-en és a Cinema Scope-ban is. A  Ro-

varasszony című Shohei Imamura-fi lmről írt esszéje a Smithsonian 

Institution A Man Vanishes című portrékötetében jelent meg.

Cosmina STRATAN

   Romanian actress, Best Actress of the 2012 Cannes Film Festival for 

Cristian Mungiu’s Beyond the Hills. She received a Master in Acting 

in 2013 at the Bucharest Caragiale University of Drama and Film, 

and played several leading roles in Bucharest theatres, including 

Cordelia in King Lear in the legendary Bulandra in the stage version 

of director Andrei Serban.

  Román színésznő. 2012-ben a legjobb női alakítás díját nyerte a 

Cannes-i Filmfesztiválon Cristian Mungiu Túl a dombokon című 

fi lmjének egyik főszerepéért. 2013-ban diplomázott a bukaresti 

Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Számos főszerepet 

játszott bukaresti színházakban, közük  Cordeliát a Lear királyban, a 

legendás Bunandrában, Andrei Serban rendezésében.
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CAKÓ Ferenc

KORNIS Anna

Marieke SCHELLART 
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CAKÓ Ferenc
   The creator of Sebaj Tóbiás and Zénó, animation 

characters known by every kid in Hungary, is a winner 

of numerous awards from Cannes (for Ab Ovo) to 

Berlin’s Golden Bear (for Ash). He directed many fi lms, 

exhibited his paintings in many countries, illustrated 

many children’s books, designed many posters. In 

1996 he developed the technique of sand animation 

performances. The spectacular shows, inspired by 

music, are very popular around the world.

   Sebaj Tóbiás és Zénó alkotója számos nemzetközi díjat, 

köztük cannes-it (az Ab Ovóért) és berlini Arany Medvét 

(a Hamuért) tudhat magáénak. Az Érdemes és Kiváló 

Művész számos fi lmet rendezett, képeiből kiállítások 

sora nyílt, gyermekkönyveket illusztrált, plakátokat 

tervezett. 1996-ban a világon elsőként dolgozta ki az 

homokanimációs előadások technikáját, a zeneszámok 

ihlette, látványos bemutatók világszerte nagy sikert 

aratnak.

KORNIS Anna

   The Béla Balázs Prize winner editor of the fi lms by Béla 

Tarr, Gábor Bódy, György Szomjas, Attila Janisch, János 

Szász worked in several features, including classics 

as Family Nest, the Dog’s Night Song, Psyche, the Ruin 

Movie, Light Blood, The Long Twilight, Woyzeck, Opium 

and The Wittman Boys.

   Tarr Béla, Bódy Gábor, Szomjas György, Janisch Attila, 

Szász János Balázs Béla-díjas alkotótársa számos fi lmet 

vágott, köztük olyan klasszikusokat, mint a Családi tűz-

fészek, a Kutya éji dala, a Psyché, a Roncsfi lm, a Könnyű 

vér, a Hosszú alkony, a Woyzeck, az Ópium, A Wittman 

fi úk. 

Marieke SCHELLART 

   Marieke Schellart lives and works in Amsterdam. After 

years of working as an art director for advertising 

agencies and winning various awards, she went back 

to school to study documentary fi lmmaking. Eggs for 

Later was her debut fi lm: a personal documentary 

about the struggle with her biological clock and the late 

motherhood. In the Netherlands the fi lm caused a public 

debate. The awarded documentary was screened at 

dozens of international fi lm festivals (including Jameson 

CineFest) and broadcasted in ten countries.

   Amszterdamban él és dolgozik. Sokáig reklámügynöksé-

geknél dolgozott dizájnerként, majd visszaült az iskola-

padba, és dokumentumfi lm-készítést tanult. Első fi lmje, 

az Eggs for Later, amely Hollandiában nagy visszhangot 

váltott ki, több tucatnyi fesztiválon játszották (köztük a 

Jameson CineFesten) és tíz tévéadó műsorán szerepelt, 

személyes alkotás: a saját biológiai órájával, az anya-

sággal és a késői gyerekvállalással való küzdelméről 

szól.
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JURY | ZSŰRI

BARKÓCZI Janka  

  Hungarian fi lm critic and fi lm historian, her 

writings are regularly published in various 

Hungarian and foreign periodicals. She graduated 

from the Budapest University in Film History and 

Theory, she is a PhD student at Corvinus University 

of Budapest and an associate of the institutes of 

arts at Budapest College of Communication and 

Business. Janka was invited to the Trainee Project 

for Young Film Critics program of the International 

Film Festival Rotterdam in 2012. She is especially 

interested in European and Middle Eastern 

cinema, techniques of visual propaganda and the 

representation of history in fi lm.

  Filmkritikus, fi lmtörténész, írásai rendszeresen 

jelennek meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. 

Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

fi lmelmélet és fi lmtörténet szakán szerezte, jelen-

leg a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolá-

jának hallgatója és a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskola művészeti intézeteinek munkatársa. 

2012-ben meghívást nyert a Rotterdami Filmfesz-

tivál fi atal fi lmkritikusoknak szóló Trainee Project 

programjába. Fő kutatási területe az európai és a 

közel-keleti fi lm, a vizuális propaganda technikái, 

valamint a fi lm és a történelem egymáshoz való 

viszonya.

Margarita CHAPATTE

She lives in Barcelona and co-leads the weekly 

radio fi lm programme La Claqueta, broadcasted 

nationally by Radio Marca in Spain. She is also a 

regular correspondent at all major Spanish fi lm 

festivals and regularly participates at Àlex Gorina’s 

leading fi lm programme in Catalonia’s radio 

broadcast as well. She is a writer and collaborator 

in diverse fi lm magazines such as Cine y Más or 

InterFilms, apart for having been a staff writer 

member at press agency Fax Press for four years 

and a collaborator for the most popular cinema tv 

programme in Catalonia, Informatiu Cinema.

Margarita Chapatte Barcelonában él, a spanyol-

országi Radio Marca La Claqueta című, hetente 

jelentkező és országszerte sugárzott fi lmmagazin-

jának egyik műsorvezetője. Rendszeresen tudósít 

a spanyolországi fi lmfesztiválokról, és rendszere-

sen részt vesz a rádiós műsorvezető, Àlex Gorina 

katalóniai fi mes műsorában.  Publikál a Cine y 

Másban, az InterFilmsben és más spanyol szakfo-

lyóiratokban, ezenkívül a Fax Press munkatársa és 

a legnépszerűbb katalán tévécsartorna új fi lmeket 

ajánló műsorában, az Informatiu Cinemában is 

gyakran szerepel.

Radmila DJURICA

Radmila Djurica is a journalist from Serbia, fi lm 

critic for different regional and international 

magazines, writes for UFFO (Universal 

Film&Festival Organisation). Worked as a 

screenwriter on different international projects and 

also works for Jaroslav Cherni Institute in Serbia.

Szerb újságíró, számos hazai és nemzetközi újság-

nak és szaklapnak ír kritikákat, emellett dolgozik az 

UFFÓ-nak, egy nemzetközi fi lmfesztivál-szövetségnek 

is. Több forgatókönyvet írt. A Jaroslav Cherni Intézet 

munkatársa.



| 11 

NEMZETKÖZI ÖKUMENIKUS ZSŰRI | INTERNATIONAL ECUMENICAL JURY

DÉR András

András Dér studied fi lm direction at the Budapest 

University of Drama and Film. He made several docu-

mentaries, features, short features, and tv produc-

tions from Szépleányok (Beauties) and Árnyékszázad 

(Shadow Squad) to A kanyaron túl (Beyond the Band). 

He also works as a theater director and teaches fi lm 

and video art at the Budapest Pázmány Péter Catho-

lic University. Winner of the Béla Balázs and Silver 

Pen Prizes. He is a member of the Hungarian Catholic 

Association of the Press and SIGNIS Hungary. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett 

fi lmrendezőként. Számos nagy- és kisjátékfi lmet, 

dokumentumfi lmet, televíziós produkciót rendezett 

a Szépleányoktól és az Árnyékszázadtól A kanyaron 

túlig, emellett színházi rendezőként is dolgozik. 

Film- és videóművészetet tanít a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen. Balázs Béla- és Ezüst Toll-

díjas, tagja a Magyar Katolikus Újságírók Szövet-

ségének és a SIGNIS-nek.

FRENYÓ György

Born in Budapest, György Frenyó studies fi lm theory 

and fi lm history at Budapest University. He took part 

in a scholarship program of the Evangelical Luther-

an Church in America (ELCA) two times, and repre-

sented the Hungarian Evangelical Lutheran Church 

in Germany as well.He works at the video depart-

ment of the online news portal index.hu as a video 

journalist, cameraman, and works as a freelancer 

journalist as well.

Budapesten született, tanulmányait az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem fi lmelmélet és fi lmtörténet 

szakirányán végzi. Több alkalommal volt az Ameri-

kai Evangélikus Egyház ösztöndíjprogramjának ke-

retében az Egyesült Államokban, valamint gyakran 

képviselte a Magyarországi Evangélikus Egyházat 

Németországban. Az index.hu videórovatának 

munkatársa, operatőr, újságíró.

Carlos MINONDO  

He studied law at Universidad del País Vasco in 

San Sebastian, Spain. Carlos is the secretary of 

the Kresala Cineclub, where he organized several  

fi lm series. He joined Amnesty International and 

SIGNIS juries and writes fi lm critics for different 

magazines.

Spanyol jogász, a San Sebastian-i Universidad del 

País Vasco jogi karán végzett. A Kresala fi lmklub 

vezetőjeként számos fi lmes sorozatot szervezett, 

többször vett részt az Amnesty International és a 

SIGNIS zsűrijeiben, emellett fi lmkritikákat ír több 

újságba.

Claude SCHWAB

Swiss pastor Claude Schwab is married, father of fi ve 

children and grand-father of four. Studied at the Uni-

versities of Lausanne, Göttingen and at the Princeton 

Theological Seminary. He wrote his doctoral thesis 

at the Institut Protestant de Theologie in Montpel-

lier about the writer-philosopher Aleksandr Zinovyev 

in 1983. Author and editor of many books concerned 

with the actuality of the Bible and ethical issues as 

well as several articles in the swiss daily newspaper 

24 Heures in concern with society, ethics and culture.

A svájci lelkipásztor, Claude Schwab házas, öt 

gyermek apja, négy unokája van. A Lausanne-i 

Egyetemen, Göttingenben és a Princetonon tanult. 

Doktori disszertációját, az író-fi lozófus Alekszandr 

Zinovjevről, Montpellier-ben védte az Institut 

Protestant de Theologien 1983-ban. Számos könyv 

és cikk szerzője, a bibliai értékek jelenkori érvé-

nyesüléséről, etikai, társadalmi és kulturális kér-

désekről publikál, többek között a 24 Heures című 

svájci napilapban.
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FICC JURY | ZSŰRI

Eloy Escudero ALONSO

Born in France, the Spanish technology manager 

and master in telecommunication management is 

a fi lmlover. He is the president of the Film Society 

Sala1, and wrote two short fi lms.

A spanyol nemzetiségű Eloy Escudero Alonso Fran-

ciaországban született. Telekommunikációs szak-

ember, emellett szenvedélyes fi lmrajongó, a Sala1 

fi lmklub vezetője, és maga is írt két rövidfi lmet.

Gary HOCTOR
Gary Hoctor is founder and owner of production 

company Hello Camera which produces features 

and documentary fi lms in his home country of 

Ireland. He is director of Offl ine Film Festival and 

has been a member of his local fi lm club for over 

20 years - Birr Film Club - which he  is representing 

here at Miskolc.

Gary Hoctor a Hello Camera produkciós cég ala-

pítója és vezetője, a vállalat játék- és dokumen-

tumfi lmeket gyárt Írországban. Emellett az Offl ine 

Film Festival igazgatója, és, immár húsz éve, a Birr 

fi lmklub tagja – Miskolcon most ennek a képvise-

letében van jelen.

SZIRONY Szabolcs  

He has been running a weekly fi lmclub for eight 

years and is the program director of the annual 

documentary fi lmfestival “Ha érteni akarod 

a világot”. He also works for the Dialektus 

Festival and directed some documentaries about 

subcultures living in Budapest.

Szirony Szabolcs nyolc éve vezet fi lmklubot, a „Ha 

érteni akarod a világot” dokumentumfi lm-feszti-

vál programigazgatója, közreműködik a Dialektus 

Fesztivál szervezésében, továbbá forgatott néhány 

dokumentumfi lmet budapesti szubkultúrákról.
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NAGYJÁTÉKFILM
FEATURE FILMS

DON JON

DE ONTMAAGDING VAN EVA VAN END | The Defl owering of Eva Van End | Eve van End szűztelenítése

ILO ILO

ALL IS LOST | Minden odavan
HALIMIN PUT | Halima’s Path | Halima sorsa

IL FUTURO | The future | A jövő

THE EAST | A kelet
PLYNACE WIEZOWCE | Floating skyscrapers | Tiltott szerelem

KRUGOVI | Circles | Templom a dombon

DESERTEUR! | Glorious deserter | Dicsőséges dezertőr

LES RECONTRES D’APRÈS MINUIT | You and the night | Te és az éjszaka

FOR THOSE IN PERIL | Csak saját felelősségre
THE KINGS OF SUMMER | A nyár királyai

KILL YOUR DARLINGS | Öld meg kedveseid
MIELE

TORE TANZT | Nothing bad can happen | Tore tánca

METRO MANILA
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DON JON

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Ram BERGMAN

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Joseph GORDON-LEWITT

Operatőr | Photography: Thomas KLOSS

Zeneszerző | Sound: Nathan JOHNSON

Vágó | Editing: Lauren ZUCKERMAN

Szereplők | Cast: Joseph GORDON-LEWITT, Scarlett JOHANSSON, Julianne MOORE

Forgalmazó | Distributor: Big Bang Media

Vetítési idő | Running time: 90 min

Synopsis
Jon Martello mindent tárgyilagosan szemlél az életben: a lakását, az autóját, a csa-

ládját, a nőket. A haverjai csak Don Jonnak becézik, abbéli „képessége” miatt, hogy 

minden hétvégén, kivétel nélkül, jut neki egy csaj a 10-es skála tetejéről. De még a 

legjobb menet sem hasonlítható össze számára azzal a hihetetlen boldogsággal, amit 

akkor érez, ha ül a gépe előtt és pornót néz. Elégedetlenségében elhatározza, hogy 

megkeresi a tökéletes szex kulcsát – ehelyett igazi leckét kap életről és szerelemről. 

Durva, vicces, és lenyűgözően őszinte, a Gordon-Lewitt, Scarlett Johansson és Julianne 

Moore között izzó szenvedély szinte lángra lobbantja a vásznat.

Rövid tartalom
Jon Martello objectifi es everything in his life: his apartment, his car, his family, and 

women. His buddies even call him Don Jon because of his ability to pull “10s” every 

weekend without fail. Yet even the fi nest fl ings don’t compare to the transcendent 

bliss he achieves alone in front of the computer watching pornography. Dissatisfi ed 

he embarks on a journey to fi nd a more gratifying sex life, but ends up learning 

larger lessons of life and love. Crass, funny, and startlingly sincere, Gordon-Lewitt’s 

chemistry with costars Scarlett Johansson and Julianne Moore ignites the screen with 

heat and emotion. 

Biography | Életrajz: 
American actor and director. 

Born in 1981 in Los Ange-

les.  Amerikai színész, 

rendező. 1981-ben született 

Los Angelesben.

Filmography as director 
Filmjei rendezőként
2013 Don Jon

2012  Strawberry bootlaces 

(short | kisjáték)

2012  They Can’t Turn 

the Lights Off Now: 

Episode #2 

(short | kisjáték)

2010  Morgan and Destiny’s 

Elevententh Date: The 

Zeppelin Zoo 

(short | kisjáték)

2010  Morgan M. 

Morgansen’s Date 

with Destiny

(short | kisjáték)

2009  Sparks

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Joseph GORDON-LEWITT

PREMIER: 09. 12. 

Nyitó fi lm | Opening Film 
Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 13. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)
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DE ONTMAAGDING VAN EVA VAN END

The Defl owering of Eva Van End
Eve van End szűztelenítése

NETHERLANDS | HOLLANDIA

Producer: Pieter KUIJPERS, Iris OTTEN, Sander van MEURS

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Anne BARNHOORN

Operatőr | Photography: :Jasper WOLF

Zeneszerző | Sound: Djurre de HAAN

Vágó | Editing: Sander VOS

Szereplők | Cast: Vivian DIERICKX, Jacqueline BLOM, Ton KAS

Forgalmazó | Distributor: m-appeal

Vetítési idő | Running time: 98 min

Synopsis
Etty, a férje, Evert és a gyermekeik egy teljesen átlagosan diszfunkcionális családot 

alkotnak. Amikor egy német cserediák, Veit személyében belép az életükbe a megtes-

tesült tökéletesség, a kétely, bizonytalanság, félelem és vágy is megtalálja az utat 

a Van End család életébe. Miután érzik, hogy egyre inkább eltávolodnak önmaguktól 

és egymástól, Veit két hetes ottléte során mind az öt családtag igyekszik megújulni. 

Vígjáték – igazi mélységgel. 

Rövid tartalom
Etty, her husband Evert and their children are part of a perfectly normal family. They 

developed a slightly dysfunctional way of relating to one another. When the incarnation 

of perfection enters their lives, embodied by the German exchange student, Veit, doubt, 

insecurity, fear and desire invade the Van End family. During the two weeks of Veit’s 

stay, all fi ve family members start to reinvent themselves, as they feel increasingly 

alienated from themselves and from each other. A comedy with real depth.

Biography | Életrajz: 
Dutch director. Born in Am-

sterdam.  Holland fi lmes, 

Amszterdamban született.

Filmography as director 
2012  Guilty Movie

2012  7 Minutes in Heaven 

(short/kisjáték)

2012  De Ontmaagding van 

Eva van End

Eva van End 

szűztelenítése

2009  Arie (short/kisjáték)

2007  Basta (short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Michiel ten HORN

PREMIER: 09. 13. 16:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 14. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)
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ILO ILO

SINGAPORE | SZINGAPÚR

Producer: Hwee Sim ANG, Anthony CHEN, Wahyuni A. HADI

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Anthony CHEN

Operatőr | Photography: Benoit SOLER

Zeneszerző | Sound: Zhe WU sound re-recording mixer (sound designer)

Vágó | Editing: Hoping CHEN, Joanne CHEONG

Szereplők | Cast: Koh Jia LER, Tian Wen CHEN, Yann Yann YEO, Angeli BAYANI

Forgalmazó | Distributor: Memento Films International

Vetítési idő | Running time: 99 min

Synopsis
Set in Singapore, Ilo Ilo chronicles the relationship between a family of three and their 

newly arrived Filipino maid, Teresa, who has come, like many other Filipino women, in 

search of a better life. The entire family needs to adapt to the presence of this stranger, 

which further threatens their already strained relationship. Still, Teresa and Jiale, the 

young and troublesome boy she cares for, soon form a bond. Their unique connection 

continues to develop and soon she becomes an unspoken part of the family. But this is 

1997 and the Asian fi nancial crisis is starting to be felt in all the region. The winner of 

Golden Camera at 2013 Cannes Film Festival.

Rövid tartalom
A Szingapúrban játszódó Ilo Ilo egy háromfős család és újonnan érkezett, fi lippínó 

házvezetőnőjük, Teresa kapcsolatának krónikája. Teresa, mint megannyi fi lippínó nő, 

egy jobb élet reményében kelt útra. Az egész családnak alkalmazkodnia kell az idegen 

megjelenéséhez, ami tovább rontja amúgy sem problémamentes kapcsolatukat. Mé-

gis, Teresa és a gondjaira bízott problémás fi ú, Jiale között hamarosan szoros kapocs 

alakul ki. Ahogy Teresa egyre inkább a család részévé válik, úgy mélyül el a barátságuk 

is. De 1997-ben járunk, és az ázsiai pénzügyi válság egyre inkább érezteti hatását a 

régióban. Az idei Cannes-i Fesztivál Arany Kamera díjas fi lmje.

Biography | Életrajz: 
Singapoorian director. 

Born in 1984. Szin-

gapúri rendező. 1984-ben 

született.

Filmography:
2013  Ilo Ilo

2011  The Reunion Dinner 

(short/kisjáték)

2010  The Lighthouse 

(short/kisjáték)

2010  Hotel 66 

(short/kisjáték)

2008  Haze (short/kisjáték)

2007  Ah ma (short/kisjáték)

2005  G-23 (short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Anthony CHEN

PREMIER: 09. 13. 18:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 14. 21:00 

Uránia (HUN-ENG)
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ALL IS LOST | Minden odavan
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Sean AKERS

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: J.C. CHANDOR

Operatőr | Photography: Frank G. DEMARCO, Peter ZUCCARINI

Zeneszerző | Sound: Alex EBERT

Vágó | Editing: Pete BEAUDREAU

Szereplők | Cast: Robert REDFORD

Forgalmazó | Distributor: Universal

Vetítési idő | Running time: 106 min

Synopsis
Deep into a solo voyage in the Indian Ocean, an unnamed man (Redford) wakes to fi nd 

his yacht taking on water after a collision with a shipping container on the high seas. 

With his navigation equipment and radio disabled, the man sails unknowingly into the 

path of a violent storm. Despite his success in patching the breached hull, his mariner’s 

intuition and a strength that belies his age, the man survives the tempest. He is forced 

to rely on ocean currents to carry him into a shipping lane in hopes of hailing a passing 

vessel. But with the sun unrelenting, sharks circling, the ever-resourceful sailor soon 

fi nds himself staring his mortality in the face.  

Rövid tartalom
Egy névtelen férfi  (Redford) magányosan hajózik az Indiai-óceánon. Egy nap arra 

ébred, hogy vitorlása léket kapott, amikor összeütközött egy, a tengeren hagyott kon-

ténerrel. A navigációs berendezés és a rádió meghibásodása miatt nem tudja, hogy 

egy erős vihar felé vitorlázik. Bár a hajótestet sikerül kijavítania, minden tudására és 

korát meghazudtoló erejére szüksége van ahhoz, hogy túlélje a vihart. Az áramlatokra 

kell bíznia magát, hogy elvigyék egy olyan hajózási útvonalig, ahol reménye lehet arra, 

hogy valaki a segítségére siet. A könyörtelen napsütés, és a hajója körül úszkáló cápák 

arra késztetik, hogy szembenézzen saját halandóságával.

Biography | Életrajz: 
American director, writer. 

 Americai rendező, for-

gatókönyvíró.

Filmography:
2013  All is Lost

Minden odavan

2011  Margin Call

Krízispont

Rendező | Director: 
J. C. CHANDOR

PREMIER: 09. 14. 18:30 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)
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HALIMIN PUT | Halima’s Path | Halima sorsa

CROATIA, SLOVENIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA | HORVÁTORSZÁG, SZLOVÉNIA, 

BOSZNIA-HERCEGOVINA

Producer: Janez KOVIC, Arsen A. OSTOJIC, Davor PUSIC, Slobodan TRNINI

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Fedja ISOVIC

Operatőr | Photography: Slobodan TRNINIC

Zeneszerző | Sound: Mate MATISIC

Vágó | Editing: Dubravko SLUNJSKI

Szereplők | Cast: Alma PRICA, Olga PAKALOVIC, Mijo JURISIC

Forgalmazó | Distributor: Produkció

Vetítési idő | Running time: 93 min

Synopsis
Halima has lost her husband and son to the Bosnian war. Both were abducted, their 

dead bodies could never be buried. When a new mass grave is discovered the Muslim 

woman hopes to put the death of her beloved behind herself. Intense drama about the 

emotional suffering of survivors. A real and powerful Greek tragedy set to Balkans. 

The director, Arsen Anton Ostojic is considered as the best director of the Croatian 

new wave. He has been praised for his debut A Wonderful Night In Split, a modern fi lm 

noir, his second movie, No One’s Son, a strong after war drama was in competition at 

Jameson CineFest. 

Rövid tartalom
Halima a bosnyák háborúban veszítette el a férjét és a fi át. Mindkettejüket elhurcolták, 

a testük sosem került elő. Amikor egy újabb tömegsírt tárnak fel, a muszlim asszony 

azt reméli, hogy végre meggyászolhatja szeretteit. Szívbemarkoló dráma a túlélők 

szenvedéseiről. Az igazi görög tragédia – a Balkánon. Arsen Anton Ostojic a horvát 

újhullám egyik legjobb rendezője. Első, a spliti éjszkában játszódó fi lmje igazi modern 

fi lm noir. Második nagyjátékfi lmje, a Senki fi a című háborús dráma a Jameson CineFest 

versenyprogramjában szerepelt.

Biography | Életrajz: 
Croatian director. Born in 

1965 in Split.  Horvát 

rendező. 1965-ben született 

Splitben.

Filmography:
2012 Halimin put

Halima sorsa

2008 Niciji sin

Senki fi a

2004 Ta divna Splitska noc

Az a csodálatos spliti 

éjszaka

Rendező | Director: 
Arsen A. OSTOJIC

PREMIER: 09. 15. 18:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 21:00 

Uránia (HUN-ENG)
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IL FUTURO | The future | A jövő

ITALY, CHILE, GERMANY, SPAIN | OLASZORSZÁG, CHILE, NÉMETORSZÁG, SPANYOLORSZÁG

Producer: Bruno BETTATI

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Roberto BOLAÑO (novel), Alicia SCHERSON

Operatőr | Photography: Ricardo DEANGELIS

Zeneszerző | Sound: Caroline CHASPOUL, Eduardo HENRÍQUEZ

Szereplők | Cast: Manuela MARTELLI, Rutger HAUER, Luigi CIARDO, Nicolas VAPORIDIS

Forgalmazó | Distributor: Visit Films

Vetítési idő | Running time: 98 min

Synopsis
When her parents die in a car accident, adolescent Bianca’s universe is upended. 

Staying alone in the family’s Rome apartment and entrusted with the care of her 

younger brother, Tomas, she struggles to hold things together as her place in her 

surreal new world becomes blurry. Life is further complicated when Tomas’s gym-rat 

friends decide to use Bianca as bait for a heist they’ve concocted, they convince her 

to initiate a sexual relationship with enigmatic blind hermit Maciste, played by Rutger 

Hauer. But as the two spend time together, Bianca unexpectedly fi nds normalcy and 

acceptance in the man’s rococo mansion.

Rövid tartalom
A fi atal Bianca egész világa darabokra hullik, mikor a szülei életüket vesztik egy au-

tóbalesetben. A lányra marad egy római lakás és az öccse, Tomas. Bianca kétségbee-

setten küzd azért, hogy mindent kézben tartson, hogy megtalálja helyét ebben az új, 

szürreális világban. Az élet tovább bonyolódik, mikor Tomas haverjai kitervelnek egy 

rablást, amiben Bianca lesz a csali. Meggyőzik a lányt arról, hogy lépjen szexuális 

kapcsolatra egy rejtélyes vak remetével, Maciste-tal (Rutger Hauer). De ahogy egyre 

több időt töltenek együtt, Bianca a férfi  rokokó villájában váratlanul rátalál a vágyott 

normalitásra és elfogadásra. 

Biography | Életrajz: 
Chilean director. Born in 

1974 in Santiago.  Chilei 

rendező. 1974-ben született 

Santiagóban.

Filmography: 
2013 Il Futoro | A jövő

2009 Turistas | Tourists

2005 Play

Rendező | Director: 
Alicia SCHERSON

PREMIER: 09. 15. 23:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 23:00 

Uránia (HUN-ENG)
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THE EAST | A kelet
USA, UK | EGYESÜLT ÁLLAMOK, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: Michael COSTIGAN

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Zal BATMANGLIJ, Brit MARLING

Operatőr | Photography: Roman VASYANOV

Zeneszerző | Sound: Halli CAUTHERY, Harry GREGSON-WILLIAMS

Vágó | Editing: Bill PANKOW, Andrew WEISBLUM

Szereplők | Cast: Brit MARLING, Alexander SKARSGÅRD, Ellen PAGE

Forgalmazó | Distributor: 20th Century Fox

Vetítési idő | Running time: 116 min

Synopsis
Someone is attacking big corporate CEOs and forcing them to consume harmful 

products they manufacture. An elite private intelligence fi rm is called into action and 

contracts ex-FBI agent Sarah Moss to infi ltrate a mysterious anarchist collective, The 

East, suspected to be responsible. Sarah goes undercover, but she soon fi nds that the 

closer she gets to the action, the more she sympathizes with the group’s charismatic 

leaders. Featuring a fantastic supporting cast, including Patricia Clarkson, Ellen Page, 

and Alexander Skarsgård, The East is a taut and timely thriller that resonates deeply 

with the complexity of today’s explosive socioeconomic landscape.

Rövid tartalom
Valaki nagy vállalatok vezérigazgatóira utazik: elkapja és rákényszeríti őket saját káros 

termékeik elfogyasztására. Az ügy felgöngyölítésével egy elit magánnyomozó irodát 

bíznak meg. A gyanú egy rejtélyes anarchista csoportra, a Keletre terelődik, ide kell 

beépülnie Sarah Moss volt FBI ügynöknek. Sarah beépül a szervezetbe, de hamarosan 

rájön, hogy ahogy közeledik a végelszámolás pillanata, úgy kerül egyre közelebb a sz-

ervezet vezetőihez. A fi lm igazi feszes ritmusú, mai thriller korunk robbanásveszélyes 

társadalmi és gazdasági állapotáról, olyan fantasztikus mellékszereplőkkel, mint Pa-

tricia Clarkson, Ellen Page vagy Alexander Skarsgård.

Biography | Életrajz: 
American fi lmmaker, born in 

France to Iranian parents. 

He is 33.  Az amerikai 

fi lmrendező Franciaország-

ban született, iráni szülők 

gyermekeként. 33 éves.

Filmography:
2013 The East/A Kelet

2011 Sound of My Voice

Rendező | Director: 
Zal BATMANGLIJ

PREMIER: 09. 16. 18:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 17. 22:00 

Uránia (HUN-ENG)
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PLYNACE WIEZOWCE | Floating skyscrapers
Tiltott szerelem

POLAND | LENGYELORSZÁG

Producer: Izabela IGEL, Roman JAROSZ

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Tomasz WASILEWSKI

Operatőr | Photography: Jakub KIJOWSKI

Vágó | Editing: Aleksandra GOWIN

Szereplők | Cast: Mateusz BANASIUK, Marta NIERADKIEWICZ, Bartosz GELNER

Forgalmazó | Distributor: Films Boutique

Vetítési idő | Running time: 85 min

Synopsis
Strong and disciplined Kuba is sideswiped by the feelings unearthed when he meets 

handsome Mikal. Suddenly Mikal’s comfortable life with his girlfriend Sylwia is less 

interesting. Unable to deny himself any longer, Kuba begins a relationship with Mikal. 

As Sylwia’s dreams of a life with Kuba slip away, Kuba struggles to accept who he is. 

With symbolism and an artful eye, Polish director Tomasz Wasilewski illustrates the 

often-twisted nature of life, as the young men fi nd happiness in each other within a 

dogmatic society.

Rövid tartalom
A jóképű Mikallal való találkozás nyomán elszabaduló érzések egy lórúgás erejével hat-

nak az erős és fegyelmezett Kubára. A férfi  kényelmes kis élete Sylwia, a barátnője 

oldalán hirtelen unalmassá válik és már az sem érdekli, hogy atlétaként a csúcson 

maradjon. Hamarosan szenvedélyes viszonyt kezd Mikallal. Ahogy Sylwia és Kuba 

közös élete darabokra hullik, a férfi  rájön, hogy ki is ő és mit is akar valójában. A 

lengyel rendező, Tomasz Wasilewski a szimbolizmus és a művészi megközelítés esz-

közeivel élve mutatja meg, hogy milyen csavarokat tud produkálni az élet – ezúttal 

azzal, hogy elmeséli, hogyan talál egymásra két szerelmes.

Biography | Életrajz: 
Polish director, writer. Born 

in 1980.  Lengyel rendező, 

forgatókönyvíró. 1980-ban 

született.

Filmography: 
2013  Plynace Wiezowce

Tiltott szerelem

2012  W sypialni

In the Bedroom

Rendező | Director: 
Tomasz WASILEWSKI

PREMIER: 09. 16. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 17. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)
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Biography | Életrajz: 
Serbian director. Born in 

1972, in Belgrade.  Szerb 

rendező. 1972-ben született 

Belgrádban.

Filmography: 
2013  Krugovi

Templom a dombon

2007  Klopka | A csapda

2001  Apsolutnih sto

Telitalálat

Rendező | Director: 
Srdan GOLUBOVIC

PREMIER: 09. 17. 18:00

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)

KRUGOVI | Circles | Templom a dombon

SERBIA, GERMANY, FRANCE, SLOVENIAN CROATIA 

SZERBIA, NÉMETORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, SZLOVÉNIA, HORVÁTORSZÁG

Producer: Emilie GEORGES

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Melina Pota KOLJEVIC, Srdjan KOLJEVIC

Operatőr | Photography: Aleksandar ILIC

Zeneszerző | Sound: Mario SCHNEIDER

Vágó | Editing: Marko GLUSAC 

Szereplők | Cast: Aleksandar BERCEK, Leon LUCEV, Nebojsa GLOGOVAC

Forgalmazó | Distributor: Mozinet

Vetítési idő | Running time: 112 min

Synopsis
Halfway between Dubrovnik and Montenegro, among the Bosnian mountains lays the 

multiethnical Trebinje. When Marko, the young soldier takes his leave from the frontline 

he returns to his hometown Trebinje to visit his father, his girlfriend and his best friend. 

Even the charming small town can’t provide shelter from the war: violence strikes down 

without rhyme or reason as three Serbian soldiers attack a muslim shopkeeper. Marko 

is the only one to step up, he saves the life of the attacked, but has to pay a severe 

price for this. The fate of the onetime friends and foes interweave again after twelve 

years and the never-healed wounds of the war tear up. 

Rövid tartalom
Dubrovnik és Montenegró között félúton, a bosnyák hegyek ölelésében fekszik a 

soknemzetiségű Trebinje. Amikor Marko, a fi atal katona eltávozást kap a frontról, 

néhány napra hazatér az apjához, a barátnőjéhez és a legjobb barátjához. A háború 

elől a bájos kisváros sem nyújt menedéket: hirtelen és értelmetlenül tör felszínre az 

erőszak, amikor három szerb katona rátámad egy békés muszlim boltosra. Marko az 

egyetlen, aki közbeavatkozik, így megmenti az árus életét, de ezért súlyos árat fi zet. 

Az egykori barátok és ellenségek sorsa tizenkét évvel később ismét összefonódik, a 

háború soha be nem gyógyult sebei újra felszakadnak. 
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DESERTEUR! | Glorious deserter | Dicsőséges dezertőr

AUSTRIA | AUSZTRIA

Producer: Paul MOSHI, Gabriele NEUDECKER, Veresa RADOSAWLJEWITSCH

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Gabriele NEUDECKER

Operatőr | Photography: Stefan AGLASSINGER, Gabriele NEUDECKER

Zeneszerző | Sound: Paul ESTRELA, Matias MONTEAGUDO

Vágó | Editing: Gabriele NEUDECKER

Szereplők | Cast: Manuel DORMANN, Markus KLAMPFER, Alexander KORLOTETZKY

Vetítési idő | Running time: 80 min

Synopsis
Taking a look behind the stereotype of the blond-haired, blue-eyed Nazi soldier, 

Glorious Deserter studies a collection of brave young Austrians, men who chose their 

own beliefs rather taking orders from the Third Reich’s war machine. Linked once by 

their acts of desertion and now by circumstance, the men try to forge normal lives in 

post-war Austria but fi nd their paths strewn with disillusionment, guilt, estrangement 

and painful recollection. Some of them have their wives, others have religion to support 

and help them move on – but for many, it seems, things can never be quite the same 

again.

Rövid tartalom
A fi lm a szőke és kék szemű náci katona sztereotípiája mögé kalauzolja el a nézőt. 

Bátor osztrák fi atalembereket mutat be, akik – ahelyett, hogy a háborús gépezet enge-

delmes kis fogaskerekeivé váltak volna – úgy döntöttek, hogy a saját hitüket követik. 

Az egykori dezertálás és a mostani körülmények is összekötik őket: próbálnak normális 

életet élni a háború utáni Ausztriában, de útjuk kiábrándultsággal, bűntudattal, elide-

genedéssel és fájdalmas emlékekkel van kikövezve. Egy szerető feleség vagy a vallás 

menedéket kínál. A többiek örökre a múlt foglyai maradnak.

Biography | Életrajz: 
Austrian director. Born in 

1965.  Osztrák rendező. 

1965-ben született.

Filmography: 
2012  Glorious Deserter

Dicsőséges dezertőr

2010  Really Hard Be Good 

Masai (documentary/

dokumentumfi lm)

2009  White Girls Happy on 

Zambezi (documen-

tary/dokumentumfi lm)

2002 Freaky (short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Gabriele NEUDECKER

PREMIER: 09. 17. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 23:00 

Uránia (HUN-ENG)
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LES RECONTRES D’APRÈS MINUIT | You and the night 
Te és az éjszaka

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Cécile VACHERET

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Yann GONZALEZ

Operatőr | Photography: Simon BEAUFILS

Zeneszerző | Sound: Anthony GONZALEZ, M.8.3

Vágó | Editing: Raphaël LEFÈVRE

Szereplők | Cast: Kate MORAN, Niels SCHNEIDER, Nicolas MAURY

Forgalmazó | DISTRIBUTOR: Films Boutique

Vetítési idő | Running time: 91 min

Synopsis
Around midnight, a young couple and their transvestite maid prepare for an orgy. Their 

guests will be The Slut, The Star, The Stud and The Teen. A quite unique fi lm with 

Beatrice Dalle, Eric Cantona and Alain Fabien Delon – the son of Alain Delon. 

Rövid tartalom
Éjfél körül jár az idő. Egy fi atal pár és transzvesztita cselédjük épp orgiára készülnek. 

A vendégeik: A Kurva, A Sztár, A Csődör és A Tini. Meglehetősen sajátságos alkotás 

Beatrice Dalle, Eric Cantona és Alain Delon fi a, Alain Fabien Delon szereplésével. 

Biography | Életrajz: 
French director. Born in 

1977 in Nice.  Francia 

rendező. 1977-ben született 

Nizzában.

Filmography:
2013  Les contres d’apres 

minuit | Te és az 

éjszaka

2012  Land of My Dreams 

(short | kisjáték)

2012  Nous ne serons plus 

jamais seuls

We will never be alone 

again (short | kisjáték)

2008  Je vous hais petites 

fi lles (short | kisjáték)

2007  Entracte 

(short | kisjáték)

2006  By the Kiss 

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Yann GONZALEZ

PREMIER: 09. 17. 23:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 23:00 

Uránia (HUN-ENG)
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Biography | Életrajz: 
British fi lmmaker, writer. He 

is 31.  Brit rendező, for-

gatókönyvíró. 31 éves.

Filmography:
2013  For Those in Peril

Csak saját felelősségre

2010  Until the River Runs

Red (short/kisjáték)

2010  Photos of God

(short/kisjáték)

2009  Believe

(short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Paul WRIGHT

PREMIER: 09. 18. 18:00

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 16:00 

Uránia (HUN-ENG)

FOR THOSE IN PERIL | Csak saját felelősségre
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: Mary BURKE, Polly STOKES

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Paul WRIGHT

Operatőr | Photography: Benjamin KRACUN

Zeneszerző | Sound: Erik ENOCKSSON

Vágó | Editing: Michael AAGLUND

Szereplők | Cast: George MACKAY, Kate DICKIE, Nichola BURLEY, Michael SMILEY

Forgalmazó | Distributor: Protagonist Films

Vetítési idő | Running time: 93 min

Synopsis
“Six men went out to sea, but only one came back.”Aaron (George Mackay) is the lone 

survivor of a fi shing trip that claimed the lives of fi ve men including his older brother, 

Michael (Jordan Young). Unable to remember the details of their trip, and feeling the 

weight of the community’s collective grief, Aaron’s sense of helplessness escalates 

into the belief that Michael and the other men somehow survived. Beautifully shot and 

sensitively performed, Paul Wright’s folkloric fi lm imaginatively explores love and loss.

Rövid tartalom
„Hat tengerész hajózott ki, de csak egy tért vissza.” – szól a mese. Aaron (George 

Mackay) az egyetlen túlélője egy halászatnak, melyről öten – beleértve Aaron bátyját, 

Michaelt (Jordan Young) is – soha nem térnek vissza. Miután képtelen visszaemlékezni 

arra, hogy mi történt és érzi a közösség kollektív gyászának súlyát, Aaron tehetetlen-

ségében abba a hitbe menekül, hogy Michael és a többiek valahogy mégis túlélték 

a katasztrófát. Csodálatos képi világ és érzékeny színészi játék jellemzi Paul Wright 

szeretetről és veszteségről szóló, folklorisztikus elemekkel tarkított fi lmjét. 
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THE KINGS OF SUMMER | A nyár királyai
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Tyler DAVIDSON

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Chris GALLETTA

Operatőr | Photography: Ross RIEGE

Zeneszerző | Sound: Ryan MILLER

Vágó | Editing: Terel GIBSON

Szereplők | Cast: Nick ROBINSON, Gabriel BASSO, Moises ARIAS

Forgalmazó | Distributor: Big Bang Media

Vetítési idő | Running time: 95 min

Synopsis
Joe Toy, on the verge of adolescence, fi nds himself increasingly frustrated by his single 

father, Frank’s, attempts to manage his life. Declaring his freedom once and for all, 

he escapes to a clearing in the woods with his best friend, Patrick, and a strange kid 

named Biaggio and announces that they are going to build a house there - free from 

responsibility and parents. Once their makeshift abode is fi nished, the three young 

men fi nd themselves masters of their own destiny, alone in the woods. Jordan Vogt-

Roberts, director of the short Successful Alcoholics. returns with a feature fi lm debut 

fueled by teenage angst and childlike imagination. 

Rövid tartalom
A felnőttkor küszöbén álló Jon Toyt egyre inkább zavarja egyedülálló apja, Tony gyám-

kodása. Egyszer és mindenkorra a szabadságot választja. Legjobb barátjával, Patrick-

kal, és egy Biaggio nevű fura sráccal egy erdei tisztásra költöznek, és bejelentik, hogy 

itt alakítanak ki kötelezettség- és szülőmentes életet maguknak. Miután elkészül a 

hevenyészett kis otthon, a fi úk szembesülnek azzal, hogy innentől a maguk urai – 

egyedül az erdőben. A Successful Alcoholics című kisfi lmet jegyző Jordan Vogt-Roberts 

ezzel a tinédzser dühvel és gyermeki képzelettel átszőtt nagyjátékfi lmmel tér vissza a 

mozikba.

Biography | Életrajz: 
American director. Born in 

Detroit.  Amerikai rendező. 

Detroit-ban született.

Filmography:
2013  The Kings of Summer

A nyár császárai

2011 Mash Up

2010  Successful Alcoholics 

(short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Jordan VOGT-ROBERTS

PREMIER: 09. 19. 16:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 17:00 

Uránia (HUN-ENG)
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KILL YOUR DARLINGS | Öld meg kedveseid
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Michael BENAROYA

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Austin BUNN, John KROKIDAS

Operatőr | Photography: Reed MORANO

Zeneszerző | Sound: Nico MUHLY

Vágó | Editing: Brian A. KATES

Szereplők | Cast: Daniel RADCLIFFE, Michael C. HALL, Elizabeth OLSEN

Forgalmazó | Distributor: Sony Pictures International

Vetítési idő | Running time: 104 min

Synopsis
While he is attending Columbia University in 1944, the young Allen Ginsberg’s life is 

turned upside down when he sets eyes on Lucien Carr, an impossibly cool and boyishly 

handsome classmate. Carr opens Ginsberg up to a bohemian world and introduces 

him to William Burroughs and Jack Kerouac. Repelled by rules and conformity in 

both life and literature, the four agree to tear down tradition and make something 

new, ultimately formulating the tenets of and giving birth to what became the Beat 

movement. Kill Your Darlings is the riveting true story of a crime, a friendship, and the 

nexus that spawned a cultural movement.

Rövid tartalom
1944-ben a Columbia Egyetem hallgatójának, az ifjú Allen Ginsbergnek az élete 

gyökerestől felfordul, amikor szemet vet egyik elképesztően laza és kisfi úsan vonzó 

osztálytársára, Lucien Carr-ra. Carr jelenti Ginsberg belépőjét a bohém világba, ál-

tala ismeri meg William Burroughs-t és Jack Kerouac-ot. Az élet az irodalom szabályai 

és konformitása elleni lázadásként ők négyen elhatározzák, hogy harcba szállnak a 

hagyománnyal és valami újat hoznak létre. Így veszi kezdetét a később beatkorszaknak 

nevezett időszak. A fi lm egy bűntény, a barátság és egy olyan kapcsolat igaz története, 

aminek eredményeként egy új kulturális mozgalom született. 

Biography | Életrajz: 
American director. Born in 

1973, in Springfi eld, Mas-

sachussetts.  Amerikai 

rendező. 1973-ban született 

Springfi eldben.

Filmography: 
2013  Kill Your Darlings

Öld meg kedveseid

2001  Slo-Mo

(short/kisjáték)

1999  Shame No More 

(short/kisjáték)

Rendező | Director: 
John KROKIDAS

PREMIER: 09. 19. 18:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 22:00 

Uránia (HUN-ENG)
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MIELE

ITALY | OLASZORSZÁG

Producer: Viola PRESTIERI, Riccardo SCAMARCIO

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Valeria GOLINO, Francesca MARCIANO, Valia SANTELLA

Operatőr | Photography: Gergely POHÁRNOK

Zeneszerző | Sound: Emanuele CECERE

Vágó | Editing: Giogiò FRANCHINI

Szereplők | Cast: Jasmine TRINCA, Carlo CECCHI, Libero De FRANCESCO

Forgalmazó | Distributor: Cité Films

Vetítési idő | Running time: 96 min

Synopsis
Miele is the story of Irene, a 30 years old girl who helps suffering people. Terminal 

patients who want to make shorter the struggle with death, people whose suffering 

injure the dignity of an human being. One day a 70 years old man in good health, 

who simply thinks to have lived enough, asks her to help him. The meeting will put 

to the test Irene’s convictions. It will open a stringent debate between the two. Their 

relation becomes more and more full of implications and emotional ambiguities. The 

well known Italian actress, Valeria Golino’s directional debut is fi ne piece of art which 

makes you think even day’ or weeks after seeing it. 

Rövid tartalom
A Miele egy 30 éves nő, Irene története, aki szenvedőkön segít. Végstádiumban lévő 

betegeknek, akik szeretnék lerövidíteni szenvedésüket, embereknek, akitől a fájdalom 

elveszi a minden emberi lényt megillető méltóságot. Egy nap egy 70 éves, jó egész-

ségnek örvendő férfi  kéri Irene segítségét, egy férfi , aki egyszerűen csak úgy érzi, el-

eget élt. Ez a találkozás alapjaiban rengeti meg Irene hitét. A két ember komoly vitába 

kezd. A kapcsolatukba egyre több burkolt célzás és érzelmi ellentmondás keveredik. 

A például az Esőemberből jól ismert olasz színésznő, Valeria Golino első rendezése 

alaposan elgondolkodtatja a nézőt. 

Biography | Életrajz: 
Italian-Greek actress and 

director. Born in1966 in 

Naples.  Olasz-görög 

színésznő, rendező. 1966-

ban született Nápolyban.

Filmography:
2013 Miele

2010  Armandino e il Madre 

(short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Valeria GOLINO

PREMIER: 09. 19. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 15:00 

Uránia (HUN-ENG)
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TORE TANZT | Nothing bad can happen | Tore tánca

GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer: Verena GRÄFE-HÖFT

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Katrin GEBBE

Operatőr | Photography: Moritz SCHULTHEISS

Zeneszerző | Sound: Johannes LEHNIGER, Peter SCHÜTZ

Vágó | Editing: Heike GNIDA

Szereplők | Cast: Julius FELDMEIER, Sascha Alexander GERSAK, Annika KUHL

Forgalmazó | Distributor: Celluloid Dreams

Vetítési idő | Running time: 110 min

Synopsis
Young Tore belongs to the Jesus FreakS, a Christian punk movement rebelling against 

established religion whilst at the same time following Jesus’ precepts of love. One day, 

in what appears to be a miracle, Tore manages to repair a car which has broken down 

and gets to know the driver, Benno. Before long, Tore moves into a tent in Benno’s 

garden and gradually becomes part of his family. But Benno can’t resist playing a cruel 

game, designed to test Tore’s faith. As the violence become more and more extreme, 

Tore’s capacity for love is pushed to its limits. 

Rövid tartalom
A fi atal Tore egy németországi keresztény punk mozgalom, a Jesus FreakS tagja. 

Miközben lázadnak az intézményes egyház ellen, a mozgalom tagjai teljes mértékben 

magukénak vallják Jézus tanításait a szeretetről. Egy napon, kisebb csodával felérően, 

Tore sikeresen megjavít egy lerobbant autót és megismerkedik annak sofőrjével, Ben-

nóval. Nem telik bele sok idő, Tore Benno kertjében ver sátrat és szép lassan a család 

részévé válik. De Benno kegyetlen játékba kezd, hogy tesztelje Tore hitének mélységét. 

Az erőszak egyre extrémebb formákat ölt, a végletekig feszegetve Tore szeretetének 

határait.  

Biography | Életrajz: 
German director, writer. Born 

in 1983.  Német rendező, 

forgatókönyvíró. 1983-ban 

született.

Filmography: 
2013  Tore Tanzt | Tore tánca

2008  Sores & Sirin

(short/kisjáték)

2007   Narzissen/Daffodils 

(short/kisjáték)

2007   Einladung/Invitation 

(short/kisjáték)

2006 How Do You Want It?

2006 Koi (short/kisjáték)

Rendező | Director: 
Katrin GEBBE

PREMIER: 09.20. 16:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09.21. 11:00 

Uránia (HUN-ENG)
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METRO MANILA

UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: Mathilde CHARPENTIER

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Sean ELLIS, Frank E. FLOWERS

Operatőr | Photography: Sean ELLIS

Zeneszerző | Sound: Robin FOSTER

Vágó | Editing: Richard METTLER

Szereplők | Cast: Jake MACAPAGAL, Althea VEGA, John ARCILLA

Forgalmazó | Distributor: Vertigo Média

Vetítési idő | Running time: 115 min

Synopsis
Seeking a brighter future in megacity Manila, Oscar Ramirez and his family fl ee their 

impoverished life in the rice fi elds of the northern Philippines. But the sweltering 

capital’s bustling intensity quickly overwhelms them, and they fall prey to the rampant 

manipulations of its hardened locals. Oscar catches a lucky break when he’s offered 

steady work for an armored truck company and senior offi cer Ong takes him under 

his wing. Soon, though, the reality of his work’s mortality rate and the murky motives 

of his new partner force Oscar to confront the perils he faces in his new job and life. 

Director Sean Ellis’s feature ratchets up the tension, creating an intense thriller with 

a poignant humanity.

Rövid tartalom
Orcar Ramirez és családja a Fülöp-szigetek északi részéről a jobb élet reményében 

menekül Manilába. De a főváros fojtogató pezsgése hamar rájuk telepszik és könnyen 

áldozatul esnek a helyiek manipulációinak. Oscarnak szerencséje van: munkát kap egy 

pénzszállító cégnél, és társa, Ong is szárnyai alá veszi. De a munkával járó veszélyek 

és Ong zavaros ügyletei arra kényszerítik Oscart, hogy szembenézzen az új munkájával 

és új életével. Intenzív thriller, remekül felépített feszültség és drámai fordulatok jel-

lemzik a fi lmet.

Biography | Életrajz: 
British director, writer. 

Born in 1970, in Brighton, 

Sussex.  Angol rendező, 

forgatókönyvíró. 1970-ben 

született Brightonban.

Filmography:
2013 Metro Manila

2008  The Brøken

Tükör-Szilánk

2006  Cashback

Visszajáró pénz

Rendező | Director: 
Sean ELLIS

PREMIER: 09. 20. 18:30 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:00 

Uránia (HUN-ENG)
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LE PASSÉ | The Past | A múlt

FRANCE, IRAN | FRANCIA, IRÁN

Producer: Alexandre MALLET-GUY

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Asghar FARHADI, Massoumeh LAHIDJI

Operatőr | Photography: Mahmoud KALARI

Zeneszerző | Sound: Evgueni GALPERINE, Youli GALPERINE

Vágó | Editing: Juliette WELFLING

Szereplők | Cast: Bérénice BEJO, Tahar RAHIM, Ali MOSAFFA

Forgalmazó | Distributor: Sony Pictures International

Vetítési idő | Running time: 130 min

Synopsis
In its atmosphere and questions this fi lm follows the path of Farhadi’s previous movie, 

Nader and Simin – A Separation. The director operates along the classic triangle-

type dramatic structure, with exceptional depth, the lies causing a series of tragedies 

create a tension known only from thrillers. The story focuses on three persons: Ahmed, 

returning to Paris after four years to get a divorce from his French wife, Marie, living 

with another married man whose wife, as it turns out, is in coma induced by her 

suicide attempt. The characters are woven together in a very unique way.

Rövid tartalom
A mű atmoszférájában, problémafelvetésében számos ponton kapcsolódik Farhadi ko-

rábbi fi lmjéhez, a Nader és Simin – Egy elválás történetéhez. Tulajdonképpen klasszi-

kus háromszög-dramaturgiával dolgozik a rendező, elképesztő drámai mélységgel. 

Tragikus események sorát okozó élethazugságokkal olyan feszültséget teremt, hogy 

azt még egy thriller is megirigyelhetné. A sztori három emberre fókuszál. Ahmed négy 

év különélés után tér vissza Párizsba, hogy elváljon francia feleségétől, Marie-tól, aki 

időközben már egy másik férfi val él. Később kiderül, hogy ez az ember házas, és a fe-

lesége kómában fekszik, mivel öngyilkosságot követett el. A rendező nagyon izgalmas 

módon kapcsolja össze a fi gurákat. 

Biography | Életrajz: 
Iranian director, writer, 

producer. Born in 1972, in 

Isfahan. Iráni rendező, 

forgatókönyvíró és producer. 

1972-ben született Iszfahan-

ban.

Filmography:
2013  Le Passé

A múlt

2011  Jodaeiye Nader az 

Simin | Nader és Simin 

– Egy elválás története 

2009  Darbareye Elly

Elly története

2006  Chaharshanbe-soori

Fireworks Wednesday

2004  Shah-re ziba

Csodálatos város

2003  Raghs dar ghobar

Dancing in the Dust

Rendező | Director: 
Asghar FARHADI

PREMIER: 09. 12. 21:30 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 13. 19:00 

Uránia (HUN-ENG)
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IRON SKY: DIRECTORS CUT | Iron Sky: Rendezői változat

FINLAND, GERMANY, AUSTRALIA | FINNORSZÁG, NÉMETORSZÁG, AUSZTRÁLIA

Producer: Oliver DAMIAN

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Michael KALESNIKO 

Operatőr | Photography: Mika ORASMAA

Zeneszerző | Sound: LAIBACH

Vágó | Editing: Suresh AYYAR

Szereplők | Cast: Julia DIETZE, Christopher KIRBY, GÖTZ Otto, Udo KIER

Forgalmazó | Distributor: Big Bang Media

Vetítési idő | Running time: 119 min

Synopsis
Iron Sky is set in 2018. It starts with a kick: an American spaceship land on the Moon 

fi nding a Nazi town on the far side, with Udo Kier as its Führer. The descendants of 

Nazis from 1945 are in the middle of preparing for an invasion of the Earth - it’s 

not a joke, this is how the hottest movie of last year’s Berlinale begins. The director 

Timo Vuorensola made the most expensive Finn movie ever, one million of the total 7,5 

million budget was raised by fans of the website: Iron Sky Store. Part two is coming!

Rövid tartalom
Az Iron Sky 2018-ban játszódik. Már a felütés is remek: egy amerikai űrhajó leszáll a 

Holdon, s a személyzet legnagyobb meglepetésére egy náci várost talál a sötét oldalon, 

ahol Udo Kier a Führer. Az invázióra készülő „holdiak”, akik az 1945-ben odamenekült 

nácik leszármazottjai, rádöbbennek: itt az idő, hogy elfoglalják a Földet. Nos, ez nem 

vicc: tényleg ez volt a tavalyi Berlinale egyik nagy durranásának kiindulópontja. A 

rendező, Timo Vuorensola minden idők legdrágább fi nn produkcióját hozta tető alá, 

méghozzá a mintegy 7,5 millió eurós büdzséből egymilliót a rajongók dobtak össze a 

hosszú ideje üzemelő Iron Sky Store honlapon.

Biography | Életrajz: 
Finnish director, writer, 

singer. Born in 1979.  Finn 

rendező, forgatókönyvíró és 

énekes. 1979-ben született.

Filmography: 
2012 Iron Sky

2005  Star Wreck: In the 

Pirkinning

Rendező | Director: 
Timo VUORENSOLA

PREMIER: 09. 13. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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LA VIE D’ADÈLE – CHAPITERE 1 & 2 | Adele: Chapters 1 & 2 

Adèle élete – 1-2. fejezet 

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Brahim CHIOUA

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Julie MAROH, Abdellatif KECHICHE

Operatőr | Photography: Sofi an El FANI

Vágó | Editing: Ghalia LACROIX, Albertine LASTERA, Jean-Marie LENGELLE

Szereplők | Cast: Léa SEYDOUX, Adèle EXARCHOPOULOS, Salim KECHIOUCHE

Forgalmazó | Distributor: Vertigo Média

Vetítési idő | Running time: 179 min

Synopsis
As being a piece of fi ction, the French-Tunisian director’s movie could have pictured 

a heterosexual love. The birth of love, the peaks of a relationship and the painful lack 

of it are showed in a so natural way that the writer of this synopsis cannot help but 

say: it is unthinkable to have a more perfect movie made of the topic. Without any 

doubts, this fi lm was the rightful winner of the Cannes Golden Palm. Because of the 

signifi cance of this fi lm a retrospective selection of fi lms by Abdellatif Kechiche will 

also be screened during the festival.

Rövid tartalom
A tunéziai származású francia direktor, Abdellatif Kechiche mozija – fi kció lévén – úgy 

is működne, ha egy hetero kapcsolatról lenne benne szó, a szerelem megszületését, 

szárnyalását, majd fájó hiányát is olyan természetességgel ábrázolja, hogy igen nagy 

szavakra biztatja e sorok íróját: nem tudjuk elképzelni, hogy erről a témáról tökéletesebb 

mozgókép készülhetne. A cannes-i Arany Pálma abszolút jogos. A mű jelentősége miatt 

retrospektív válogatást is vetítünk Abdellatif Kechiche eddigi fi lmjeiből.

Biography | Életrajz: 
Born in 1960 in Tunis, grew 

up in Nice, France.  1960-

ban született Tuniszban, 

Franciaországban, Nizzában 

nőtt fel. 

Filmography:
2013  „La vie d’Adèle

Adéle élete – 1-2. 

fejezet

2010  Vénus noire

Black Venus 

Fekete Vénusz

2007  La graine et le mulet

A kuszkusz titka

2003  L’esquive

A kitérés

2000  La faute à Voltaire

Voltaire hibája

Rendező | Director: 
Abdellatif KECHICHE

PREMIER: 09.14. 21:00 Great 

Hall (HUN-ENG)
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JEUNE & JOLIE | Young and Beautiful | Fiatal és gyönyörű

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Eric ALTMAYER, Nicolas ALTMAYER

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: François OZON

Operatőr | Photography: Pascal MARTI

Zeneszerző | Sound: Philippe ROMBI

Vágó | Editing: Laure GARDETTE

Szereplők | Cast: Marine VACTH, Géraldine PAILHAS, Frédéric PIERROT

Forgalmazó | Distributor: ADS

Vetítési idő | Running time: 95 min

Synopsis
Francois Ozon found the new Brigitte Bardot! The stunningly beautiful actress, Marine 

Vacth, plays the leading role of Young and Beautiful. Seventeen years old Isabelle is 

a modern prostitute going through the never-easy process of growing up and fi nding 

her own sexuality. It’s a positive tale of sexuality and fi nding ourselves. After ten years 

the daredevil of French cinema returned to the competition program in Cannes with 

this fi lm.

Rövid tartalom
Francois Ozon felfedezte az új Brigitte Bardot-t. A Fiatal és gyönyörű főszerepét alakító, 

egyébként modell Marine Vacth valóban elragadó jelenség: a műben Isabelle-t alakítja, 

aki tizenhét évesen modern, XXI. századi prostituáltként fedezi fel a szexualitását és a 

felnőtté válás egyszerűnek semmiképpen sem nevezhető folyamatát. Pozitív kicsengésű 

mese önmagunk felfedezéséről. Ezzel a fi lmmel tért vissza – tíz év kihagyás után – a 

francia fi lm fenegyereke a cannes-i fesztivál versenyprogramjába.

Biography | Életrajz: 
French director, writer. Born 

in 1967, in Paris.  Francia 

rendező, forgatókönyvíró. 

1967-ben született Párizs-

ban.

Filmography: 
2013  Jeune & Jolie

Fiatal és gyönyörű

2012  Dans la maison

A házban

2010  Potiche

Született feleség

2009  Le refuge | Menedék

2009 Ricky

2007 Angel | Angyal

2005  Le temps qui reste

Utolsó napjaim

2004 5x2

2003 Swimming Pool

2002 8 femmes | 8 nő

2000  Sous le sable

Homok alatt

2000  Gouttes d’eau sur 

pierres brûlantes

Vízcseppek a forró kövön

1999  Les amants criminels

Bűnös szerelmesek

1998  Sitcom | Szappanoperett

1997  Regarde la mer

Nézd a tengert

Rendező | Director: 
François OZON

PREMIER: 09. 15. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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SUGAR | Egy dominikai spíler
USA, DOMINICAN REPUBLIC | EGYESÜLT ÁLLAMOK, DOMINIKA

Producer: Tony ALOUPIS

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Tony ALOUPIS, Rotimi RAINWATER

Operatőr | Photography: Gavin KELLY

Zeneszerző | Sound: Andrew TROY

Vágó | Editing: Michael PALMERIO

Szereplők | Cast: Jose RIJO, Walki CUEVAS, Algenis Perez SOTO

Vetítési idő | Running time: 114 min

Synopsis
For decades, a Latin American professional baseball player was truly rare in the US 

League. In 2008, more than twenty-fi ve percent of the players were Latinos. One of 

them is a nineteen-year-old pitcher Miguel „Sugar” Santos, who arrived from the 

Dominican Republic. He fi nds accommodation at an Iowa farmer family, and here the 

real diffi culties start: he has to live far from his mother and his girlfriend, in a foreign 

country and culture. He faces racism, injuries, and attempts consuming drugs. Will he 

fi nd his place? Will he succeed in joining the league?

Rövid tartalom
Évtizedekkel ezelőtt fehér hollónak számított egy-egy latin-amerikai játékos az 

amerikai profi  baseball-ligában, de 2008-ban a játékosok több mint huszonöt százaléka 

már latin-amerikai származású volt. Közéjük tartozik a tizenkilenc éves dobó, Miguel 

„Sugar” Santos is, aki a Dominikai Köztársaságból érkezik az egyik csapathoz. Egy 

iowai farmercsaládnál helyezik el. Itt kezdődnek az igazi nehézségek: az anyjától 

és a barátnőjétől távol, idegen környezetben, kultúrában kell élnie. Szembesül a 

rasszizmussal, sérülés hátráltatja, tiltott szerekkel próbálkozik. Vajon megtalálja-e a 

helyét Santos ebben a világban, sikerül-e bekerülnie a ligába? 

Biography | Életrajz: 
American fi lm directors. They 

met on the set of a student 

fi lm and soon started to 

collaborate. Amerikai 

fi lmrendezők. Egy hallgatói 

fi lm forgatásán találkoztak 

és azóta is együtt dolgoznak.

Filmography:
2010  It’s Kind of a Funny 

Story

Nyomás alatt

2008  Sugar

Egy dominkai spíler

2006  Half Nelson

Fél Nelson

Rendező | Director: 
Anna BODEN, Ryan FLECK

PREMIER: 09. 18. 21:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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FRANCES HA

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Noah BAUMBACH

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Noah BAUMBACH, Greta GERWIG

Operatőr | Photography: Sam LEVY

Zeneszerző | Sound: Steven VISSCHER

Vágó | Editing: Jennifer LAME 

Szereplők | Cast: Greta GERWIG, Mickey SUMNER, Michael ESPER

Forgalmazó | Distributor: Celluloid Dreams

Vetítési idő | Running time: 86 min

Synopsis
Noah Baumbach, known as writer, director and actor, continues his co-operation with 

the actress Greta Gerwig. Their fi rst work, Greenberg is followed by the jointly written 

script of Frances Ha. Gerwig also plays the leading role, portraying a sweet fool. The 

girl works for a dance company, is penniless and moves form one rent to the other. 

She has an intimate relationship with a girl, Sophie, but it all ends with Sophie moving 

in with her boyfriend. From that on, everything Frances does ends with catastrophe. 

Should it be her career, her private life or even a trivial event – truths of life are 

everywhere.

Rövid tartalom
Az íróként, rendezőként és színészként is jegyzett Noah Baumbach folytatta a Greenberg 

című mozival kezdődő kooperációt Greta Gerwig színésznővel, olyannyira, hogy mostani 

fi lmjük forgatókönyvét is közösen hozták tető alá. Gerwig alakítja a címszereplőt, aki 

egy kedves bolond. Gyakornokként dolgozik egy tánctársulatnál, totálisan csóró, még 

lakása sincs, albérletről albérletre ugrál. Sophie nevű barátnőjével ugyan bensőséges 

a kapcsolata, ám az egyensúly felbomlik, mikor az összeköltözik a barátjával. Ettől 

fogva minden kudarccal végződik, amihez Frances hozzáfog, legyen szó karrierről 

vagy magánéletről, s közben még az ártalmatlannak tűnő szituációkban is csak úgy 

záporoznak a hihetetlen életigazságok.

Biography | Életrajz: 
American director. Born 

in 1969 in New York. 

Amerikai rendező. 1969-ben 

született New Yorkban.

Filmography: 
2012 Frances Ha

2010 Greenberg

2007  Margot at the Wedding

Margot az esküvőn

2005  The Squid and the 

Whale

A tintahal és a bálna

1997 Mr. Jealousy

1997 Highball

1995  Kicking and Screaming

Seggünkön az élet

Rendező | Director: 
Noah BAUMBACH

PREMIER: 09. 19. 23:00 

Great Hall (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 24:00 

Uránia (HUN-ENG)



40 |  

THE WORLD’S END | Világvége
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Producer: Tim BEVAN, Eric FELLNER, Nira PARK

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Simon PEGG, Edgar WRIGHT

Operatőr | Photography: Bill POPE

Zeneszerző | Sound: Steven PRICE

Vágó | Editing: Paul MACHLISS

Szereplők | Cast: Rosamund PIKE, Simon PEGG, Martin FREEMAN

Forgalmazó | Distributor: Universal

Vetítési idő | Running time: 109 min

Synopsis
A signature brew of camaraderie, knockabout humor, excessive quaffi ng, questionable 

life choices, hand-to-hand combat, and explosive surprises, The World’s End reteams 

director Edgar Wright with actors Simon Pegg and Nick Frost. The tale begins on June 

22nd, 1990. In their suburban U.K. town of Newton Haven, fi ve boys in the prime of their 

teenage youth celebrate the end of school by attempting an epic pub crawl together. 

They fall short of seeing their quest through, to the last pub on their list, The World’s 

End. Twenty-odd years later, “the fi ve musketeers” return to “The Golden Mile”. As the 

gang attempts along the way, encounters with old haunts and acquaintances makes 

them realize that the real struggle is for the future, not just theirs but humankind’s.

Rövid tartalom
Összetartás, könnyed humor, nagy ivászat, megkérdőjelezhető választások, némi vereke-

déssel és robbanó ajándékkal fűszerezve – ez jellemzi Edgar Wright új fi lmjét, melyben 

ismét felbukkan Simon Pegg és Nick Frost. A történet 1990. június 22-én kezdődik Newton 

Havenben, ahol öt tini srác kocsmatúrával akarja megünnepelni az iskola végét. Hiába 

azonban a lelkesedés, a lista végén álló kocsmába – a Világ Végébe – már nem jutnak el. 

Húszegynéhány évvel később az „öt muskétás” visszatér, hogy egy újabb pohármaraton 

keretében befejezzék, amit egykor elkezdtek. Árnyak és arcok bukkannak fel a múltjukból, 

míg végül rájönnek, hogy a jövő a tét. Nem csak az övék, hanem az egész emberiségé.

Biography | Életrajz: 
English director, writer, ac-

tor. Born in 1974 in Poole, 

Dorset. Az angol rendező, 

forgatókönyvíró, színész 

1974-ben született Dorset-

ben.

Filmography:
2013  The World’s End

A világvége

2010  Scott Pilgrim vs. the 

World

Scott Pilgrim a világ 

ellen

2007 Hot Fuzz | Vaskabátok

2004  Shaun of the Dead

Haláli hullák hajnala

1995 A Fistful of Fingers

Rendező | Director: 
Edgar WRIGHT

PREMIER: 09. 20. 21:00

Great Hall (HUN-ENG)



| 41 

NEBRASKA

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Albert BERGER

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Bob NELSON

Operatőr | Photography: Phedon PAPAMICHAEL

Zeneszerző | Sound: Mark ORTON

Vágó | Editing: Kevin TENT

Szereplők | Cast: Bruce DERN, Will FORTE, June SQUIBB

Forgalmazó | Distributor: Sony Pictures International

Vetítési idő | Running time: 110 min

Synopsis
An old man, played by Bruce Dern, receives a letter offering him the chance to win one 

million dollar if he subscribes to a magazine and if his number is drawn. The alcoholic 

man gets obsessed and decides to pick up his money in person. His son accompanies 

him on the journey. Everybody knows that there is no money to grab, but the journey 

is about something else: love, sacrifi ce and a huge amount of spirit. Payne’s movie 

caresses your soul; it is a miraculous cure against depression. Bruce Dern won Golden 

Palm and many think that next year’s Academy Award will most likely go to him as well.

Rövid tartalom
Bruce Dern alakítja azt az idős férfi t, aki kap egy hazánkban sem ismeretlen market-

inglevelet, amely szerint nyerhet egymillió dollárt, ha előfi zet egy magazinra – meg 

persze, ha kihúzzák a számát. Az erősen alkoholizáló férfi rákattan a dologra, és sze-

mélyesen akarja felvenni a nyereményét, a fi a pedig vele tart. Persze mindenki tudja, 

hogy nincs szó semmiféle pénzről, de hát nem is erről szól a nagy utazás, hanem 

a szeretetről, az önfeláldozásról és a grandiózus életigenlésről. Payne mozija szépen 

ápolja és építi az emberi lelket, igazi depresszióűző csoda. Bruce Dern alakítását Arany 

Pálmával ismerték el Cannes-ban és sokan már a jövő évi Oscar-gálán való díjazását 

is lefutott meccsnek tekintik.

Biography | Életrajz: 
American producer, writer 

and director of Greek ori-

gin. Born in 1961, in Oma-

ha, Nebraska. Görög 

felmenőkkel rendelkező 

amerikai producer, for-

gatókönyvíró és rendező. 

1961-ben született a ne-

braskai Omahában.

Filmography: 
2013 Nebraska

2011  The Descendants

Utódok

2006  Paris, je t’aime

Párizs, szeretlek!

2004 Sideways | Kerülőutak

2002  About Schmidt

Schmidt története

1999 Election | Gimiboszi

1996  Citizen Ruth 

Ez az életem

1991   The Passion of Martin

Rendező | Director: 
Alexander PAYNE

PREMIER: 09. 21. Záró fi lm 

Closing Film Great Hall 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 22. 15:00

Uránia (HUN-ENG) 
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INFORMÁCIÓS VETÍTÉS: 
SUNDANCE CHANNEL VÁLOGATÁS

INFORMATION PROGRAM: 
SUNDANCE CHANNEL SELECTION

HALLEY

CALIFORNIA SOLO

JESS + MOSS

IT FELT LIKE LOVE
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HALLEY

MEXICO | MEXIKÓ

Producer: Jaime ROMANDIA (Post Tenebras Lux, Silent Light), Julio CHAVEZMONTES

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Julio CHAVEZMONTES, Sebastian HOFMANN

Operatőr | Photography: Matias PENACHINO

Zeneszerző | Sound: Zaratustra VAZQUEZ, Diego IBAÑEZ

Vágó | Editing: Sebastian HOFMANN

Szereplők | Cast: Alberto TRUJILLO, Luly TRUEBA, Hugo ALBORES

Vetítési idő | Running time: 84 min

Synopsis
Beto, a security guard in a Mexico City gym, quietly observes the healthy bodies of 

the muscle-bound patrons, which contrast sharply with his own physical deteriora-

tion. Affl icted with a strange illness, the scared and ashamed Beto surrenders to his 

condition and holes up in his apartment, injecting himself with embalming fl uid to 

stem his increasing decay. Beto’s melancholy grows as he realizes—in the words of 

an affable morgue attendant—that “the diseased become the disease.” Through the 

friendly advances of the gym’s female owner, Beto dances with the illusory promise of 

feeling alive again.

Rövid tartalom
Beto, egy mexikóvárosi edzőterem biztonsági őre csendben fi gyeli az edzőterembe 

látogatók izmoktól duzzadó testét, miközben a saját fi zikai állapota egyre romlik. Beto 

megadja magát a furcsa betegségnek, behúzódik lakásába és balzsamozó folyadékot 

fecskendez a testébe, hogy megállítsa annak bomlását. Rosszkedve csak fokozódik, 

amikor rájön, hogy – ahogyan egy nyájas temetkezési vállalkozó fogalmazott – előbb-

utóbb „a beteg maga lesz a betegség”. Az edzőterem barátságos női tulajdonosának 

közeledése arra indítja Betot, hogy eljátsszon a gondolattal: vajon milyen lenne, ha 

újra úgy érezné, hogy él?

Biography | Életrajz: 
Mexican director. Born in 

1980. Mexikói rendező. 

1980-ban született.

Filmography:
2012 Halley

2012  Ismael

(short | kisjáték)

2011  Jaime Tapones

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Sebastian HOFMANN

PREMIER: 09.14. 24:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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CALIFORNIA SOLO 

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Mynette LOUIE

Készítés éve | Year Of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Marshall LEWY

Operatőr | Photography: James LAXTON

Zeneszerző | Sound: T. GRIFFIN

Vágó | Editing: Alex JABLONSKI

Szereplők | Cast: Robert CARLYLE, Michael Des BARRES, A MARTINEZ

Vetítési idő | Running time: 94 min

Synopsis
Lachlan MacAldonich is a self-described “lazy Scotsman”. He lives a comfortably 

numb existence working on an organic farm outside Los Angeles. He drinks himself 

into a stupor every night and retires to his shabby apartment to record his podcast, 

recounting the tragic deaths of great musicians. After a particularly heavy night, he is 

arrested for driving under the infl uence. This snag, coupled with a long-ago conviction 

for a drug offense, means Lachlan faces possible deportation. His only hope of remain-

ing stateside is proving that his absence would cause extreme hardship for a spouse or 

relative – forcing him to confront relationships he thought were buried forever.

Rövid tartalom
Lachlan MacAldonich saját megfogalmazása szerint lusta skót. Egy biogazdaságban 

dolgozik Los Angeles határában, minden este leissza magát, majd hazamegy lepuk-

kant lakásába és nagy zenészek tragikus haláláról podcastel. Egy este letartóztatják 

ittas vezetésért. Ez, illetve egy régi drog-ügy Lachlan kiutasítását jelentheti. Az egy-

etlen reménye az lehet, hogy talál egy barátnőt vagy rokont, akinek komoly nehéz-

ségeket okozna Lachlan kiutasítása az országból. A férfi  arra kényszerül, hogy olyan 

kapcsolatokat ásson elő múltjából, amikről azt hitte, örökre megfeledkezhet. 

Biography | Életrajz: 
American director. Born in 

1977.  Amerikai rendező. 

1977-ben született.

Filmography: 
2012 California Solo

2007 Blue State

2005  Future Imperfect 

(short | kisjáték)

2005  The Benefi ts 

of Drinking Whiskey

(short | kisjáték)

2002  Balkanization

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Marshall LEWY

PREMIER: 09.16. 16:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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JESS + MOSS

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Will BASANTA, Brian HARSTINE, Isaac HAGY

Készítés éve | Year Of Production: 2011

Forgatókönyv | Screenplay: Will BASANTA, Isaac HAGY

Operatőr | Photography: Will BASANTA, Clay JETER

Zeneszerző | Sound: Mark P. STOECKINGER 

Vágó | Editing: Isaac HAGY

Szereplők | Cast: Marie COLEMAN, Donald R. FLEMING, Sarah HAGAN

Vetítési idő | Running time: 83 min

Synopsis
Jess, age 18 (Sarah Hagan) and Moss, age 12 (Austin Vickers) are second cousins in 

the dark-fi re tobacco fi elds of rural Western Kentucky. Without immediate families 

that they can relate to, and lacking friends their own age, they only have each other. 

Over the course of a summer they venture on a journey exploring deep secrets and 

future hopes while confronted with fears of isolation, abandonment and an unknown 

tomorrow. Through a series of memories and vignettes, director Clay Jeter creates a 

lyrical tale of two solitary, playful and young souls. Jeter delicately imposes a complex 

assemblage of ways of looking and listening – planes of focus, select pieces of music, 

and expert sound engineering call attention to cryptic, but suggestive details. 

Rövid tartalom
A 18 éves Jess (Sarah Hagan) és a 12 éves Moss (Austin Vickers) másod-unokat-

estvérek. Történetük Nyugat Kentucky-ban játszódik egy dohánytermesztéssel fogla-

lkozó gazdaságban. Család és barátok nélkül csak egymásra számíthatnak. Az együtt 

töltött nyár során felfedezik egymás legféltettebb titkait, megismerik a másik álmait 

miközben az elszigeteltség, az elhagyatottság és az ismeretlen jövő rémével is meg-

küzdenek. Clay Jeter rendező emlékekből és karcolatokból állítja össze két magányos, 

játékos és – mindenekelőtt – nagyon fi atal lélek meséjét. 

Biography | Életrajz: 
Amerikan director. Born in 

Clarksville, Tennessee. 

Amerikai rendező. Tennessee 

államban, Clarksville-ben 

született.

Filmography:
2011 Jess + Moss

2010  Five Dollars

(short | kisjáték)

2006  Ferguson

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Clay JETER

PREMIER: 09.17. 16:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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IT FELT LIKE LOVE

USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Eliza HITTMAN, Shrihari SATHE, Laura WAGNER

Készítés éve | Year Of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Eliza HITTMAN

Operatőr | Photography: Sean PORTER

Zeneszerző | Sound: Nathan RUYLE

Vágó | Editing: Scott CUMMINGS, Carlos MARQUES-MARCET

Szereplők | Cast: Jesse CORDASCO, Richie FOLIO, Andrew MCCORD

Vetítési idő | Running time: 82 min

Synopsis
Fourteen-year-old Lila is experiencing an ennui-fi lled Brooklyn summer. She awkwardly 

wears a Kabuki-esque mask of sunscreen at the beach and plays third wheel to Chiara, 

her more experienced friend, and Chiara’s boyfriend, Patrick. Determined to have a 

love interest of her own, a bravado-fi lled Lila pursues Sammy, a tough but handsome 

older boy. Though Sammy doesn’t respond to her overtures, he doesn’t reject her either, 

and Lila manipulates herself deeper into his world. When her desperation and postur-

ing carry her too far into unfamiliar territory, her inexperience is exposed, and she is 

forced to confront reality.

Rövid tartalom
Lila 14 évesen újabb unalmas brooklyni nyár elé néz. Kabuki-maszk szerű naptej 

álarcában csak koloncnak érzi magát tapasztaltabb barátnője, Chiara, és annak 

barátja, Patrick nyakán. Elhatározza, hogy ő is szerez magának egy pasit. Összeszedi 

minden bátorságát és leszólítja a nála idősebb, tapasztaltabb, de nagyon helyes 

Sammyt. A srác nem mond sem igent, sem nemet és Lila egyre inkább beleéli magát a 

kettejük kapcsolatáról szőtt mesébe, egyre mélyebbre merül a fi ú ismeretlen világába. 

A kétségbeesés szülte hazugságok hálója egyre jobban fogva tartja, míg végül kiderül 

tapasztalatlansága és rákényszerül arra, hogy szembenézzen a valósággal.

Biography | Életrajz: 
American director. Born and 

based in New York City. 

Amerikai rendező. New Yor-

kban született. 

Filmography: 
2013 It Felt Like Love

2010  Forever’s Gonna Start 

Tonight 

(short | kisjáték)

2010  Second Cousins Once 

Removed 

(short | kisjáték)

2009  Trickster 

(short | kisjáték)

2008  A Lumiere 

(short | kisjáték)

Rendező | Director: 
Eliza HITTMAN

PREMIER: 09.20. 23:00 

Great Hall (HUN-ENG)
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KECHICHE-RETROSPEKTÍV
KECHICHE-RETROSPECTIVE

A tunéziai születésű francia rendező-író-színész szakított a hagyományos fi lmkészítési 

szabályokkal: művei régi és új, a klasszicizmus és a szexualitás, Európa és Afrika, doku-

mentarizmus és költőiség izgalmas szintézisét adják. A Jameson CineFest retrospektív-

vel tiszteleg az Arany Pálma-díjas művész előtt.

Abdellatif Kechiche has an unique ability to connect new and old, European and African, 

sexuality and classicism: the Tunisian-French actor, fi lm director and screenwriter 

broke almost all the rules of the fi lm industry – in a realistic and poetic way. Jameson 

CineFest honours the Palme d’Or winner director with a retrospective: we screen all his 

great previous movies.

BLAME IT ON VOLTAIRE AKA POETICAL REFUGEE | La faute à Voltaire | Voltaire hibája

GAMES OF LOVE AND CHANCE | L’esquive | A kitérés

THE SECRET OF THE GRAIN | La graine et le mulet | A kuszkusz illata

BLACK VENUS | Vénus noire | Fekete Vénusz

A Francia Intézet támogatásával.

Supported by the Budapest French Institute.
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BLAME IT ON VOLTAIRE AKA POETICAL REFUGEE 

La faute à Voltaire | Voltaire hibája

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Jean-François LEPETIT

Készítés éve | Year Of Production: 2000

Forgatókönyv | Screenplay: Abdellatif KECHICHE

Készítés éve | Year Of Production:Dominique BRENGUIER, Marie SPENCER

Vágó | Editing: Anick BALY, Tina BAZ, Amina MAZANI

Szereplők | Cast: Sami BOUAJILA, Élodie BOUCHEZ, Carole FRANCK

Vetítési idő | Running time: 117 min

Synopsis
Blame it on Voltaire is an interesting experience about the social phenomenon of 

immigration. Everybody who feels intolerance and prejudice toward those who come to 

Western Europe in search for a little dignity should take a look at this story of people 

who live on the edge.

Rövid tartalom
A Voltaire hibája a bevándorlást, annak társadalmi hátterét, emberi tapasztal-

atait ábrázolja. A fi lm megnézése ajánlatos lehet mindenkinek, aki türelmetlenül és 

előítélettel tekint a jobb élet reményében Nyugat-Európába bevándorlókra. Sorsokat 

ismerhetünk meg a fi lmből, embereket, akik a társadalom peremén próbálják megőrizni 

a méltóságukat.

Biography | Életrajz: 
Born in 1960 in Tunis, grew 

up in Nice, France. 1960-

ban született Tuniszban, 

Franciaországban, Nizzában 

nőtt fel.

Filmography:
2013  La vie d’Adèle

Adéle élete

1-2. fejezet

2010  Vénus noire

Black Venus

Fekete Vénusz

2007  La graine et le Mulet

A kuszkusz titka

2003 L’esquive | A kitérés

2000  La faute à Voltaire

Voltaire hibája

Rendező | Director: 
Abdellatif KECHICHE

PREMIER: 09. 14. 22:00

Béke Screen (HUN-ENG)
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GAMES OF LOVE AND CHANCE | L’esquive | A kitérés

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Jacques OUANICHE

Készítés éve | Year Of Production: 2003

Forgatókönyv | Screenplay: Ghalia LACROIX

Készítés éve | Year Of Production:Lubomir BAKCHEV

Zeneszerző | Sound: Nicolas WASCHKOWSKI

Vágó | Editing: Ghalia LACROIX

Szereplők | Cast: Sara FORESTIER, Osman ELKHARRAZ

Vetítési idő | Running time: 123 min

Synopsis
The fi lm won the César Award for Best Film, Best Director, Best Writing and Most 

Promising Actress (Sara Forestier). A group of teenagers from the housing projects 

of the Paris suburbs practice a passage from the play Games of Love and Chance by 

Pierre de Marivaux for their French class. Abdelkrim, or Krimo (Osman Elkharraz), who 

initially does not act in the play, falls in love with Lydia (Forestier). In order to try to 

seduce her, he accepts the role of Arlequin and joins the rehearsal. But his timidness 

and awkwardness keeps him from participating in the play as well as succeeding with 

Lydia.

Rövid tartalom
A kitérés hősei tizenévesek, akik Párizs egyik külvárosában egy 18. századi Pierre de 

Marivaux-darabot próbálnak. Abdelkrim (Osman Elkharraz) beleszeret Lydiába (Sara 

Forestier), és hogy közelebb kerüljön hozzá, jelentkezik Arlequin szerepére, de félé-

nksége és gyámoltalansága miatt sem szerepében, sem Lydia meghódításában nem 

jeleskedik. A fi lm 2003-ban négy César-díjat nyert: a legjobb fi lmnek, rendezőnek, 

írónak és a legígéretesebb fi atal színésznőnek (Forestier) járót.

PREMIER: 09. 18.  22:00

Béke Screen (HUN-ENG)

Rendező | Director: 
Abdellatif KECHICHE
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THE SECRET OF THE GRAIN | La graine et le mulet
A kuszkusz titka

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Claude BERRI

Készítés éve | Year Of Production: 2007

Forgatókönyv | Screenplay: Abdellatif KECHICHE

Készítés éve | Year Of Production:Lubomir BAKCHEV

Zeneszerző | Sound: Nicolas WASCHKOWSKI

Vágó | Editing: Ghalia LACROIX, Camille TOUBKIS

Szereplők | Cast: Habib BOUFARES, Hafsia HERZI, Farida BENKHETACHE

Forgalmazó | Distributor: Best Hollywood

Vetítési idő | Running time: 151 min

Synopsis
The Secret of the Grain stars Habib Boufares as an ageing immigrant from the Maghreb 

whose ambition to establish a successful restaurant as an inheritance for his large and 

disparate family meets sceptical opposition from the French bureaucracy. La graine et 

le mulet won the Jury Prize in Venice, the Luis Delluc Prize and also the César for the 

Best Film, Best Director, and again, for the Most Promising Actress (Hafsia Herzi).

Rövid tartalom
A kuszkusz illata főszereplője, Habib Boufares idősödő bevándorló, aki éttermet 

akar nyitni – kiterjedt családja és a francia bürokrácia útveszői azonban alaposan 

összekuszálják terveit. A fi lm bemutatója Velencében volt, ahol a fi lm megkapta a zsűri 

díját, majd Luis Delluc-díjat és ismét több César-díjat nyert, köztük a legjobb fi lmnek, 

a legjobb rendezőnek és a legígéretesebb fi atal színésznőnek (Hafsia Herzi) járót.

Biography | Életrajz: 
Born in 1960 in Tunis, grew 

up in Nice, France. 1960-

ban született Tuniszban, 

Franciaországban, Nizzában 

nőtt fel.

Filmography:
2013  La vie d’Adèle

Adéle élete – 1-2. 

fejezet

2010  Vénus noire

Black Venus

Fekete Vénusz

2007  La graine et le Mulet

A kuszkusz titka

2003 L’esquive | A kitérés

2000  La faute à Voltaire

Voltaire hibája

Rendező | Director: 
Abdellatif KECHICHE

PREMIER: 09. 13. 20:00

Béke Screen (HUN-ENG)
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BLACK VENUS | Vénus noire | Fekete Vénusz

FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Charles GILLIBERT, Marin KARMITZ, Nathanaël KARMITZ

Készítés éve | Year Of Production: 2010

Forgatókönyv | Screenplay: Abdellatif KECHICHE, Ghalia LACROIX

Készítés éve | Year Of Production:Lubomir BAKCHEV

Zeneszerző | Sound: Slaheddine KECHICHE

Vágó | Editing: Ghalia LACROIX, Albertine LASTERA, Camille TOUBKIS

Szereplők | Cast: Yahima TORRES, Olivier GOURMET

Vetítési idő | Running time: 166 min

Synopsis
Black Venus is the 19th century story of Saartjie Baartman, who left her native South 

Africa to expose her caged body to the audiences of London’s freak shows.

Rövid tartalom
A Fekete Vénusz 19. századi történet: címszereplője, Saartjie Baartman Dél-Afrikából 

kerül Londonba, ahol ketrecbe zárt látványosságként mutogatják. 

Rendező | Director: 
Abdellatif KECHICHE

PREMIER: 09. 15. 21:00

Uránia Screen (HUN-ENG)
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CAMERA D’OR

hamarosan megvásárolható dvd-n és blu-rayen!
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A MATTER OF LIFE AND DEATH | Diadalmas szerelem
THE APARTMENT | A legénylakás

MEPHISTO

COLONEL REDL | Redl ezredes
HANUSSEN
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A MATTER OF LIFE AND DEATH | Diadalmas szerelem
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: George R. BUSBY

Készítés éve | Year Of Production:1947

Forgatókönyv | Screenplay: Michael POWELL, Emeric PRESSBURGER

Operatőr | Photography: Jack CARDIFF

Zeneszerző | Sound: Allan GRAY

Vágó | Editing: Reginald MILLS

Szereplők | Cast: David NIVEN, Marius GORING, Raymond MASSEY, Kim HUNTER

Forgalmazó | Distributor: Park Circus

Vetítési idő | Running time: 104 min

Synopsis
Peter Carter (David Niven), a British Royal Air Force pilot, is trying to fl y a badly damaged 

and burning bomber home after a mission over Germany in May 1945 – and fi nds 

himself in another, colourful word. The visual effects, the Technicolor cinematography 

and the story has infl uenced a lot of artists from Phil Collins to J. K. Rowling and is 

considered as one of the best British fi lms ever made.

Rövid tartalom
Peter Carter (David Niven), a brit pilóta gépe súlyos találatot kap 1945 májusában 

Németország fölött. Menekülni próbál az égő bombázóból – és egy másik, színes 

világban találja magát. A Diadalmas szerelem képi világa, díszletei, cselekménye Phil 

Collinstól J. K. Rowlingig számos művészre hatott, és minden idők egyik legjobb brit 

fi lmjének tartják.

Biography | Életrajz: 
M. Powell: British director 

(1905-1990) Born in Kent, 

England. Brit rendező 

(1905-1990). Kentben szü-

letett

E. PRESSBURGER: Brit-ma-

gyar rendező (1902–1988). 

Miskolcon született.  
British-Hungarian director 

(1902–1988). Born in Mis-

kolc.

Filmography | Filmjeik 
(Selected)
1940  49th Parallel

49-es szélességi fok

1942  One of Our Aircraft Is 

Missing

1943  The Life and Death of 

Colonel Blimp

Blimp ezredes

1944 A Canterbury Tale 

1945  I Know Where I’m 

Going

1946  A Matter of Life and 

Death

Diadalmas szerelem 

1947 Black Narcissus

1948  The Red Shoes

A vörös cipellők

Rendező | Director: 
Michael POWELL,

Emeric PRESSBURGER

PREMIER: 09. 14. 16:00

Great Hall (HUN-ENG)
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THE APARTMENT | A legénylakás
US| EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Billy WILDER

Készítés éve | Year Of Production: 1960

Forgatókönyv | Screenplay: Billy Wilder, I. A. L. DIAMOND

Operatőr | Photography: Joseph LASHELLE

Zeneszerző | Sound: Adolph DEUTSCH

Vágó | Editing: Daniel MANDELL

Szereplők | Cast: Jack LEMMON, Shirley MACLAINE

Forgalmazó | Distributor: Park Circus

Vetítési idő | Running time: 120 min

Synopsis
C. C. Baxter, the lonely little New York offi cial lends his apartment for rendezvous of his 

bosses. One day he falls in love with the lover of one of his bosses.

Rövid tartalom
C. C. Baxter, a magányos New York-i kishivatalnok szerelmi légyottokra adja kölcsön 

legénylakását főnökeinek. Egy napon beleszeret egyik felettese szeretőjébe.

Rendező | Director: 
Billy WILDER

PREMIER: 09. 15. 16:00

Great Hall (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
American-Austrian direc-

tor. Born in 1906 in Su-

cha. Amerikai-osztrák 

rendező. 1906-ban született 

Suchában.

Filmography | Filmjeik 
(Selected)
1943  Five Graves to Cairo

Öt lépés Kairó felé 

1945  The Lost Weekend

Férfi szenvedély

1950 Sunset Boulevard

1954 Sabrina

1957  Witness for the 

Prosecution

A vád tanúja)

1959  Some Like It Hot

Van, aki forrón szereti

1960  The Apartment

A legénylakás

1961  One, Two, Three

Egy, kettő, három

1963  Irma La Douce

Irma, te édes

1978 Fedora
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MEPHISTO

HUNGARY, AUSTRIA, GERMANY | MAGYARORSZÁG, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Producer: Manfred DURNIOK

Készítés éve | Year Of Production: 1981

Forgatókönyv | Screenplay: DOBAI Péter, SZABÓ István

Operatőr | Photography: KOLTAI Lajos

Zeneszerző | Sound: TAMÁSSY Zdenkó

Vágó | Editing: CSÁKÁNY Zsuzsa

Szereplők | Cast:  Klaus Maria BRANDAUER, Rolf HOPPE, 

CSERHALMI György, ANDORAI Péter, BÁNSÁGI Ildikó

Vetítési idő | Running time: 155 min

Synopsis
An ambitious and gifted actor, an ambitious and unscrupulous politician, the distortion 

mechanism of a formidable ideology. István Szabó said with Mephisto something 

fundamental about power, politics and art in Central Europe. The fi lm won the 1981 

Academy Award for Best Foreign Language Film, in Cannes the Best Screenplay Award 

and the FIPRESCI Prize, among others.

Rövid tartalom
Egy becsvágyó és tehetséges színész, egy becsvágyó és gátlástalan politikus, egy 

félelmetes ideológia torzító mechanizmusa. Szabó István valami alapvetően érvényeset 

mondott ezzel a fi lmmel a hatalom, a politika és a művészet mindenkori közép-európai 

viszonyáról. A Mephisto 1981-ben elnyerte a legjobb külföldi fi lm Oscar-díját, Cannes-

ban a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést és a FIPRESCI-díjat – számos más díj 

mellett.

Biography | Életrajz: 
Hungarian director. Born in 

1938 in Budapest. 1938-

ban született Budapesten. 

Magyar rendező. 

Filmography:
1965  Álmodozások kora

Age of Illusions

1966 Apa | Father

1970  Szerelmesfi lm

Love Film

1973 Tűzoltó utca 25.

1977  Budapesti mesék

Budapest Tales

1980 Bizalom | Confi dence

1981 Mephisto

1985  Redl ezredes

Colonel Redl

1988 Hanussen

1991  Találkozás Vénusszal

Meeting Venus

1991  Édes Emma, drága 

Böbe | Sweet Emma, 

dear Böbe

1999  A napfény íze

Sunshine

2001  Szembesítés

Taking Sides

2004  Csodálatos Júlia

Being Julia

2006  Rokonok | Relatives

2012 Az ajtó | The Door

Rendező | Director: 
SZABÓ István

PREMIER: 09. 17. 18:00

Béke Screen (HUN-ENG)
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COLONEL REDL | Redl ezredes
HUNGARY, AUSTRIA, GERMANY | MAGYARORSZÁG, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Producer: Manfred DURNIOK

Készítés éve | Year Of Production: 1985

Forgatókönyv | Screenplay: DOBAI Péter, SZABÓ István

Operatőr | Photography: KOLTAI Lajos

Zeneszerző | Sound: TAMÁSSY Zdenkó

Vágó | Editing: CSÁKÁNY Zsuzsa

Szereplők | Cast:  Klaus Maria BRANDAUER, Armin MUELLER-STAHL, 

Gudrun LANDGREBE

Vetítési idő | Running time: 145 min

Synopsis
The story is exactly one hundred years old: Alfred Redl killed himself in 1913, directly 

before the outbreak of World War I. At this time Szabó’s hero is not an actor hiding 

behind masks, but a soldier, who hides himself behind uniforms. The fall of his country: 

the collapse of the Austro-Hungarian Empire and his personal fi asco anticipates a 

number of other 20th century events. Colonel Redl won the Jury Prize at the 1985 

Cannes Film Festival. The fi lm won the BAFTA Award for Best Foreign Language Film. It 

was nominated for a Golden Globe and an Academy Award for Best Foreign Language 

Film.

Rövid tartalom
A történet éppen száz éves: Alfred Redl 1913-ban, közvetlenül az első világháború 

kitörése előtt húzta meg a ravaszt. Szabó hőse ezúttal nem színészmaszk mögé bújik, 

hanem egyenruha mögé rejti énjét. Bukása hazája, az Osztrák-Magyar Monarchia 

összeomlását vetíti előre, megbuktatásának módja pedig a 20. század számos más 

eseményét. A Redl ezredes 1985-ben Cannes-ban elnyerte a zsűri díját. Ez az egyetlen 

magyar fi lm, amely BAFTÁ-t nyert (azaz a Brit Filmakadémia díját a legjobb külföldi 

fi lmnek), az első, melyet Golden Globe-ra, és a harmadik Szabó-fi lm, melyet Oscar-

díjra jelöltek.

Rendező | Director: 
SZABÓ István

PREMIER: 09. 18. 17:30

Béke Screen (HUN-ENG)
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Biography | Életrajz: 
Hungarian director. Born in 

1938 in Budapest. 1938-

ban született Budapesten. 

Magyar rendező. 

Filmography:
1965  Álmodozások kora

Age of Illusions

1966 Apa | Father

1970  Szerelmesfi lm

Love Film

1973 Tűzoltó utca 25.

1977  Budapesti mesék

Budapest Tales

1980 Bizalom | Confi dence

1981 Mephisto

1985  Redl ezredes

Colonel Redl

1988 Hanussen

1991  Találkozás Vénusszal

Meeting Venus

1991  Édes Emma, drága 

Böbe | Sweet Emma, 

dear Böbe

1999  A napfény íze

Sunshine

2001  Szembesítés

Taking Sides

2004  Csodálatos Júlia

Being Julia

2006  Rokonok | Relatives

2012 Az ajtó | The Door

Rendező | Director: 
SZABÓ István

HANUSSEN

HUNGARY, AUSTRIA, GERMANY | MAGYARORSZÁG, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Producer: Manfred DURNIOK

Készítés éve | Year Of Production: 1988

Forgatókönyv | Screenplay: DOBAI Péter, SZABÓ István

Operatőr | Photography: KOLTAI Lajos

Zeneszerző | Sound: TAMÁSSY Zdenkó, VUKÁN György

Vágó | Editing: CSÁKÁNY Zsuzsa, KAJDÁCSI Brigitta, REKUC Bettina, SZENTANDRÁSI Éva

Szereplők | Cast:  Klaus Maria BRANDAUER, Erland JOSEPHSON, BÁNSÁGI Ildikó

Vetítési idő | Running time: 117 min

Synopsis
Austrian Klaus Schneider, who later comes to be known as Erik Jan Hanussen is 

wounded during World War I. While recovering in the care of Dr. Emil Bettleheim (Erland 

Josephson), the doctor discovers that Schneider possesses empathic powers. After 

the war, with one friend as his manager and another as his lover, Schneider changes 

his name and performs in halls and theaters as a hypnotist and mind reader in Berlin 

– where the Nazis also notice his abilities… The fi lm was nominated for the 1988 

Academy and Golden Globe Awards for Best Foreign Language Film.

Rövid tartalom
Az osztrák Klaus Schneider megsebesül az első világháborúban. Miközben lábadozik, 

orvosa, Bettelheim Emil (Erland Josephson) észreveszi, hogy páciense, talán 

fejsérülése miatt, különleges képességekkel rendelkezik: látja a jövőt, megérti és 

megérzi a körülötte lévők vágyait, félelmeit és érzelmeit. Ritka tehetségét a háború 

után Schneider, már Erik Jan Hanussenként, varietékben és spiritiszta szeánszokon 

kamatoztatja. Berlinbe megy, ahol a nácik is felfi gyelnek a mágusra... A fi lmet 1988-

ban Oscar-díjra és Golden Globe-ra jelölték a legjobb külföldi fi lm kategóriájában.

PREMIER: 09. 19. 18:00

Uránia Screen (HUN-ENG)



DAZOO.COM KISJÁTÉK- ÉS KÍSÉRLETI FILMEK
DAZOO.COM SHORT FEATURES 

AND EXPERIMENTAL FILMS
DOOD VAN EEN SCHADUW | Death of a shadow | Egy árny halála

DIE LETZTE GRENZE | The Last Border | Az utolsó határ

KAVA SA DZEMOM | Coffee with Jam| Kávé és jam

HOME RUN | Hazafutás
EAT

POUR LE ROLE | The audition | A meghallgatás

SUTRIN | Morning | Reggel

KARAOKE

SUB

LÁGY ESŐ | Soft Rain
UNE PLACE | A place | Egy hely

BRUCHIM HABAIM VE MISHTATFIM BATZAARCHEM

Welcome and our Condolences | Isten hozott és részvétünk

BUHAR | Vanished Into Blue | Ködbe veszett

AVANT QUE DE TOUT PERDRE | Just Before Losing Everything | Mielőtt minden elveszne

ATOMES | Atoms | Atomok

ELECTRIC INDIGO

L’AMOU BÈGUE | Stammering love | Elhabogott szerelem

ÚJRATERVEZÉS | My guide
45 DEGREES | 45 fok

INASSENZA | Inabsence | Távollét

HARRY’S TRUCKSTOP | Harry kamionos pihenője
PASTILA FERICIRII | The Pill of Happiness | A boldogság pirulája



DOOD VAN EEN SCHADUW | Death of a shadow | Egy árny halála
BELGIUM | BELGIUM

Producer: Serepndipity Films – Ellen De Waele

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Tom Van AVERMAET

Operatőr | Photography: Stijn Van Der VEKEN

Vágó | Editing: Dieter DIEPENDAELE

Vetítési idő | Running time: 20:00 min

Synopsis: Stuck in a limbo between life and death, Nathan Rijckx, a deceased World War I 

soldier has to collect shadows to regain a second chance at life and love. With two shadows left 

to collect, he discovers something that shakes his world completely.

Rövid tartalom: A katona Nathan Rijckx 

az I. világháborúban egy, az élet és halál 

határmezsgyéjén húzódó, különös helyen 

ragad. Árnyakat kell gyűjtenie, hogy kaphas-

son még egy esélyt az életre és a szerelemre. 

Már csak két árnyat kellene begyűjtenie, 

amikor történik valami, ami az egész világát 

fenekestül felforgatja.

DIE LETZTE GRENZE | The Last Border | Az utolsó határ
GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer: Marie-Amélie STEUL

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Daniel BUTTERWORTH

Operatőr | Photography: Thomas RADLWIMMER

Vágó | Editing: Michael MÜNCH

Vetítési Idő | Running Time: 20:45 min

Synopsis: In order to save his obsolete border house from demolition at any cost, aging border 

guard Alfred attempts to escape through a legal loophole. The catch is: he has to jeopardize 

his secret love.

Rövid tartalom: Hogy bármi áron megmentse lebontásra ítélt határátkelőjét, Albert joghézagot 

keres a schengeni egyezményben. A gond csak az, hogy titkos szerelmét kellene a törvény elé 

citálnia. 

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Belgian fi lmmaker. He was born 

in 1982. Belga fi lmrendező. 

1982-ben született.

Filmography | Filmjei: 
2012 Death of a Shadow

2006 Dreamtime

Biography | Életrajz:
Son of a German mother and 

African-American father. 

Born in1985, in Karlsruhe. 

 A német anyától és afro-

amerikai apától származó 

rendező 1985-ben született 

Karlsruhéban.

Filmography | Filmjei: 
2013 The Last Border

2009 Letters

Rendező | Director: 
Tom Van AVERMAET

Rendező | Director: 
DANIEL BUTTERWORTH
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KAVA SA DZEMOM | Coffee with Jam| Kávé és jam
CROATIA | HORVÁTORSZÁG

Producer: Djina JAKIR

Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Nikolina BOGDANOVIC

Operatőr | Photography: Dubravka KUROBASA

Vágó | Editing: Iva IVAN

Vetítési idő | Running time: 05:40 min

Synopsis: A couple has breakfast. Their movements refl ect each other ÷ where his begin, hers 

end. They are on the same wavelength. But, a simple gesture, with wrong timing, turns their 

breakfast into disaster.

Rövid tartalom: Egy pár reggelizik. 

Mozdulataik finoman összehangoltak – 

amit a férfi keze elkezd azt a nőé befejezi. 

Azonos hullámhosszon vannak. De elég 

egyetlen rosszul időzített mozdulat, és a 

reggeli katasztrófába torkollik. 

HOME RUN | Hazafutás
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer:  Julien NAVEAU

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: David LUCAS

Operatőr | Photography: Nicolas MESDOM

Vágó | Editing: Frédéric BAILLEHAICHE

Vetítési idő | Running time: 25:00 min

Synopsis: Homeless for several months, Franck spends his time driving around in an attempt 

to escape from boredom and forget his loneliness. When given custody of his son for a weekend, 

he decides to take a longer trip than was initially planned…

Rövid tartalom: Franck hónapok óta hajléktalan. Csak autózgat, hogy elűzze az unalmat és 

megfeledkezzen magányáról. Amikor egy hétvégére megkapja a fi át úgy dönt, hogy az eredetileg 

tervezettnél hosszabb útra indul...

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Croatian director. Born in 1986, 

in Zagreb.  A horvát rendező 

1986-ban született Zágrábban.

Filmography | Filmjei: 
2013 Coffee with Jam

2010 Tetrapak

Biography | Életrajz: 
French director. Born in 1978, 

in Mont Saint-Aigan, Nor-

mandy.  A francia fi lmkészítő 

1978-ban született Mont Saint 

Aiganban.  

Filmography | Filmjei: 
2012 Home Run

Rendező | Director: 
FILIP PERUZOVIC

Rendező | Director: 
David LUCAS
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EAT
GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer:  Markus KAATSCH & Tara BIERE & Nick WARNECKE & Deutsche Film- und 

Fernsehakademie Berlin

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Ines BERWING

Operatőr | Photography: Patrick JASIM

Vágó | Editing:  Moritz KRÄMER

Vetítési idő | Running time: 06:30 min

Synopsis: A photoshoot. The model Helen is unnerved. Back in the changing room she makes a 

surprising discovery. Everything around her is edible –  the chair, the tv, the walls…

Rövid tartalom: Fotózás. Helen, a modell, 

ideges. Az öltözőben meglepő felfedezést 

tesz: minden ehető – a szék, a tv, a falak…

POUR LE ROLE | The audition | A meghallgatás
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Antoine Le CARPENTIER

Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Pierre NINEY, Igor GOTESMAN

Operatőr | Photography: Julien BUREAU

Vágó | Editing: Grégoire CIVAN

Vetítési idő | Running time: 13:26 min

Synopsis: François attends a casting. After a very strange interview, he fi nds out he is actually 

at the heart of the mysterious set up in which he is forced to take part...

Rövid tartalom: François elmegy egy meghallgatásra. Egy igen furcsa interjú után rájön, hogy 

egy rejtélyes „fi lm kellős közepébe csöppent, amiben már kénytelen szerepet vállalni…

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Swiss director. Born in 1980 in 

Basel. Grew up in Germany.

1980-ban született a svájci Bá-

zelben. Németországban nőtt fel.

Filmography | Filmjei: 
2011 Vorsprechen; Schub; Bonsai

2009  28 cent; Der Letzte Sil-

berbauchkarpfen

2007 GO 

2006 Die Krux

2005 Tsuri Tsumi

Biography | Életrajz:
French actor and director. Born 

in 1989. Francia színész-

rendező. 1989-ben született.

Filmography | Filmjei: 
2013 The Audition

2013 Casting

Rendező | Director: 
Moritz KRÄMER

Rendező | Director: 
Pierre NINEY
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SUTRIN | Morning | Reggel
BULGARIA | BULGÁRIA

Producer: Neda MORFOVA & Georgi ANDREEV

Készítés éve | Year of Production: 2013

Operatőr | Photography: Georgi ANDREEV

Vágó | Editing: Neda MORFOVA & Alexander ETIMOV

Vetítési idő | Running time: 15:00 min

Synopsis: A 15-year-old girl has been caught at a bar after 10pm. Her careless parents are not 

able to pick her up at the police station so a bored detective decides to drive her home. This fi lm 

is about the bond formed between two lonely strangers in a 10-minute real time drive.

Rövid tartalom: Egy 15 éves lányt este 10 után egy bárban talál a rendőrség. Nemtörődöm szül-

ei nem tudnak érte menni a kapitányságra, 

úgyhogy végül egy unatkozó nyomozó viszi 

haza. A fi lm arról a 10 percnyi autóútról 

szól, melynek során két idegen megismeri 

egymást. 

KARAOKE
CZECH REPUBLIC | CSEH KÖZTÁRSASÁG

Producer: Marek JINDRA (Studio FAMU)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Ondrej HUDECEK

Operatőr | Photography: Ondrej HUDECEK

Vágó | Editing: Ondrej HUDECEK

Vetítési idő | Running time: 09:35 min

Synopsis: There is a classy speedwalker, there is a disabled beggar, there are saintly singers, 

there are free guns for everyone, there is an extremly heavy suitcase, there are cozy toilet stalls, 

there is a hopping karaoke ball, there is an uncertain forecast, and it all has to make sense 

eventually, hasn’t it?

Rövid tartalom: Adott egy túrázó, egy fogyatékkal élő koldus, egyházi énekesek, ingyen fegyver 

mindenkinek, egy hihetetlenül nehéz bőrönd, kényelmes WC fülkék, egy pattogó karaoke golyó 

és egy homályos jóslat. Előbb-utóbb csak kisül belőle valami, nem?

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Bulgarian director. Born in 

1990.  A bolgár rendező 

1990-ben született.

Filmography | Filmjei: 
2012 MORNING

2011 Sorry, Destiny

2011 Zachary from Sofi a 

2010 Someone Else’s Steps

2009 Zone B-19

Biography | Életrajz: 
The Czech director was born in 

1987.  Cseh rendező. 1987-

ben született.

Filmography | Filmjei: 
2012 Falcon 

2012 Years 

2012 Karaoke

2012 Framed

2011 Marathon 

2011 Harlequin 

2011 Detective 

2011 O-Ring

Rendező | Director: 
Neda MORFOVA

Rendező | Director: 
Ondrej HUDECEK
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SUB
SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Producer: Paramotion Films

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Jossie Malis ÁLVAREZ

Operatőr | Photography: Nicolás PINZÓN

Vágó | Editing: Jossie Malis ÁLVAREZ, Nicolás PINZÓN, José Luis FARIAS, Alfonso FULGENCIO 

Vetítési idő | Running time: 15:00 min

Synopsis: An African immigrant with communication problems faces the bureaucratic diffi cul-

ties of a strange society in original version.

Rövid tartalom: Egy kommunikációs gondokkal küzdő afrikai bevándorló kénytelen szembesülni 

egy idegen ország bürokratikus rendszerével 

– eredeti nyelven!

LÁGY ESŐ | Soft Rain
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Producer: LÁSZLÓ Sára, GERŐ Marcell

Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: NAGY Dénes, DOBOS Tamás

Operatőr | Photography: DOBOS Tamás

Vágó | Editing: Nicolas RUMPL

Vetítési idő | Running time: 27:48 min

Synopsis: Dani, raised in a state-owned foster home, ends up at a family living in an underde-

veloped village. His behavior is strange, deviant, and even pathetic sometimes. He wants to be 

loved but cannot earn it. Nobody ever told him how. 

Rövid tartalom: Dani nevelőotthonban felnőtt fi ú, aki egy elmaradt kistelepülésen él egy csa-

ládnál, ahova nemrégiben került. Viselkedése furcsa, kirívó, néha szánalmas. Szeretetre vágyik, 

de nem tudja, hogyan kell ezt a szeretetet megszereznie, mert nem tanították meg neki. 

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
The Peruvian-Chilean director 

was born in 1976.  A perui és 

chilei felmenőkkel rendelkező 

rendező 1976-ban született.

Filmography | Filmjei: 
2013 Sub

2012 Bendito Machine IV

2003 I Am Not Sleepy

Biography | Életrajz:
Hungarian nationality. Born in 

1980, in Budapest. Magyar 

rendező. 1980-ban született 

Budapesten.

Filmography | Filmjei: 
2013 Lágy Eső

2012 Saját idő

2010 Riport

2009 Berlinskaya Fuga

2008 Russian Playground

2007 Vmeste (Együtt)

2006 Láthatatlan ember

2005 Kovács Éva

2004 November, 2003

Rendező | Director: 
Jossie Malis ÁLVAREZ

Rendező | Director: 
NAGY Dénes
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UNE PLACE | A place | Egy hely
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Frédéric DUBREUIL

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay:  Arnaud AUSSIBAL

Operatőr | Photography: Roman DYMNY

Vágó | Editing: Roman DYMNY

Vetítési idő | Running time: 18:26 min

Synopsis: In a tent somewhere in town, Alice can’t sleep. Threatening clouds approaching and 

encircle the small canvas shelter, they wake up feeling that haunts: somewhere there is place 

for her.

Rövid tartalom: Egy sátor valahol a város-

ban. Alice nem tud aludni. Fenyegető fellegek 

közelednek, beborítják az apró vászonsátrat. 

Kísértő érzelmeket keltenek: valahol van egy 

hely, ami rá vár. 

BRUCHIM HABAIM VE MISHTATFIM BATZAARCHEM

Welcome and our Condolences | Isten hozott és részvétünk
ISRAEL | IZRAEL

Producer: Leon PRUDOVSKY

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Leon PRUDOVSKY

Operatőr | Photography: Israel (Sergei) FRIEDMAN

Vágó | Editing: Evgeny RUMAN

Vetítési idő | Running time: 26:30 min

Synopsis: 1991. The beginning of the massive Jewish immigration wave from the USSR to 

Israel. 12 years old Misha is documenting his family’s journey. The already traumatic immigra-

tion experience is enhanced up to absurd proportions, when the family’s old aunt dies on the 

plane just before they reach the land of their ancestors. Now, the family will have to go through 

various levels of bureaucracy with an immigrating corpse…

Rövid tartalom: 1991-et írunk. A Szovjetunióból zsidó bevándorlók ezrei tartanak Izrael felé. A 12 

éves Misa kamerára veszi családja utazását. A bevándorlás amúgy is traumatikus folyamatát egy, 

az abszurditás határát súroló esemény nehezíti: úton őseik földje felé a nagynéni meghal a gépen. 

A családnak egy sor bürokratikus nehézséggel 

kell szembenéznie, nyakukon egy bevándorló 

hullával. 

PREMIER: 09. 19. 19:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 21:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
French director. A place is 

his fi rst short. Francia 

elsőfi lmes rendező. 

Filmography | Filmjei: 
2012 A place

Rendező | Director: 
Arnaud AUSSIBAL

PREMIER: 09. 19. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Israeli nationality. Born in 1978 

in St.-Petersburg, Russia.  Az 

Izraelben élő rendező 1978-ban 

született Szentpétervárott. 

Filmography | Filmjei: 
2012 Welcome... and our Con-

dolences”

2010 Troyka –  4 episodes, 

2009 Five Hours from Paris

2007 Next Year in Toronto.

2006 Like a Fish out of Water

2005 Dark Night

2004 Roads to Kfar Qasem 

2003 Occasional Rain

Rendező | Director: 
Leon PRUDOVSKY
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BUHAR | Vanished Into Blue | Ködbe veszett
TURKEY | TÖRÖKORSZÁG

Producer: Abdurrahman ONER (Buhar Film Production Ltd. Company)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Tulin TEZEL

Operatőr | Photography: Sonuc DASDEMIR

Vágó | Editing: Abdurrahman ONER

Vetítési idő | Running time: 12:00 min

Synopsis: A room, an old couch, a dining table, a tv, an old heater and a mirror right next to 

it. A matchmaking show is on tv. In the room the woman prepares dinner for her husband. The 

camera enters the room gently and we witness the couple’s troubled marriage. 

Rövid tartalom: Egy szoba, egy öreg kanapé, ebédlőasztal, egy tv, egy régi tűzhely és egy tükör.  

A tv-ben éppen párkereső műsor megy. Az 

asszony vacsorát főz a férjének. A kamera 

fi noman közelít a szobába és néző máris egy 

problémás házasság közepébe csöppen. 

AVANT QUE DE TOUT PERDRE | Just Before Losing Everything
Mielőtt minden elveszne
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Alexandre GAVRAS (KG Productions)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Operatőr | Photography: Nathalie DURAND

Vágó | Editing: Roman DYMNY

Vetítési idő | Running time: 30:00 min

Synopsis: A young boy pretends to go to school and hides under a small bridge. A teenager 

in tears waits at a bus stop. A woman picks them up and drives them to the parking lot of a 

supermarket. They step out of the car, the woman takes a big trash bag out of the trunk. All 

three rush inside the store...

Rövid tartalom: Egy kisfi ú úgy tesz, mintha iskolába menne, de elbújik egy híd alatt. Egy zokogó 

tinilány ücsörög egy buszmegállóban. Jön egy nő, felveszi őket, majd leparkolnak egy áruház 

parkolójában. Kiszállnak, a nő elővesz a kocsi csomagtartójából egy nagy szemeteszsákot majd 

mindhárman berohannak a boltba…

PREMIER: 09. 19. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Turkish nationality. He was born 

in 1984, in Mersin.  A török 

rendező 1984-ben született 

Mersinben.

Filmography | Filmjei: 
2012 Vanished into Blue

2011 Rosary

2010 Bird of Passage

2009  Big Big Hands; A Curly 

Man; Piamono  

2008 Styx’i Geçmek; 2008 Look

2007 Lost

2006 Journey

Biography | Életrajz:
French actor and director. Just 

Before Loosing Everything is 

his forst fi lm as director.  Az 

elsősorban színészként ismert 

francia rendezőnek a Mielőtt 

minden elveszne az első fi lmje.

Filmography | Filmjei: 
2012  Just Before Loosing 

Everything

Rendező | Director: 
Abdurrahman ÖNER

Rendező | Director: 
Xavier LEGRAND
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ATOMES | Atoms | Atomok
ITALY | OLASZORSZÁG

Producer: Véronique DUYS

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay:  Arnaud DUFEYS

Operatőr | Photography: Lucien KELLER

Vágó | Editing: Nicolas BIER

Vetítési idő | Running time: 28:40 min

Synopsis: Opposites attract in this unnerving tale about Jules, a provocative teenager who 

distracts the life of Hugo, a teacher at his boarding school. 

Rövid tartalom: Az ellentétek vonzzák egymást. Felkavaró mese Jules-ról, a provokatív 

tinédzserről, aki teljesen felborítja a bentlakásos iskola egyik tanárának, Hugónak az életét.

ELECTRIC INDIGO

BELGIUM, FRANCE | BELGIUM, FRANCIAORSZÁG

Producer: Laurent DENIS, Jonathan HAZAN

Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Jean-Julien COLLETTE

Operatőr | Photography: Manu DACOSSE

Vágó | Editing: Bruno TRACQ

Vetítési idő | Running time: 24:00 min

Synopsis: It is sometimes complicated for a little girl to face peer pressure and becoming aware 

of her own identity, especially that she never knew her mother and that the only reference is the 

love of two heterosexual fathers united by the bonds of a non-carnal marriage.

Rövid tartalom: Nehéz egy kislánynak túltennie magát a kortárs csoport nyomásán és rájönnie, 

hogy ki is ő valójában. Különösen az, ha az anyját sosem ismerte és csak két heteroszexuális 

férfi  házassága és szerelme áll előtte mintaként. 

PREMIER: 09. 20. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:30 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Belgian director. Born in 1989, 

in Liege.  A belga rendező 

1989-ben született Liege-ben.

Filmography | Filmjei: 
2012 Atoms

Rendező | Director: 
Arnaud DUFEYS

PREMIER: 09. 20. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:30 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Belgian fi lmmaker. Born in 

Brussels in 1978.  A belga 

rendező 1978-ban született 

Brüsszelben.

Filmography | Filmjei: 
2013 Electric Indigo

2010 Tabu

2006  É fi nita la commedia 

(co-director/társrendező)

2006  Barbara Broadcast 

(co-director/társrendező)

2003  Qui veut le peau de 

Roberto Santini?

1999  Who the FÔÔÔ Is Henry 

Strange?

Rendező | Director: 
Jean-Julien COLLETTE
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L’AMOU BÈGUE | Stammering love | Elhabogott szerelem
SWITZERLAND | SVÁJC

Producer: Rachel NOEL (Ecal/Ecole cantonale d’art de Lausanne)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay:  Jan CZARLEWSKI, Olivier DUVAL

Operatőr | Photography: Bastien BÖSIGER 

Vágó | Editing: Suzanne Van BOXSOM

Vetítési idő | Running time: 20:00 min

Synopsis: Tim is 23 years old. He’s intelligent, rather good looking, but he stammers. Seducing 

a girl is an ordeal. Encouraged by his friend, he will try and reach for the brass ring – Victoria, 

a pretty girl he met boxing. However, he has trouble stringing two words together…   

Rövid tartalom: Tim 23 éves. Intelligens, 

egész jóképű, csakhogy dadog. Kínszenvedés 

számára meghódítani egy nőt. A barátja bíz-

tatására belevág a lehetetlenbe: megszólítja 

a csinos Victoriát, akit az ökölvívóedzésen 

ismert meg. A gond csak az, hogy két szót ki-

mondása is komoly problémákba ütközik…

ÚJRATERVEZÉS | My guide
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: TÓTH Lajos, KUCZKÓ Andrea, SIPOS Gábor, RAJNA Gábor, TÓTH Barnabás

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: TÓTH Barnabás 

Operatőr | Photography: MAROSI Gábor

Vágó | Editing: TÓTH Barnabás 

Vetítési idő | Running time: 12:00 min

Synopsis: Elderly couple in the traffi c. The wife chitchats, warns, controls. She is a policeman, a 

GPS and a commentator at the same time. The husband growls or bursts out. This is how their 

world works. But life is a constant re-planning...

Rövid tartalom: Idős pár a forgalomban. A nő fecseg, riogat, irányít. Egyszerre közlekedési 

rendőr, GPS és helyszíni közvetítő. A férfi  hol morog, hol kifakad. Ez a világuk rendje. De ez élet 

folyamatos újratervezés…

PREMIER: 09. 17. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 20. 19:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:30 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
He is of Polish origin, but born 

in Paris in 1988.  A lengyel 

származású fi lmes 1988-ban 

született Párizsban. 

Filmography | Filmjei: 
2012 Stammering Love

2011 The Ambassador & Me

2011 Tomek

Biography | Életrajz:
Hungarian nationality. Born 

in 1977.   Magyar rendező. 

1977-ben született. 

Filmography | Filmjei: 
2013 Újratervezés

2012 A mérleg nyelve

2009 Rózsaszín sajt

2006 Egy szavazat

2004 (terep)SZEMLE

2004 Vonaton

Rendező | Director: 
Jan CZARLEWSKI

Rendező | Director: 
TÓTH Barnabás
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45 DEGREES | 45 fok
GREECE | GÖRÖGORSZÁG

Producer: George GRIGORAKIS 

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: George GRIGORAKIS 

Operatőr | Photography:  Claudio Bolivar

Vágó | Editing: Thodoris ARMAOS 

Vetítési idő | Running time: 14:20 min

Synopsis: Athens, August 2012. 45 degrees. The fridge is empty. The situation is very tense. A 

father changes under the burden of the economic crisis. It’s getting dark and its still boiling 

hot. A capital at the border of exploding.

Rövid tartalom: Athén, 2012 augusztusa. 45 

fok. A hűtő üres. A helyzet egyre feszültebbé 

válik. A gazdasági válság megváltoztat egy 

apát. Esteledik, de a forróság nem akar 

szűnni. A város majd’ felrobban…

INASSENZA | Inabsence | Távollét
ITALY | OLASZORSZÁG

Producer: Angelo Amoroso d’ARAGONA

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Domenico De ORSI, Angelo Amoroso d’ARAGONA

Operatőr | Photography: Sergio GRILLO

Vágó | Editing: Domenico De ORSI

Vetítési idő | Running time: 28:40 min

Synopsis: Two sisters interlace their memory of the last time they met. Lena is a professional 

photographer and sees everything with the detached and cold perspective of her camera lens. 

Paola, her sister, is an athlete. She loves nature and thinks she can observe reality without 

fi lters. They see each other again on the day of their father’s funeral. 

Rövid tartalom: Két testvér visszaemlékezik utolsó találkozásukra. Lena profi  fotós, mindent a 

kamera hideg és távolságtartó lencséjén keresztül szemlél. Paola futó. Imádja a természetet és 

hiszi, hogy képes meglátni az objektív valóságot. Legközelebb az apjuk temetésén találkoznak.

PREMIER: 09. 20. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:30 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Writer and director from Greece.

 Görög író és rendező. 

Filmography | Filmjei: 
2012  45 degrees

2012   Celtman

2012   Revolving

2011    The Case of Regina 

Scalici 

2011   From Nowhere

2010   Reverse;  Now What

2009   N’ Me for Myself

2007   Vicious Circle

Rendező | Director: 
Gregoris GRIGORAKIS

PREMIER: 09. 19. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Italian nationality. Inabsence 

is his fi rst fi lm as director.  

A Távollét az olasz rendező első 

fi lmje. 

Filmography | Filmjei: 
2012 Inabsence

Rendező | Director: 
Domenico De ORSI
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HARRY’S TRUCKSTOP | Harry kamionos pihenője
GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer: Yannick Paul PETZOLD (Filmakademie Baden-Württemberg)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Arto SEBASTIAN

Operatőr | Photography:  Simon DRESCHER

Vágó | Editing: Philipp OSTERMANN

Vetítési idő | Running time: 19:00 min

Synopsis: Harry’s Truckstop tells the love story of two people who take everything in life for 

granted and only realise what they have to lose after they’ve lost each other.

Rövid tartalom: A Harry kamionos pihenője szerelmi történet. Két olyan emberről szól, akik 

természetesnek vesznek mindent az életben. 

Csak akkor jönnek rá tévedésükre, mikor 

elveszítik egymást.

PASTILA FERICIRII | The Pill of Happiness

A boldogság pirulája
ROMANIA | ROMÁNIA

Producer: Sorin BOTOSENEANU

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: FELMÉRI Cecília, Ruxandra IOANID

Operatőr | Photography: Vlad LOMNASAN

Vágó | Editing: Eugen KELEMEN

Vetítési idő | Running time: 12:00 min

Synopsis: Revenge. Feels so good. Are you ready to pay the price for it?

Rövid tartalom: Bosszú. Olyan jólesik. De mindennek ára van...

PREMIER: 09. 20. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 13:30 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
German nationality. Born in 

1983.  A német rendező 

1983-ban született.

Filmography | Filmjei: 
2012 Harry’s Truckstop

2010 Halbmond:abnehmend

2009 Du Hund; Fliegen

2008 Heute Hier; Aquarius

2008 Aus der Goldenen Zeit

2004 Spiegelrefl exe

2003 Holy Music

2001 Carpe Diem

Biography | Életrajz:
Romanian fi lmmaker of Hun-

garian origin. Born in 1978. 

  Magyar származású román 

fi lmkészítő. 1978-ban született. 

Filmography | Filmjei: 
2012 The Pill of Happiness

2011 Végtelen percek

2010 Mátyás, Mátyás

2008 Kakukk

Rendező | Director: 
Arto Sebastian BUHMANN

Rendező | Director: 
FELMÉRI Cecília
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DOKUMENTUMFILMEK
DOCUMENTARY FILMS

A PLEINES DENTS | Bite into Life | Fogas kérdés

 DUPA FEL SI CHIP  | As you like it | Ahogy tetszik

EENENTWINTIG + Zeven | Twenty-One + Seven | Huszonegy + hét

CAMPING WESERTAL

CENTRAL STATION SOFIA | Központi pályaudvar

LA ALFOMBRA ROJA | The Red Carpet | A vörös szőnyeg

PRISONERS OF KANUN | A kanun foglyai

KIEDYŚ BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI | We will be happy one day | Boldogok leszünk…majd egyszer

WIOSNA LATO JESIEN | Spring Summer Fall | Tavasz, nyár, ősz

HUA DUO | Blossom with Tears | Könnyek és virágok

ROZMOVA | The Conversation  | A beszélgetés



A PLEINES DENTS | Bite into Life | Fogas kérdés
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Delphine BENROUBI (Palikao Films) Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Keren Ben RAFAEL Operatőr | Photography: Keren Ben RAFAEL

Vágó | Editing: Keren Ben RAFAEL & Daniel AVITZUR Vetítési idő | Running time: 52:00 min

Synopsis: How can you bite into life when you lack half of your teeth? At the age of 22, when her main concerns 

should be making love or having fun, Keren must undergo a series of dental operations. For a few years, the young 

Israeli director has fi lmed her life, her close ones and her dentists. She is confronted to the problematics of youth 

and womanhood: her appearance, the gaze of the other, love life and confi dence issues. 

Rövid tartalom: Hogyan élhetnél teljes életet, ha a fél fogsorod hiányzik? 22 évesen, mikor a legfontosabb 

az lenne, hogy szeressen, hogy bulizzon, Kerennek át kell esnie egy sor fogászati műtéten. A fi atal iz-

raeli rendező az elmúlt néhány évben rendszeresen 

fi lmezte önmagát, a hozzátartozóit és a fogorvo-

sait. Szembe kell néznie a fi atalság és a nőiség 

központi problémáival: a külsejével kapcsolatos 

aggodalmakkal, mások róla alkotott ítéletével, 

szerelmi életének válságaival és persze az önbi-

zalomhiánnyal.

DUPA FEL SI CHIP  | As you like it  | Ahogy tetszik
ROMANIA | ROMÁNIA

Producer: Babes-Bolyai University Faculty of Theatre and Television

Készítés éve | Year of Production: 2013 Forgatókönyv | Screenplay: Paula ONET 

Operatőr | Photography: Paula ONET Vágó | Editing: Paula ONET 

Vetítési Idő | Running Time: 21:45 min

Synopsis: IIf you could pick only one photograph of yourself for the next generations to remember you, which 

one would you choose? How would you recognize your 82 years old grandparents in the graveyard if the 

gravestone portrait shows them as 16 years old adolescents? Some of the characters choose a photograph 

from their youth and others plan to change the existing one because they are afraid of being misjudged. 

While the audience discovers the graveyard as a public photo album and a living social document, they are 

concerned with their own perfect image to-be-remembered. 

Rövid tartalom: Ha csak egy fényképet választhatnál magadról, ami a jövő generációit rád emlékezteti, ak-

kor vajon melyiket választanád? Hogyan ismernéd fel a 82 éves nagyszüleidet, ha a sírjukon olyan fotó van, 

ami 16 éves csitriként ábrázolja őket? Néhányan fi atalkori képet választanak, míg mások azt tervezik, hogy 

kicseréltetik az ifjúkori képüket, nehogy megszólják őket. Miközben a néző egyfajta nyilvános fotóalbumként 

újraértelmezi a temetőt, a szereplők azon aggódnak, hogy vajon melyik kép a legalkalmasabb arra, hogy 

örök emléket állítson nekik.

PREMIER: 09. 14. 20:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 22:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 16. 19:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 17. 21:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Israeli director. Born in Tel Aviv in 

1978. Az izraeli rendező 1978-

ban született Tel Avivban. 

Filmography | Filmjei: 
2013 Bite into Life

2013  La collection – Ecrire pour…

le jeu des sept families

2011 I’m Your Man

2010 Kimat Normali

Biography | Életrajz:
Romanian nationality. She was 

born in Carei, in 1989.  Román 

fi lmrendező. Carei-ben született 

1989-ben.

Filmography | Filmjei: 
2012 As You Like It

2012  Connection Lost 

(co-director | társrendező)

2011  WAVES 

(co-director | társrendező)

2010 How old are you, Korea(n)

2010 GLASS

2009 Milk and Tulips

2009 LA LA LA

Rendező | Director: 
Keren BEN RAFAEL

Rendező | Director: 
Paula ONET
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EENENTWINTIG + Zeven | Twenty-One + Seven
Huszonegy + hét
BELGIUM | BELGIUM

Producer: Kenneth Michiels Készítés éve | Year of Production: 2011

Forgatókönyv | Screenplay: Kenneth MICHIELS Operatőr | Photography: Kenneth MICHIELS

Vágó | Editing: Kenneth MICHIELS & Nico LEUNEN Vetítési idő | Running time: 29:59 min

Synopsis: Britt lives behind closed curtains, isolated from the outside world. In an audiovisual play of 

seeing and being seen, of words and silence, we join mother and daughter in an indirect dialogue. 

Rövid tartalom:  Britt a külvilágtól távol, zárt ajtók mögött éli az életét. A fi lm hosszú, közvetett párbeszéd 

anya és lánya, a hang és a csend, a látás ás láttatás között. 

CAMPING WESERTAL  | Camping wesertal
BELGIUM | BELGIUM

Producer: Hugo AMOEDO Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Hugo AMOEDO Operatőr | Photography: Juanita Rodríguez ONZAGA 

Vágó | Editing: Irene Bartolomé VALENZUELA Vetítési Idő | Running Time: 29:00 min

Synopsis: Camping Wesertal is a two acres land near Eupen, a small village in Belgium. Here live the 

land’s owner, Jacques Doum, a former oil-traded in his 80s, and some several other people using their 

caravans as permanent dwellings. This documentary focuses on the everyday problems and coexistence 

of the people living in the camping.

Rövid tartalom: A Wesertal Camping kéthektáros terület Belgiumban, Eupen közelében.  Itt él Jacques 

Doum, a terület gazdája, egy idős olajkereskedő és számos család, akiknek az állandó lakhelyét a lakóau-

tók jelentik. A fi lm a kempingben élők mindennapi  problémáit, a fl amand-vallon együttélés nehézségeit 

mutatja be. 

PREMIER: 09. 14. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 15. 20:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 22:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Belgian documentary fi lmmaker, 

born in Etterbeek in 1985. 

Belga dokumentumfi lmes. 1985-

ben született Etterbeek-ben.  

Filmography | Filmjei: 
2011 Twenty-One + Seven

2011 Directing Ahmed 

2010 Seb a, Yilmaz 

2010 Dobbels

Biography | Életrajz: 
Spanish nationality. Graduated in 

Belgium.  Spanyol fi lmes. Filmes 

tanulmányait Belgiumban folytatta.

Filmography | Filmjei: 
2012 Camping Wesertal

Rendező | Director: 
Kenneth MICHIELS

Rendező | Director: 
Hugo AMOEDO
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CENTRAL STATION SOFIA  | Központi pályaudvar
BULGARIAN

Producer: Alberto IORDANOV Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Alberto IORDANOV Operatőr | Photography: Lukasz KULEC

Vágó | Editing: Alberto IORDANOV Vetítési Idő | Running Time: 13:18 min

Synopsis: Welcome to the surreal world of Central Station Sofi a. Along the way you will encounter an empty 

hotel, a moving pine tree, hunters, forgotten glory from the past as well as hope pinned to a lottery ticket. It 

is a mosaic fi lm that combines fragments from the lives of those who are a part of the biggest railway sta-

tion in the Balkans. Central Station Sofi a was built during the peak of socialism and it has been the symbol 

of the opening of Bulgaria to the world. Today it is a place that people avoid and try not to think about. Its 

abandoned air refl ects the current state of the country.

Rövid tartalom:  Isten hozott a szófi ai Központi 

pályaudvar szürreális világában! Az út során 

találkozol majd üres szállodával, egy mozgó 

fenyőfával, vadászokkal, a múlt megkopott 

dicsőségével és persze a lottószelvényhez fűzött 

reménnyel is. A fi lm mozaik: élettöredékeket mutat 

be, olyan emberekét, akiknek léte összefonódott a 

Balkán legnagyobb pályaudvarával. 

LA ALFOMBRA ROJA  | The Red Carpet  | A vörös szőnyeg

SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Producer: Manuel FERNÁNDEZ & Iosu LÓPEZ Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: M. FERNÁNDEZ & I. LÓPEZ Operatőr | Photography: Manuel FERNÁNDEZ

Vágó | Editing: Rubén SÁNCHEZ Vetítési Idő | Running Time: 11:45 min

Synopsis | Rövid tartalom: 158 million people live in Indian slums under very extreme insalubrity. Millions 

of children play surrounded by rubbish, cows, rats and excrements. Garib Nagar slum, in Mumbay’s 

Bandra district is Rubina’s home, a 12-year old girl who aims to become an actress and change the slum 

into a more clean and habitable place.

Rövid tartalom: India gettóiban 158 millióan élnek elképsztően egészségtelen körülmények közöt. Gyer-

mekek milliói játszanak a szemét, tehenek, patkányok és ürülék közepén. A Mumbay Bandra kerületben 

található Garib Nagar gettó Rubina otthona. A 12 éves kislány álma az, hogy egy napon majd színésznő 

lesz és a gettót tisztább, élhetőbb környékké varázsolja.

PREMIER: 09. 14. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 15. 20:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 22:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Bulgarian fi lmmaker. He was born 

in 1990. Bolgár fi lmes. 1990-

ben született. 

Filmography | Filmjei: 
2013 Central Station Sofi a

2012  Into Deep Space 

(co-director | társrendező)

Biography | Életrajz:
M. FERNÁNDEZ: Spanish fi lm-

maker. Born in Madrid in 1978.

A spanyol nemzetiségű rendező 

1978-ban született Madridban. 

I. LÓPEZ: Spanish fi lmmaker, born 

in Pamplona, in 1978. Spanyol 

nemzetiségű rendező. Pam-

plonában született 1978-ban.

Filmography | Filmjei: 
M. F. – 2013 The Red Carpet. 

Esperanto: those who love music, 

love life. The Imp of the Perverse. 

31st of April.

I. L. – 2013 The Red Carpet

2009 The American Steam

Rendező | Director: 
Keren Alberto IORDANOV

Rendező | Director: 
Manuel FERNÁNDEZ, Iosu LÓPEZ
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PRISONERS OF KANUN  | A kanun foglyai
SPAIN | SPANYOLORSZÁG

Producer: Roser CORELLA (Grafo Documental) Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Roser CORELLA Operatőr | Photography: Roser CORELLA

Vágó | Editing: Roser CORELLA Vetítési Idő | Running Time: 25:00 min

Synopsis: The centuries-old custom of blood feuds has started blighting lives in Albania since the col-

lapse of communism, particulary in the mountains of north, where many families are living locked down 

in their houses in fear of blood vengeance. The ancestral code of Kanun, which has governed rural life 

in Albania for fi ve centuries, include the right to murder, to avenge an earlier killing: blood must be paid 

with blood. 

Rövid tartalom: A kommunizmus bukása óta a vérbosszú évszázados hagyománya számos életet tett 

tönkre Albániában. Különösen igaz ez az ország 

északi hegyvidéki falvaira, ahol egész családok 

élnek a házaikba zárkózva, attól rettegve, hogy 

a bosszú áldozataivá válnak. Az Albánia életét 

ötszáz éve meghatározó ősi törvény, a „kanun” 

jogot biztosít egy korábbi gyilkosság gyilko-

ssággal való megtorlására: a vért vérrel kell 

megfi zetni. 

KIEDYŚ BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI  | We will be happy one day
Boldogok leszünk…majd egyszer
POLAND | LENGYELORSZÁG

Producer: BMC Film Készítés éve | Year of Production: 2011

Forgatókönyv | Screenplay: Paweł WYSOCZAŃSKI Operatőr | Photography: Dominik GÓRKSI

Vágó | Editing: Adrianna SŁONIEC Vetítési Idő | Running Time: 40:00 min

Synopsis: It is a documentary fi lm about Daniel, a young man who wants to escape the omnipresent 

misery. With a mobile phone camera in his hand he wanders around his neighbourhood asking kids ques-

tions about their dreams. Are those going to come true, at least, for some of them? Yet, in the process of 

fi lming Daniel uncovers another layer: the love between him and his charismatic grandmother. Will he 

ever manage to complete his fi lm?

Rövid tartalom: A fi lm hőse Daniel, akinek minden vágya, hogy elmeneküljön a nyomasztó jelenből. 

Mobiltelefonnal járja a környéket, fi lmre veszi, hogy a gyerekek mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy 

milyen álmaik vannak. Vajon valóra válnak ezek az álmok, legalább néhányuk esetében? A fi lm elkészítése 

közben valami más is történik: Daniel rájön, hogy milyen erős szálak fűzik erős akaratú nagymamájához. 

Vajon mikor készül el Daniel fi lmje?

PREMIER: 09. 16. 20:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 17. 22:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 14. 20:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 22:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Spanish nationality. Born in 

Barcelona, in 1978.  Spanyol 

rendező. Barcelonában született, 

1978-ban.

Filmography | Filmjei: 
2013 Prisoners of Kanun

2011 Machine man

2010 Fallou

Biography | Életrajz: 
Polish fi lmmaker. Born born in 

1980 in Swidnica.  A lengyel 

rendező 1980-ban született 

Swidnica-ban.

Filmography | Filmjei: 
2011 We will be happy one day

2006 Punkt widzenia

2003 Bez końca

Rendező | Director: 
Roser CORELLA

Rendező | Director: 
Paweł WYSOCZAŃSKI
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WIOSNA LATO JESIEN  | Spring Summer Fall 
Tavasz, nyár, ősz
POLAND | LENGYELORSZÁG

Producer: Marcin MALATYNSKI Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Piotr ZŁOTOROWICZ

Operatőr | Photography: Malgorzata SZYLAK, Nicolas VILLEGAS

Vágó | Editing:  Barbara FRONC Vetítési Idő | Running Time: 15:10 min

Synopsis: A story about an Amish family living in a foreign land for years. Guided by the singular and 

attentive regard of the director, we share a brief moment of their life. The delicate photography shows us 

the unique relationship between our characters, nature and God. 

Rövid tartalom:  Egy évek óta külföldön élő ámis család története. A rendező érzékeny személyes megkö-

zelítése nyomán egy pillanatra bekukkanthatunk a család életébe. A fi nom kamerakezelés rámutat arra 

a különleges kapcsolatra, mely szereplőink, a 

természet és Isten között szövődött.

HUA DUO  | Blossom with Tears  | Könnyek és virágok

CHINESE | KÍNA

Producer: Xia CHEN’AN Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Operatőr | Photography: Huaqing JIN

Vágó | Editing: Huaqing JIN, Ling JIN Vetítési Idő | Running Time: 38:00 min

Synopsis: This is a story is about competition and survival: a group of blossom-like children struggle to 

pave out the way for their future lives. The fi lm tells the story of two children (Yuan and Xiang) who study 

acrobatics. Their thin shoulders bear the hope of both families. While undergoing hardships physically 

and psychologically, they learn to fi nd happiness in life in their own ways. 

Rövid tartalom:  Verseny és túlélés: egy csapatnyi apró gyermek küzd azért, hogy megalapozza a jövőjét. A 

fi lm két, akrobatának tanuló gyermek – Yuan és Xiang – történetét meséli el. Az ő apró vállukon nyugszik 

mindkettőjük családjának jövője. A fi zikai és pszichikai nehézségek közepette ezek a gyerekek megtan-

ulják, hogy hogyan találják meg a boldogságot.

PREMIER: 09. 15. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 21:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 14. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 15. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Polish nationality.  Born in 1982 

in Dębno Lubuskie. A lengyel 

rendező 1982-ben született Dębno 

Lubuskie-ben.

Filmography | Filmjei: 
2012 Spring Summer Fall

2011 Normal People

2010 Charcoal Burners

2009 Sleuth

2008 Łódź - From Dusk till Dawn

2007 Garsoniera

2007 Chris

Biography | Életrajz:
Chinese fi lmmaker. He is 30 years 

old, lives and works in China.

A kínai fi lmes 30 éves, Kínában él 

és dolgozik.

Filmography | Filmjei: 
2012 Blossom With Tears

2012 Lament of Yumen

2011 Ash

2010 Desire of Changhu

2009 Heavy Metal

2007 Living with Shame

Rendező | Director: 
Piotr ZŁOTOROWICZ

Rendező | Director: 
Huanquing  JIN
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ROZMOVA  | The Conversation  | A beszélgetés
POLAND | LENGYELORSZÁG

Producer: Polish National Film School in Łodz Készítés éve | Year of Production: 2011

Forgatókönyv | Screenplay: Piotr SUŁKOWSKI Operatőr | Photography: Michał GRUSZCZYŃSKI

Vágó | Editing: Piotr SUŁKOWSKI, Joanna WIĘCKOWSKA Vetítési Idő | Running Time: 16:00 min

Synopsis: Janusz is serving life imprisonment. Agnieszka was sentenced to 25 years in prison. They had 

met eight years ago writing letters. Until this fi lm they have never seen each other before.

Rövid tartalom: Janusz életfogytig tartó börtönbüntetését tölti. Agnieszka 25 év letöltendőt kapott. Nyolc 

éve ismerkedtek meg, levelezés útján. Soha nem látták még egymást – mostanáig.

PREMIER: 09. 15. 19:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 16. 21:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Polish director. He was born 

in1983. A lengyel rendező 1983-

ban született.

Filmography | Filmjei: 
2011  The Conversation 

2011 The Detail 

2010 EXE.

2010 Play with me 

2009 Look at me 

2009 Pokemon 

2008 The Dinner

Filmklub

Heti Válasz Filmklub
havonta

Átrium Film-Színházbanaz
PREMIEREK, KLASSZIKUSOK, SZTÁRVENDÉGEK

Érdekességek, hírek, információk: 

facebook.com/HetiVálaszFilmklub

167x120_HV_filmklub_kiajanlo.indd   1 2013.08.15.   17:18

Rendező | Director: 
Piotr SUŁKOWSKI
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Kultúra a szomszédból:
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ANIMÁCIÓS FILMEK
ANIMATION FILMS

JAMON

THE HUNGRY CORPSE | Az éhes holttest
ZIEGENORT

OUTRO HOMEM QUALQUER | Any Other Man | Bárki más

HÄNEN TILANNE | When One Stops | Ha valaki megáll

FRÜHZUG | Morning Train | Reggeli vonat

QUINTO ANDAR | Fifth fl oor | Ötödik emelet

NORDEN | North | Észak

THE SUNSHINE EGG | Tükörtojás
PANDY | Pandas | Pandák

ZABTE SOWT | The Cassette Player | A magnó

THE HOPPER | A tolvaj
NYUSZI ÉS ŐSZ | Rabbit and Deer

OTTHON | Heart
EPE PAUR VE’OZNAIM ATZUMOT | Mouth Wide Open, Ears Shut Tight | Tátott száj, bezárt fül

DIPENDENZA

AUTOUR DE LAC | Around the Lake | A tó körül

CIZINEC | Alien | Idegen

THE HUNTER | A vadász

ACHILL

THE RED TIDE | A vörös hullám
UNE ÎLE | An Island | Egy sziget



JAMON
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: Casey HERBERT (NFTS), Hemant SHARDA (NFTS)

Készítés éve | Year of Production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: ria LÓPEZ, Francisca GARDINER

Operatőr | Photography: David WOODMAN

Vágó | Editing: Rodrigo SAQUEL

Vetítési idő | Running time: 08:00 min

Synopsis: José is a teenage pig living in a Spanish town, and he is the only pig in his family. One 

day a new neighbour moves in next door, and José starts to come to terms with who he really is.

Rövid tartalom: José egy tinimalac. Egy spanyol kisvárosban él, családja egyetlen malac-

tagjaként. Egy nap új szomszéd tűnik fel a 

színen és José lassan rájön, ki is ő valójában.

THE HUNGRY CORPSE | Az éhes holttest
UK | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Producer: Steve SMITH (Beakus), David ALLAIN (Collabor8te), Jess GORMLEY (Collabor8te)

Készítés éve | Year of Production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: James POUT

Operatőr | Photography: Thomas RADLWIMMER

Vágó | Editing: Gergely WOOTSCH

Vetítési Idő | Running Time: 09:49 min

Synopsis: A short tale set in London’s Trafalgar Square about an ancient, rather hungry Corpse 

and... a Pigeon. A tale of companionship but also, a textural imprint of a dark, monochrome 

London. 

Rövid tartalom: A történet a londoni Trafalgar téren játszódik. Szereplői: egy meglehetősen 

éhes holttest és… egy galamb. A mese a barátságról szól, de egy sötét Londont is megismer-

hetünk belőle.

PREMIER: 09. 17. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 20:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 22:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Born in Spain, but moved to 

London to pursue her career.  
Spanyolországban született, de 

Londonban él és dolgozik.

Filmography | Filmjei: 
2012 Jamón

Biography | Életrajz:
Hungarian born, London based 

director. Born in 1985.  
Magyar születésű, de London-

ban élő és dolgozó rendező. 

1985-ben született.

Filmography | Filmjei: 
2013 The Hungry Corpse

2011 This is Not Real

2010 Ordaemonium

Rendező | Director: 
Iria LÓPEZ

Rendező | Director: 
Gergely WOOTSCH
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ZIEGENORT
POLAND | LENGYELORSZÁG

Producer: Piotr SZCZEPANOWICZ (NoLabel)

Készítés éve | Year of production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Tomasz POPAKUL

Vágó | Editing: Tomasz POPAKUL, Piotr SZCZEPANOWICZ (NoLabel)

Vetítési idő | Running time: 19:00 min

Synopsis: Fish Boy is a teenager facing the challenges of growing up. His problems are espe-

cially severe, as he is different from all others: He is half boy, half fi sh. 

Rövid tartalom: Halfi ú egy, a felnőtté válás nehézségeivel szembenéző kamasz. A problémai 

azonban súlyosabbak az átlagosnál, hiszen különbözik mindenkitől: félig ember, félig hal.

OUTRO HOMEM QUALQUER | Any Other Man | Bárki más
PORTUGAL | PORTUGÁL

Producer: Rodrigo AREIAS (Bando À Parte)

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Cátia SALGUEIRO

Operatőr | Photography: Luis SOARES

Vágó | Editing: Luis Soares, Cátia Salgueiro

Vetítési idő | Running time: 11:10 min

Synopsis: An anonymous and discrete man sits in his regular cafe, after work, killing time. 

While smoking endless cigarettes, he observes. 

Rövid tartalom: Hogy elüsse valamivel az időt, az ismeretlen, csendes férfi  munka után beül 

a megszokott kávézójába. Egyik cigarettáról a másikra gyújt és közben fi gyel. 

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Polish director. Born in 1986, in 

Trzebież.  A lengyel rendező 

1986-ban született Trzebież-ben.

Filmography | Filmjei: 
2012 Ziegenort

2009 Martwe pole | Dead Field

2009  Rewolucja w Chronopolis

Revolution in Chronopolis

2008  1000 wiader wody

1000 Buckets of Water

2008 Auge

2007 Z wiatrem | By the Wind

Biography | Életrajz: 
Portugal nationality. Born in 

1981, in Lisbon.  A portugál 

rendező 1981-ben született Lis-

szabonban.

Filmography | Filmjei: 
2012 Any Other Man

Rendező | Director: 
Tomasz POPAKUL

Rendező | Director: 
Luis SOARES
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HÄNEN TILANNE | When One Stops | Ha valaki megáll
FINLAND | FINNORSZÁG

Producer: Eija SAARINEN (Turku Arts Academy)

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Jenni RAHKONEN

Operatőr | Photography: Jenni RAHKONEN

Vágó | Editing: Jenni RAHKONEN

Vetítési idő | Running time: 06:30 min

Synopsis: The world won’t stop turning even when one stops turning with it. Scribbly notes on 

grief and loss.

Rövid tartalom: A világ nem áll meg, még akkor sem, ha valaki többé már nincs közöttünk. 

Gondolatok a gyászról és a veszteségről.

FRÜHZUG | Morning Train | Reggeli vonat
SWITZERLAND | SVÁJC

Producer: François CHALET (HSLU Design + Kunst), HSLU Design+Kunst Animation

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Delia HESS

Operatőr | Photography: Delia HESS

Vágó | Editing: Delia HESS

Synopsis: A couple spent the night separated from each other again. While people come and go 

and early trains arrive the woman falls asleep.

Rövid tartalom: Egy pár ismét egymástól távol töltötte az éjszakát. A nő – a reggel sürgés-

forgás és a vonatok zaja közepette – álomba merül…

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Finnish director. Born in 1986. 

 Finn rendező. 1986-ban 

született.

Filmography | Filmjei: 
2012  Hänen tilanne

When One stops 

2009  Paska kuningas

Good-for-nothing King 

Biography | Életrajz:
Swiss nationality. Born in 

1982, in Lucerne.  Svájci 

rendező. 1982-ben született 

Luzern-ben. 

Filmography | Filmjei: 
2012 Frühzug | Morning train

2011  Tricky Women Festival-

trailer

2011 Partition

2010 Na Cidade | In the City

Rendező | Director: 
Jenni RAHKONEN

Rendező | Director: 
Delia HESS
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QUINTO ANDAR | Fifth fl oor | Ötödik emelet
BRAZIL | BRAZIL

Producer: Matheus ANTUNES (Leben 108 Filmes)

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Marco NICK, Alessandra MARTINS (Leben 108 Filmes), Thiago 

SOBREIRO (Leben 108 Filmes)

Operatőr | Photography: Marco NICK

Vágó | Editing: Marco NICK

Vetítési idő | Running time: 07:40 min

Synopsis: She observes the city from outside. We see something about a man with potential, 

a man who should not exist in a city like this. It is a wolf with a man’s mask, or a man with 

a secret. 

Rövid tartalom: Egy nő kívülről fi gyeli a 

várost. Egy férfi t látunk, akiben van valami, 

egy férfi t, akinek nem lenne szabad léteznie 

egy ilyen városban. Egy farkas emberi álarc-

ban? Vagy egy férfi , aki súlyos titkot hordoz?

NORDEN | North | Észak
GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer: Julia ZEJN

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Julia ZEJN

Operatőr | Photography: Julia ZEJN

Vágó | Editing: Bastian ROTTINGHAUS & Julia ZEJN

Vetítési idő | Running time: 07:20 min

Synopsis: The world has changed. Mankind is facing its inevitable death. In a town near a 

harbor a young family tries to survive the winter. They have only few tinned food left.

Rövid tartalom: A világ megváltozott. Az emberiség pusztulása elkerülhetetlen. Egy kikötőhöz 

közeli városkában fi atal pár igyekszik túlélni a telet. Néhány konzerven kívül nincs más enni-

valójuk.

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 21:00 Uránia 

(HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 20:00 Béke 

(HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Brazilian nationality. He is 25. 

 Brazil nemzetiségű. 25 éves.

Filmography | Filmjei: 
2012 Fifth Floor

Rendező | Director: 
Marco NICK

Rendező | Director: 
 Julia ZEJN

Biography | Életrajz: 
German director. Born in 1985. 

 Német rendező. 1985-ben 

született. 

Filmography | Filmjei: 
2012 North 

2012 The Last Things 

2012 Trailer Aurora

2010 Mucos 

2009 Gefangen im Rog
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THE SUNSHINE EGG | Tükörtojás
GERMANY | NÉMETORSZÁG

Producer: Michael HAAS, Georg-Simon-Ohm University

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Michael HAAS

Operatőr | Photography: Michael HAAS

Vágó | Editing: Michael HAAS

Vetítési idő | Running time: 05:40 min

Synopsis: A battery hen, Lotte, vainly struggles to fulfi ll her daily duty and just doesn’t accom-

plish what’s required. Through her individuality she becomes an outsider and simply doesn’t fi t 

into the default scheme. 

Rövid tartalom: Lotte, egy ketrecben tar-

tott tyúk, igyekszik teljesíteni a napi pen-

zumot, de nem akar összejönni a dolog. 

Egyénieskedése kívülállóvá teszi, sehogy 

sem illik bele az összképbe.

PANDY | Pandas | Pandák
SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC | SZLOVÁKIA, CSEH KÖZTÁRSASÁG

Producer: Peter BADAC (nutprodukce)

Készítés éve | Year of production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Matúš VIZÁR

Vágó | Editing: Matěj ŠÁMAL, Matúš VIZÁR, Martin BÚŘIL

Vetítési idő | Running time: 11:31 min

Synopsis: They are the product of millions of generations before them and yet they’re left all 

alone in the forest. One day an all to active primate, the human being,fi nds them and they 

quickly become a pond in man’s games.

Rövid tartalom: Milliónyi generáció termékei, mégis egyedül vannak az erdőben. Egy nap 

rájuk bukkan egy izgága főemlős, az ember, és onnantól ők sem mások, mint játékszerek az 

emberiség kezében. 

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG)  

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
German director. Born in 1981. 

 Német nemzetiségű. 1981-

ben született.

Filmography | Filmjei: 
2012 The Sunshine Egg

2011 Durchgebrannt

Biography | Életrajz:
Slovakian director. Born in 

1985.  A szlovák rendező 

1985-ben született.

Filmography | Filmjei: 
2013 Pandas

Rendező | Director: 
Michael HAAS

Rendező | Director: 
Matus VIZAR
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ZABTE SOWT | The Cassette Player | A magnó
IRAN | IRÁN

Producer: Mojtaba MOUSAVI

Készítés éve | Year of production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Mojtaba MOUSAVI

Operatőr | Photography: Mojtaba MOUSAVI

Vágó | Editing: Mojtaba MOUSAVI

Vetítési idő | Running time: 04:53 min

Synopsis: An old couple. The man is always complaining about his wife’s snoring. But one day 

she doesn’t wake up…

Rövid tartalom: Idős házaspár. A férfi  állandóan panaszkodik felesége horkolása miatt. Egy 

nap azonban a nő nem kell fel többé… 

THE HOPPER | A tolvaj
DENMARK, GERMANY |DÁNIA, NÉMETORSZÁG

Producer: Alex BRÜEL FLAGSTAD

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Alex BRÜEL FLAGSTAD

Operatőr | Photography: Alex BRÜEL FLAGSTAD

Vágó | Editing: Alex BRÜEL FLAGSTAD

Vetítési idő | Running time: 17:00 min

Synopsis: 16 year old Dexter lives with his grandmother in west Baltimore, Maryland. One night 

Dexter and his friend Kevin rob local drug dealers, but things do not work out as planned and 

violence spins out of control.

Rövid tartalom: A 16 éves Dexter a nagymamájával él Baltimore-ban. Egy este Dexter és a ba-

rátja, Kevin, kirabolnak néhány helyi drogdílert. A dolgok azonban nem a terv szerint alakulnak 

és az erőszak kontrollálhatatlanná válik.

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Iranian nationality. Born in 

1986.  Iráni rendező. 1986-

ban született.

Filmography | Filmjei: 
2013 The Cassette Player

Rendező | Director: 
Mojtaba MOUSAVI

PREMIER: 09. 18. 22:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Danish nationality. Born in1980 

in Nætved.  A dán rendező 

1980-ban született Nætvedben.

Filmography | Filmjei: 
2012 The Hopper

2011  En helt almindelig 

ualmindelig familie

2010 11 MM

2009 Pirat TV

2009 Enhedslisten 

2008 Mr. Collie 

2008 Outback 

2004 The End 

2003 The chef 

2001 Terror 

2000 Matrikel

Rendező | Director: 
Alex BRÜEL FLAGSTAD
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NYUSZI ÉS ŐZ | Rabbit and Deer
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Producer: FÜLÖP József

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: VÁCZ Péter

Operatőr | Photography: Gábor Garai

Vágó | Editing: Judit Czakó

Vetítési idő | Running time: 17:00 min

Synopsis: Rabbit and Deer are living happily and careless until their friendship is put to the 

test by Deer’s new obsession to fi nd the formula for the 3rd dimension. 

Rövid tartalom: Nyuszi és Őz felhőtlen barátságát próbára teszi Őz rögeszmés kutatása a 

harmadik dimenzió után...

OTTHON | Heart
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Producer: FÜLÖP József

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: GELLEY Bálint

Operatőr | Photography: GELLEY Bálint

Vágó | Editing: CZAKÓ Judit

Vetítési idő | Running time: 05:40 min

Synopsis: Three elderly women are sitting in a boat, a man is rowing. The girl is smoking a 

cigarette on the rooftop. The family is preparing for dinner.

Rövid tartalom: Három idős hölgy egy csónakban ül, egy férfi  evez. Egy lány a tetőn cigaret-

tázik. A család ebédhez készülődik.

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 18. 21:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 19. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz:
Hungarian nationality. Born in 

1988, in Budapest.  Magyar 

rendező. 1988-ban született 

Budapesten.

Filmography | Filmjei: 
2013 Nyuszi és Őz

2010 Patakiskola

Biography | Életrajz: 
Hungarian nationality. Born in 

1987, in Budapest.  Magyar 

animációs rendező. 1987-ben 

született Budapesten.

Filmography | Filmjei: 
2012 Otthon

2011  Az ördögi kétkerekű szerke-

zetek históriája | The Story 

of the Devilish Two Wheeled 

Machines 

2010 Kollégium | Student hostel 

2009 Lajos & Zsolt

2008 Laci bátyám | Uncle Laci

2007 Dróton | On a Wire

2006 Deux Ex Machina

Rendező | Director: 
VÁCZ Péter

Rendező | Director: 
GELLEY Bálint
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EPE PAUR VE’OZNAIM ATZUMOT | Mouth Wide Open, 

Ears Shut Tight | Tátott száj, bezárt fül
ISRAEL | IZRAEL

Producer: Tom MADAR

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Tom MADAR

Operatőr | Photography: Tom MADAR

Vágó | Editing: Tom MADAR

Vetítési idő | Running time: 16:30 min

Synopsis: A young woman, who lives a life of solitude and silence, fi nds herself drawn into a 

world of sounds by her new neighbor on the 

other side of the wall.

Rövid tartalom: Egy magányban és csend-

ben élő fi atal nőt elvarázsol a szomszéd la-

kásból a falon keresztül hozzá átszűrődő zene.

DIPENDENZA
HUNGARY | MAGYARORSZÁG

Producer: FÜLÖP József, SCHNEIDER Ákos

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: HORVÁTH-MOLNÁR Panna, ZOMBORÁCZ Virág

Vágó | Editing: Czakó JUDIT

Vetítési idő | Running time: 12:50 min

Synopsis: Life is monotonous at the fi sh market. Away from the routine and the endless mounds 

of slimy and smelly fi sh, Angela and Bubu have created a strictly vegetarian hide-out. They live 

in harmony until one day a handsome stranger, Tulip appears at the fi sh market. 

Rövid tartalom: A halpiacon egyhangú az élet. A nyálkás, bűzlő haltetemek és a napi rutin elől 

Angéla és Bubu szigorú vegetáriánus szemléletükbe és szerelmi fészkükbe menekül. Viszonyuk 

harmonikus, amíg fel nem bukkan a piacon a szép Tulipán.

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Israeli fi lmmakers. They are 

both 29 and were born in Tel 

Aviv.  Mindkét rendező izraeli 

nemzetiségű. 29 évesek és Tel 

Avivban születtek. 

Filmography | Filmjei: 
2012  Mouth Wide Open, Ears 

Shut Tight

2010 Madregot | Stairs

Rendező | Director: 
 Tom MADAR, Emily NOY

PREMIER: 09. 18. 22:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Hungarian animator, director. She 

was born in 1985. | Magyar animá-

ciós rendező. 1985-ben született. 

 Zomborácz Virág magyar rende-

ző, forgatókönyvíró. 1985-ben szü-

letett. | Hungarian director, writer. 

She was born in 1985.

Filmography | Filmjei: 
HORVÁTH-MOLNÁR Panna

2012 Dipendenza

2010 Sümbeszéd; Manófi 

2008 KAFF ID; Csillagszedő Márió

2007 Esti mese

ZOMBORÁCZ Virág

2012 Dipendenza 

2011 Valami kék

2009 Tekintet; Az olcsó másolat 

2007 Nyomtávváltás

Rendező | Director: 
HORVÁTH-MOLNÁR Panna, 

ZOMBORÁCZ Virág

| 89 



AUTOUR DE LAC | Around the Lake | A tó körül
BELGIUM | BELGIUM

Producer: Zorobabel

Készítés éve | Year of production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Noémie MARSILY, Carl ROOSENS

Operatőr | Photography: Noémie MARSILY, Carl ROOSENS

Vágó | Editing: Noémie MARSILY, Carl ROOSENS

Vetítési idő | Running time: 05:05 min

Synopsis: The breath of a jogger, a demolished anthill, a sandwich left on a bench, a squirrel 

... fragments of lives that take us for a walk around the lake, with the words and music of Carl 

& les hommes-boites.

Rövid tartalom: Egy futó lélegzése, egy beomlott hangyaboly, egy padon felejtett szendvics, 

egy mókus… életképek a tó körüli sétából a 

Carl & les hommes-boites zenéjére.

CIZINEC | Alien | Idegen
CZECH REPUBLIC | CSEH KÖZTÁRSASÁG

Producer: Peter BADAČ

Készítés éve | Year of production: 2013

Forgatókönyv | Screenplay: Martin MÁJ

Operatőr | Photography: Martin MÁJ

Vágó | Editing: Darina MORAVČÍKOVÁ

Vetítési idő | Running time: 07:20 min

Synopsis: Short 2D animation grotesque about traveling to the different countries.

Rövid tartalom: 2D animáció különböző országokba tett utak groteszk mivoltáról. 

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 17. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Noémie Marsily was born in 

1983 in Belgium. | Carl Roos-

ens is a Belgian director and 

musician.  Noémie Marsily 

1983-ban született Belgium-

ban. | Carl Roosens belga 

rendező, zenész.

Filmography | Filmjei: 
2013 Autour du lac

2010 Caniche

Biography | Életrajz:
Czech nationality. Born in 1984, 

in Prague.  Cseh rendező. 

1984-ben született Prágában.

Filmography | Filmjei: 
2013 Alien 

2011 Mr. Badger 

2009 Route 66

Rendező | Director: 
Noémie MARSILY, Carl ROOSENS

Rendező | Director: 
Martin MÁJ
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THE HUNTER | A vadász
AUSTRALIA | AUSZTRÁLIA

Producer: Marieka WALSH, Donna CHANG

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Marieka WALSH

Operatőr | Photography: Marieka WALSH

Vágó | Editing: Dan LEE

Vetítési idő | Running time: 07:02 min

Synopsis: A young boy goes missing in the wilderness. A hunter tracks the boy into the moun-

tains. In his most vulnerable moment, he must make decisions that question everything he has 

always believed. 

Rövid tartalom: Egy srác eltűnik a vadonban. Egy vadász követi a nyomokat, mígnem – az 

egyik legsebezhetőbb pillanatában – olyan 

döntést kell hoznia, ami megkérdőjelez min-

dent, amiben eddig hitt.

ACHILL
GERMANY | NÉMETORSZÁG 

Producer: Verena SCHILLING

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Gudrun KREBITZ

Operatőr | Photography: Moana VONSTADL

Vágó | Editing: Gudrun KREBITZ

Vetítési idő | Running time: 09:00 min

Synopsis: A bizarre visual discourse that seems to tell the story of a boy and a girl meeting in a 

bar. Through the mixed medium of animation and live-action we understand why this particular 

girl is so diffi cult to talk to.

Rövid tartalom: Bizarr vizuális párbeszéd, ami látszólag egy fi ú és egy lány egy bárban való 

találkozásának történetét meséli el. A fi lm vegyes technikája segít abban, hogy megértsük: 

miért is olyan nehéz ezzel a lánnyal beszélni.

PREMIER: 09. 18. 22:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 20. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Australian animator. Born in 

1979, in Sydney.  Ausztrál 

animátor. 1979-ben született 

Sydney-ben.

Filmography | Filmjei: 
2013  The Turning (Ash 

Wednesday)

2011 The Hunter

Rendező | Director: 
Marieka WALSH

PREMIER: 09. 17. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 18. 20:00 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Berlin based video artist. Born 

in 1980 in Graz.  Néme-

tországban élő fi lmes. 1985-

ben született Brazíliában.

Filmography | Filmjei: 
2010 Butterland

2012 Achill

Butterland

Little Thirteen

Rendező | Director: 
Gudrun KREBITZ
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THE RED TIDE | A vörös hullám
USA | EGYESÜLT ÁLLAMOK

Producer: Jason REICHER

Készítés éve | Year of production: 2012

Forgatókönyv | Screenplay: Jason REICHER

Operatőr | Photography: Jason REICHER

Vágó | Editing: Jason REICHER

Vetítési idő | Running time: 02:25 min

Synopsis: Inspired by my summers in Gloucester and my father’s ocean adventures.

Rövid tartalom: A Gloucesterben töltött nyarak és apám tengeri kalandjai ihlették a törté-

netet. 

UNE ÎLE | An Island | Egy sziget
FRANCE | FRANCIAORSZÁG

Producer: Emmanuel-Alain RAYNAL (Miyu Productions)

Készítés éve | Year of production: 2011

Forgatókönyv | Screenplay: 
Operatőr | Photography: 
Vágó | Editing: Ugo BIENVENU

Vetítési idő | Running time: 05:50 min

Synopsis: Robert, around fi fty, is fascinated by his neighbor of whom he spies through the holes 

he drilled in the wall between their two apartments.

Rövid tartalom: Az ötvenes Robertet lenyűgözi a szomszédja, akit a falba fúrt lyukon keresztül 

fi gyel. 

PREMIER: 09. 18. 22:00 Uránia (HUN-ENG) 

REPETITION: 09. 20. 20:00 Béke (HUN-ENG)

PREMIER: 09. 20. 21:00 Uránia (HUN-ENG)

REPETITION: 09. 21. 12:30 Béke (HUN-ENG)

Biography | Életrajz: 
Amerikan director. Born in 

Santa Monica, California. 

Amerikai rendező. Santa Moni- 

cában született.

Filmography | Filmjei: 
2013  King Kababa and the 

Knight

2012 The Red Tide

2011 My Friends

Biography | Életrajz:
French nationality. Born in 

1987, in Nice.  Francia 

nemzetiségű. 1987-ben szül-

etett Nizzában.

Filmography | Filmjei: 
2011 An Island

2010 Fragments

2010 Je t’aime

Rendező | Director: 
Jason REICHER

Rendező | Director: 
Ugo BIENVENU 
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A JAMESON CINEFEST FILMTÖRTÉNETI SOROZATA

JAMESON CINEFEST’S FILM HISTORY SERIES

Védnök | Patron: Szabó István

A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál évek óta foglalkozik 

fi lmtörténeti témákkal: a fi atal fi lmesek legjobb, új utakat 

mutató műveinek bemutatásával párhuzamosan fontosnak 

tartja a gazdag magyar fi lmes örökség népszerűsítését is. 

Számos olyan magyar származású és világhírű, de nálunk 

alig ismert alkotó van, akiknek az életműve még felfede-

zésre vár. Kevesen tudják, hogy Miskolc mellett, Ricsén 

született Adolph Zukor, a Paramount Pictures alapítója, a 

szintén közeli Tolcsván pedig Willian Fox, aki a 20th Century-

Foxot hozta létre. Az Oscar-díjas Emeric Pressburger mis-

kolci: Michael Powell állandó alkotótársa a brit mozi egyik 

legnagyobb alakja, Magyarországon, szülőhazájában azon-

ban alig ismert. Fantasztikus fi lmek, élettörténetek várnak 

tehát felfedezésre. Muszatics Péter szervezésében, Szabó 

István védnökségével évről évre megpróbálunk bemutatni 

néhány magyar vagy magyar származású alkotót a Jameson 

CineFest közönségének.

2009-ben Emeric Pressburger volt a fókuszban, az Oscar-

díjas művészre nemzetközi konferencia – többek között 

Oscar-díjas unokája, Kevin Macdonald rendező emléke-

zett. 2010-ben a Korda-testvérek voltak a középpontban, 

a CineClassics 2011-ben Szőts Istvánnal, máig aktuális, a 

magyar fi lmművészet ügyében írt Röpiratával foglalkozott. 

2012-ben Ricsén a 100 éves Paramount alapítójára, Adolph 

Zukorra emlékeztünk, továbbá a Casablancára és rende-

zőjére, Kertész Mihályra. A 70 éves fi lm újra megtöltötte a 

mozit, éppúgy, mint a színfalak mögé bepillantást nyújtó 

konferencia.

The Miskolc International Film Festival has dealt with fi lm his-

torical topics for many years: parallel to introducing the young 

fi lm-makers’ newest works guiding to new ways, we consider 

it very important to popularize the rich Hungarian movie tra-

ditions too. There are so many great and famous fi lmmakers 

who were of Hungarian origins – however, they are unfamiliar 

to the Hungarians. In 2008, we dealt with the creator of the 

very fi rst Hungarian movie, titled ‘A táncz’ (The Dance). In 

2009, we placed the Miskolc born Emeric Pressburger in the 

focus: Kevin Macdonald, the Oscar winner grandson took part 

in the commemoration of the Oscar winner British-Hungarian 

screenwriter-director, the artist, who wrote, produced and di-

rected with Michael Powell The Red Shoes, the 49th Parallel, 

among others. From 2010, the fi lm festival joins its fi lm his-

torical programs under the title CineClassics, concept by Péter 

Muszatics, patroned by the Oscar winner director István Szabó, 

which includes screenings, exhibitions and conferences.

In 2010, the Korda brothers were placed in the center of 

interest: Sir Alexander, Zoltan, and the Oscar winner Vin-

cent. We aimed at introducing the least-well-known Korda, 

Zoltan in the scope of an international conference with the 

participation of the famous British fi lm historian, Charles 

Drazin, Zoltan Korda’s son: David Korda and the excellent 

Brit expert, Ferenc Takács. In 2011 CineClassics introduced 

the works of the great (but for the foreign audience lesser 

known) Hungarian director István Szőts and the extravagant 

producer of the Bernard Shaw plays (including Pygmailon 

and My Fair Lady), Gabriel Pascal. In 2012 we had the op-

portunity to meet a beautiful friendship: the 1943 movie 

Casablanca and its Budapest born director, Michael Curtiz.
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DIADALMAS SZERELEM

A miskolci születésű Press-

burger Imre, azaz Emeric 

Press burger a brit mozi egyik 

legjelentősebb alakja volt. 

Michael Powell-lel páratlanul 

sikeres párost alkottak: az 

„írta, rendezte és gyártotta 

Michael Powell és Emeric 

Pressburger” felirat számos 

fi lm főcímén jelent meg, köz-

tük olyan klasszikusokén, mint 

A vörös cipellők, a Blimp ez-
redes, a Hoffmann meséi és 

a Diadalmas szerelem. A tízéves CineFest az utóbbi remekmű 

digitálisan felújított kópiájának vetítésével emlékezik az Oscar-

díjas művészre. A David Niven főszereplésével készült 1946-os 

Diadalmas szerelem sokak szerint minden idők egyik legna-

gyobb brit fi lmje: egyszerre szatirikus és patetikus, fantasztikus 

és romantikus, színes és fekete-fehér: modern és okos mese 

halálról és életről. 

A vetítés után Takács Ferenc beszélget Ian Christie fi lmtör-
ténésszel.

A MATTER OF LIFE AND DEATH

The Miskolc born Imre Press-

burger became one of the most 

important fi gures of the British 

cinema as Emeric Pressburg-

er. With Michael Powell they 

formed an uniquely successful 

fi lmmaker duo: the title “Writ-

ten, Directed and Produced 

by Michael Powell and Emeric 

Pressburger” appeared in 

several fi lms, including such 

classics as The Red Shoes, 
The Life and Death of Colonel 

Blimp, The Tales of Hoffmann and A Matter of Life and Death. 
CineFest celebrates the Oscar-winning Hungarian born artist 

with the screening of the digitally remastered A Matter of Life 

and Death, for many one of the greatest British fi lms of all times. 

Satirical and pathetic, fantastic and romantic, shot in color and 

black&white: it is a modern and wise tale about death and life, 

starring David Niven.
After the screening Q&A with Powell-Pressburger expert Ian 
Christie and Ferenc Takács.
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TRAUNER SÁNDOR (1906–1993)

EGY OSCAR-DÍJAS LÁTVÁNYTERVEZŐ BUDAPESTRŐL

A CineClassics 2013-ban Alexander Traunerrel, azaz Trauner Sándorral (barátainak: Trau), a 20 éve elhunyt díszletter-

vezővel foglalkozik. A fi lmtörténet egyik legjelentősebb, budapesti születésű art directora páratlan karrierje során Luis 

Bunueltől Luc Bessonig, az 1920-as évektől a 80-as évekig mintegy száz fi lm díszleteit tervezte. Marcel Carné, Orson 

Welles és Billy Wilder állandó alkotótársára konferencia, kiállítás és fi lmvetítés emlékezik.

A BKF média design szakos hallgatói videóinstallációban elevenítik fel Trauner Sándor munkáit. A kiállítás nézői a Trauner 

által tervezett díszletekben, a fi lmek szereplőiként látják viszont önmagukat. Alkotók: Balázs Gábor, Czakó Adorján, Kasza Or-

solya, Kovács Mihály, Makláry Máté, Pantócsik Dávid és Táczi Csaba. Szakmai vezető: Liszka Tamás.

TRAU     Kerekasztal-konferencia     Helyszín: Művészetek Háza, Béke terem

2013. szeptember 15., vasárnap 13:00–16:00
13.00   Csók Istvántól Marcel Carnéig, avagy: hogyan lett a pesti festőnövendékből az egyik legjobb párizsi díszlet-

tervező?

Kávészünet

14.30  Billy Wildertől a Viaduktig: Hollywood és Európa között

Angol szinkrontolmácsolással. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

16.00 A LEGÉNYLAKÁS. Helyszín: Nagyterem

  Ez az a fi lm, amit gyerekkorában legalább egyszer mindenki látott. A fi lmtörténet egyik legjobb vígjátéka, 

egyik legjobb szerelmi története, minden romkom, azaz romantikus vígjáték előképe és példaképe. A hét-

szeres Oscar-díjas Billy Wilder ezért a fi lmért egyszerre hármat kapott (mint producer, mint rendező és mint 

író), de jutott egy állandó alkotótársának, a díszlettervező Trauner Sándornak is. Jack Lemmon egyszerűen 

ellenállhatatlan a fi lmben: aki látta, sosem felejti el a játékát. C. C. Baxter, a magányos kishivatalnok és 

Miss Kubelik (a gyönyörű Shirley MacLaine) keserédes szerelmi története 1960 óta semmit sem veszített a 

frissességéből: a remekművek minden generációt megérintenek.

  Öt Oscar-díj, 1960: legjobb fi lm, legjobb rendező, legjobb író, legjobb vágó, legjobb díszlettervező. 
 120 perc, angol nyelven, magyar felirattal

A program szakmai támogatója a BKF – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
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ALEXANDER TRAUNER (1906–1993)

AN OSCAR WINNER ART DIRECTOR FROM BUDAPEST 

In 2013 CineClassics deals with Alexander Trauner, who died 20 years ago. The Academy Award winner Trauner (for his 

friends: Trau, pictured with the Oscar, his favourite dog and the smoking Billy Wilder) was one of the most infl uential 

art directors of the motion picture history: from Luis Bunuel to Luc Besson, from the 1920’s to the 80’s he was the 

designer of more than hundred fi lms. We honour the Budapest born master of Marcel Carné’s réalisme poétique fl icks 

(including Les Enfants du paradis), Orson Welles’ Othello and Billy Wilder’s The Apartment and Irma La Douce with a 

special screening, an exhibition and a conference.

The students of  the Budapest College of Communication and Business Media & Design Department created a video instal-

lation, which evoke the works of Alexander Trauner. The audience has virtually the chance to relive the fi lm scenes in the sets 

designed by Trauner. Creators: Gábor Balázs, Adorján Czakó, Orsolya Kasza, Mihály Kovács, Máté Makláry, Dávid Pantócsik and 

Csaba Táczi. Professional adviser: Tamás Liszka.

TRAU     CineClassics Roundtable Conference     House of Arts, Béke Room

September 15, Sunday, 1 PM – 4 PM
13:00  From Budapest to Paris, or the nascency of a Parisian art director

Coffee break

14.30   Between Hollywood and Europe: from Billy Wilder to the Viaduct. With English translation. The program is 

subject to change.

16.00  Grand Hall THE APARTMENT

  This is the movie that most of us has seen at least once in our childhood. One of the best comedies, one 

of the best love stories: The Apartment is the predecessor and model of all of the romcoms. The seven-

time Oscar winner Billy Wilder got three for this fi lm: as producer, as director and as writer, and one of the 

fi lm’s fi ve Oscars went to his congenial art director, Alexander Trauner. Jack Lemmon is simply irresistible 

in the fi lm, who saw him   will never forget C. C. Baxter, the lonely man and Miss Kubelik (the beautiful 

Shirley MacLaine) entangled in this bittersweet love story. It hasn’t lost from it’s freshness since 1960: true 

masterpieces touch every generation.

 Five Academy Awards, 1960: Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Editing, Best Art Direction
 120 min.  In English with Hungarian subtitles

Supported by the BKF - Budapest College of Communication and Business / Institute of Media Arts
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A 10. JAMESON CINEFEST 

ÉLETMŰDÍJASA: 

SZABÓ ISTVÁN

Aki látni akar-

ja Közép-Euró-

pa igazi arcát, 

most megteheti: 

a CineClassics 

három egymást 

követő estén mu-

tatja be a 75 éves 

Szabó István és 

a 70 éves Klaus-

Maria Brandauer 

három mestermű-

vét, melyek három 

tipikus közép-eu-

rópai karaktert 

ábrázolnak. Minden idők egyik legsikeresebb, Oscar-dí-

jat, három Oscar-jelölést, Golden Globe-jelölést, BAFTÁ-t 

és cannes-i díjakat eredményező fi lmes együttműködése 

1980-ban, a Mephistóval vette kezdetét. Szabó István 

valami alapvetően érvényeset mondott ezzel a fi mmel 

a hatalom, a politika és a művészet mindenkori közép-

európai helyzetéről. A négy évvel későbbi Redl ezredes 

az összeomló Osztrák-Magyar Monarchia kulisszái előtt 

játszódik, hőse katona, aki a hatalomhoz való feltétlen 

hűségben látja a siker útját. Az 1988-as Hanussen hőse 

pedig mágus, látnok, aki a két világháború között, a ná-

cizmus megerősödése idején él – és érzi meg a jövőt. 

Mindhárman elbuknak, de katartikus történetük segíthet 

a nézőknek, hogy jobban megértsék a körülöttük élő vi-

lágot. A látványos történelmi tablók nemcsak Közép-Eu-

rópában, hanem világszerte óriási sikert arattak, Klaus-

Maria Brandauert világsztárrá, Szabó Istvánt pedig a 

világ legjobb rendezőinek egyikévé avatták. A Jameson 

CineFest e fi lmek vetítésével tiszteleg Szabó István előtt.

Szeptember 17. 18.00 Béke terem: MEPHISTO

Szeptember 18. 17.30 Béke terem: REDL EZREDES

Szeptember 19. 18.00 Uránia terem: HANUSSEN 

A vetítés után díjátadó és beszélgetés Szabó Istvánnal.

THE JAMESON CINEFEST’S 

2013 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 

GOES TO ISTVÁN SZABÓ

You have the 

chance to see 

the real face of 

Central Europe: 

C i n e C l a s s i c s 

shows three con-

secutive evenings 

the 75-year-old 

István Szabó’s 

and the 70-year-

old Klaus-Maria 

Brandauer’s three 

m a s t e r p i e c e s , 

which show three 

typical Central 

European characters. An Academy Award, three Academy 

Award nominations, Golden Globe nominations, BAFTA 

and Cannes awards: this is the result the unique collab-

oration between the Hungarian director and the Austrian 

actor, which started in 1980 with the Mephisto, where 

István Szabó said something fundamental about power, 

politics and art in Central Europe. Four years later the 

cooperation continued with Colonel Redl, which takes 

place prior to the collapse of the Austro-Hungarian Em-

pire. Redl, the soldier sees his absolute fi delity to power 

as the path to success. The hero of Hanussen, their 1988 

movie, is the magician and seer who lives between the 

two World Wars - and sees the rise and fall of the Nazis. 

All three characters fail but their cathartic stories help 

the viewers to understand the world around us – and 

not only in Central Europe. These spectacular historical 

tableaux were successful not only here but worldwide, 

making Klaus-Maria Brandauer an international star 

and István Szabó one of the world’s best directors. 

September 17, 6:00 PM Béke Room: MEPHISTO

September 18, 5:30 PM Béke Room: COLONEL REDL 

September 19, 6:00 PM Uránia Room: HANUSSEN 

After the screening award ceremony and Q&A with István 

Szabó

A program az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával valósul meg. | Supported by the Austrian Cultural Forum. 
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Minden itt kezdődött: Mungiu, Porumboiu, 

Mitulescu, Nitescu korai fi lmiskolás 

rövidfi lmjei

Ez már fi lmtörténet: a 90-es évek 

végén, a 2000-es évek elején a 

bukaresti Caragiale Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen (vagy 

ahogy Romániában ismerik: 

UNATC) megszületett az új román 

fi lmiskola. A legtöbb akkori diák 

– Corneliu Porumboiu, Catalin 

Mitulescu, Cristian Mungiu, Doru 

Nitescu – ma ismert, sőt: világ-

hírű fi lmrendező. Az „UNATC – Minden itt kezdődött” a 

rendezők immár legendássá vált rövidfi lmjei közül mu-

tat be néhányat.

Mungiu, Porumboiu, Mitulescu, 

Nitescu at the UNATC Bucharest: 

Everything started here

In the late 1990’s and early 

2000s, the Caragiale  University 

of Drama and Film (aka UNATC) 

was the place in Bucharest where 

the youth and the curiosity of the 

young fi lm students found the 

perfect soil to fl ourish. Most of 

the students from that period 

– Corneliu Porumboiu, Catalin 

Mitulescu, Cristian Mungiu (pic-

tured), Doru Nitescu – are now well-known, famous, 

great fi lmmakers. The rest is fi lm history. The program 

presents a few of the best short fi lms made at that time.

KOCKÁRÓL KOCKÁRA
Martin Scorsese, James 

Cameron, Danny Boyle, Lars 

von Trier, Steven Soder-

bergh, John Malkovich és 

Zsigmond Vilmos: többek 

között ők vezetnek be, kock-

áról kockára, a – szó szoros 

értelmében vett – fi lm-

készítés kulisszatitkaiba. 

100 percben a legjobbaktól 

tanulhatunk, a kalauzunk 

pedig Keanu Reeves lesz. 

Christopher Kenneally fi lmje 

Berlinben és New Yorkban, 

a Tribecán is nagy sikert 

aratott.  

Az Amerikai Nagykövetség 

támogatásával.

SIDE BY SIDE
Martin Scorsese, James 

Cameron, Danny Boyle, Lars 

von Trier, John Malkovich 

and Vilmos Zsigmond - with 

the help of these masters 

we investigate the history, 

process and workfl ow of both 

digital and photochemical 

fi lm creation. The host is 

Keanu Reeves, Christopher 

Kenneally’s documentary 

Side by Side, right from the 

Berlin Film Festival gives 

in 100 minutes an insight 

into the secrets of making 

movies.

Screening supported by the 

Budapest U. S. Embassy.

INTERNATIONAL 
PHONECALL
Hano Hoffer

10:00 min

THE HAND OF 
PAULISTA
Cristian Mungiu

14:00 min

FRAGILE

Doru Nitescu

09:00 min

BUCARESTI-WIEN

Catalin Mitulescu

13:00 min

TRIP TO THE CITY

Corneliu Porumboiu

19:00 min

PROGRAM: Béke-terem | Béke Screen; szeptember 20., PÉNTEK  | 20th September, Friday 22:00 – Premier, 65 min
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IRÁNYTŰ
DOKUMENTUMFILMES SZAKMAI NAP

2013. szeptember 17. kedd 13:00–16:00

Hol láthatunk hazai dokumentumfi lmeket Magyarországon? A 10. 

Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár negyedik alkalommal ad 

helyet az IRÁNYTŰ címet viselő dokumentumfi lmes programnak. 

Idén is hasznos iránymutatást kívánunk adni a hazai dokumentum-

fi lmek bemutatkozási lehetőségeit illetően. Hol tud találkozni a do-

kumentumfi lmekre kíváncsi közönség az alkotásokkal? Meghívott 

vendégeink: több 

mozi, kereskedel-

mi és közszolgálati 

csatornák, online 

médiumok valamint 

különféle fi lmklubok 

képviselői cserélnek 

tapasztalatot és 

válaszolnak a kér-

désekre.

DOCOMPASS
Docu Workshop

17th September, Tuesday 1-4 PM

Where have we the chance to watch Hungarian documentaries 

in Hungary? The 10th Miskolc International Film Festival  hosts 

DOCOMPASS Program on documentaries for the fourth time. This 

year, we intend to provide useful guidance for opportunities of 

showcase of the Hungarian documentaries. Where is there any 

possibility that the audience see documentaries? Our guests 

from cinemas, 

commercial and 

public tvs, online 

media, and 

representatives 

of various fi lm 

clubs exchange 

their experiences 

and answer 

questions.

Szeptember 16–18.
 

A fi lmen keresztül erősítjük az 
emberek közötti kommunikációt.

Az American Film Showcase, az 

Egyesült Államok Nagykövetsége és 

a Jameson CineFest közös rendezvé-

nye a különböző társadalmi csopor-

tok közötti párbeszéd elősegítését tűzte ki célul. Kitűnő, díj-

nyertes fi lmeket mutatunk be a programban, és a vetítések 

után az alkotókkal is találkozhat a közönség. Többek között 

az Oscar-díjra jelölt Ryan Fleckkel – az általa rendezett 

Egy dominikai spíler (Sugar) a Sundance Fesztivál egyik 

legnagyobb  slágere volt néhány éve (a rendező egy má-

sik alkotása, a Ryan Gosling főszereplésével forgatott Fél 
Nelson pedig kultfi lmmé vált). A rendező Miskolcon mesél 

fi lmje, az Egy dominikai spíler főhőséről is, egy baseballjá-

tékosról, aki a beilleszkedésért küzd. A dokumentumfi lmes 

Andrew Garrison szintén jelen lesz a Jameson CineFesten. 

Trashdance című fi lmjének főszereplője azért, harcol, hogy 

átadhassa a tánc örömét a társadalom peremére szorul-

taknak. A fi lm után válaszol a nézők kérdéseire, és mester-

kurzust is tart. Egy másik, sokszoros díjnyertes, rendkívüli 

dokumentumfi lm, Katie Dellamaggiore Brooklyni bástya 
című alkotása sakkozó brooklyni srácokat, kitörési és tár-

sadalmi felemelkedésük esélyeit mutatja be.

Az összes program ingyenes és nyilvános.
Az Amerikai Nagykövetség támogatásával.

September 16–18

For strengthening the communi-
cation between people – through 
movies.

The American Film Showcase, a 

joint project of the Budapest U.S. 

Embassy and Jameson CineFest 

presents great, award winning fi lms for strenghtening 

the dialogue between different social groups. Through 

personal communication and with the screening of en-

tertaining fl icks we focus on chances and successes, dif-

ferent people’s values, personal dramas and triumphs.

The Oscar-nominated Ryan Fleck (Half Nelson) directed 

the Sundance hit Sugar, a story of a Dominican baseball 

player who joins a U.S. team. We follow his fi ght for the 

diffi cult integration. Andrew Garrison’s documentary 

fi lm, Trashdance shows a choreographer’s fi ght, while 

Katie Dellamaggiore’s Brooklyn Tower presents chess 

players guys and their outbreak. 

Finally, Christopher Kenneally’s documentary Side by 
Side gives an insight into the secrets of making the fi lm, 

with Martin Scorsese, James Cameron, Danny Boyle, 
Lars von Trier, John Malkovich and Vilmos Zsigmond – 

the host is Keanu Reeves.

All programs are free.
Supported by the Budapest U.S. Embassy.
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A DunaDOCK filmjei és programjai magyar és angol nyelven is követhetőek, a Master Class programokon tolmácsgépet biztosítunk.  
A Master Class program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és a dokumentumfilmes szakma minden generációjának szól. Regisztrálni  
a http://www.cinefest.hu/hu/dunadock.html oldalon található regisztrációs lapon lehet. Kontakt: dunadokk@cinefest.hu
These master classes will be open to film professionals and the audience of the Jameson CineFest as well.
You can registrate on http://www.cinefest.hu/hu/dunadock.html website. Contact: dunadokk@cinefest.hu
A DunaDOCK Master Class 2013 program támogatója az HBO Europe. 
DunaDOCK Master Class 2013 is supported by HBO Europe.

DunaDOCK
Master Class 2013 • szeptember 13-16.

A DunaDOCK csapata - Ugrin Julianna, Ruszkai Nóra, Groó Diana, Trencsényi Klára és Böjte Ágnes - idén első alkalommal erősíti 
a 10. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programját.
A program fő célja egy olyan nemzetközi dokumentumfilmes eseménysorozat megszervezése, amely miközben lehetőséget biz-
tosít a hazai dokumentumfilmes szakma rendszeres bemutatkozására, egyúttal célja a magyar szakma bekapcsolása a nemzetközi 
fejlesztő műhelyek, pitching fórumok, fesztiválok véráramába.
A meglévő dokumentumfilmes versenyprogram mellé nagy sikerű magyar és nemzetközi filmeket válogattak az elmúlt három év 
terméséből. A vetítések után, a filmek meghívott alkotóival a DunaDOCK Master Class keretében egy különleges nemzetközi mes-
terkurzus sorozatot szerveznek.

DunaDOCK
Master Class 2013 • 13-16 September 

DunaDOCK is a brand new forum for creative documentaries that has been established in 2013 by five Hungarian filmmakers and producers. 
Organized within the frames of an already well-established international film festival, the Jameson CineFest Miskolc International Film 
Festival at Miskolc, Hungary, we would like to showcase the newest Hungarian documentaries together with the world’s current creative documen-
tary film production, as well as offer a series of Master Classes in order to connect to the international creative documentary filmmaking tradition.
Its aim is to introduce Hungarian and Eastern European filmmakers, and also the Hungarian public to the European documentary scene, 
as well as to the world’s latest creative documentary production. Beside the documentary films selected for the official competition of the 
Jameson Cinefest, DunaDOKK will screen a special selection of creative documentaries during our six Master Classes. The film screenings will 
be followed by Q&A sessions and a lecture given by the director and/or the producer of the film. 

SZEPTEMBER 13., PÉNTEK

13th September, Friday

15:30  Megnyitó / Opening Ceremony
16:00  International coproduction
 Előadó/Lecturer: Hanka Kastelicova (Executive Producer of  
 Documentaries for HBO Europe), 
 Ágnes Havas (Chief Executive Officer of Hungarian   
 National Film Fund)
17:00  MasterClass: Sós Ágnes / Ágnes Sós (director, HUN)
 LÁTHATATLAN HÚROK / INVISIBLE STRINGS (HUN-ENG)
 D: Sós Ágnes
 (Hungary) 70:00
21:00  DunaDOCK party - Director’s Club

SZEPTEMBER 14., SZOMBAT

14th September, saturday

10:30  MasterClass: Carmen Cobos (producer, NED)
 WRONG TIME WRONG PLACE / ROSSZKOR ROSSZ   
 HELYEN (ENG-HUN)
 D: John Appel
 (Netherlands) 80:00 min
14:30  MasterClass: Laurent Hasse (director, FRA)

 LE BONHEUR... TERRE PROMISE / HAPPINESS ...   
 PROMISED LAND / BOLDOGSÁG… ÍGÉRET FÖLDJE   
 (FRA-ENG-HUN)
 D: Laurent Hasse
 (France) 94:00 min

SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP

15th September, Sunday

10:30  MasterClass: Wiktoria Szymańska (director, POL)
 THEMERSON & THEMERSON (ENG-HUN)
 D: Wiktoria Szymańska
 (France, Poland, UK) 70:00 min
18:00  MasterClass: Groó Diana / Diana Groó (director, HUN)
 REGINA / REGINA (HUN-ENG)
 D: Groó Diana
 (United Kingdom, Hungary, Germany) 63:00 min

SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ

16th September, Monday

14:30  MasterClass: Andrew Garrison (director, USA)
 TRASH DANCE /  SZEMÉT TÁNC (ENG-HUN)
 D: Andrew Garrison
 (USA) 68:00 min

DunaDOCK program
Művészetek Háza / House of Arts • Béke terem / Béke Screen
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olci Nemzetközi Filmvásár

A Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál szervezői 
immár második alkalommal ren-
deznek nemzetközi filmvásárt a 
fesztivál ideje alatt szeptember
17-18-án. Az idei filmvásár is el-
sősorban a kelet-európai régió 
vásárlóit és eladóit várja, de eu-
rópai szintű forgalmazók is jelen 
lesznek, mint Hollandia. Az elmúlt 
évben a részvevők többek között 
Csehországból, Szlovákiából, Len-
gyelországból, Horvátországból, 
Romániából, Ukrajnából és Ma-
gyarországról érkeztek.

On 17-18 September, during the time 
of the 10th Jameson CineFest Miskolc 
International Film Festival, the festi-
val organizers are going to have their 
second international fi lm market. This 
year’s fi lm market focuses primarily 
on the Eastern-European region, ex-
pecting buyers and sellers from there. 
Besides, other European distributes, 
e.g. from the Netherlands, are going 
to attend. Last year our participants 
came from the Czech and Slovak Re-
publics, Poland, Croatia, Romania, 
Ukraine and of course from Hungary – 
to name just a few.

17-18 September, 2013
Hungary, Miskolc
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SZEMREVALÓ

2013. szeptember 26. – október 3.

Új filmek Ausztriából, Svájcból és Németországból 

egységes jegyár: 800 forint
www.goethe.de/szemrevalo
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TÁMOGATÓK

SINCE 2004, MEDIA GENEROUSLY

HAS SUPPORTED OVER 450 HUNGARIAN

PROJECTS WITH ALMOST 13 000 000 EUROS.

THE MEDIA 2007 PROGRAMME

WILL EXPIRE AT THE END OF 2013. 
THE EUROPEAN UNION’S SUPPORT

FOR THE AUDIOVISUAL SECTOR WILL

CONTINUE THROUGH ITS PROPOSED

SUCCESSOR PROGRAMME, 
CREATIVE EUROPE 2014–2020.

1991

2013

2014

(1991–2013) 

MEDIA Program

2014–2020) 

Creative Europe
Program

W W W . M E D I A D E S K H U N G A R Y . E U

I N F O R M A T I O N

MEDIA Desk | MAGYARORSZÁG | HUNGARY
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II/57
Tel.: +36 1 413 12 69; +36 1 413 12 70

Fax: +36 1 413 17 10
info@mediadeskhungary.eu2020
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http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Europe loves European Festivals | Európa szereti az európai fesztiválokat | L̒ Europe aime les festivals européens

A privileged place for meet-

ings, 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 pro-
mote European audiovisual 
heritage, to encourage the trans-
national circulation of fi lms and 
to foster audiovisual industry 
competitiveness. The MEDIA 
Programme acknowledges the 
cultural, educational, social and 
economic role of festivals by 
co-fi nancing every year almost 
100 of them across Europe. 
These festivals stand out with 
their rich and diverse European 
programming, networking and 
meeting opportunities for pro-
fessionals and the public alike, 
their activities in support of 
young professionals, their edu-
cational initiatives and the im-
portance they give to strength-
ening inter-cultural dialogue. 
In 2012, the festivals supported 
by the MEDIA Programme have 
programmed more than 20.000 
screenings of European works to 
nearly 3 million cinema-lovers.
MEDIA is pleased to support 

the 10th edition of Jameson 

CineFest Miskolc Internation-

al 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 tapaszta-
latcseréjére. Az európai fi lmiparra oly 
jellemző tehetség-történet-érzelem 
hármasság a fesztiválok pezsdítő 
légkörében juthat el a legszélesebb 
közönséghez. 
Az Európai Unió MEDIA programjának 
célja Európa audiovizuális örökségé-
nek támogatása, az elkészült alkotá-
sok transznacionális terjesztése és az 
iparág versenyképességének növe-
lése. A MEDIA program munkatársai 
hisznek abban, hogy a fi lmfesztiválok 
fontos kulturális, oktatási, társadalmi 
és gazdasági szerepet töltenek be. A 
program keretein belül évente majd-
nem 100 fesztivál részfi nanszírozása 
valósulhatott meg szerte Európában. 
Ezek a fesztiválok kiemelkednek a 
többi közül gazdag és változatos eu-
rópai programjukkal, hálózatteremtő 
munkájukkal és azzal, hogy biztosít-
ják a szakma és a közönség számára 
a találkozás lehetőségét. Fontos sze-
repet töltenek be a fi atal szaemberek 
támogatásában, a szakmai fejlődés 
kereteinek megteremtésében illetve 
az interkulturális dialógusok megszü-
letésében és erősödésében. A MEDIA 
program támogatásával 2012-ben 
több mint 20 000 európai  alkotást jut-
tattak el ezek a fesztiválok több mint 3 
millió mozibaráthoz.
A MEDIA program megtisztelőnek 

érzi, hogy támogathatja a 10. Jame-

son CineFest Miskolci Nemzetközi 

Filmfesztivált. Minden fesztivál lá-

togatónak kellemes időtöltést és jó 

szórakozást kívánunk!  

Lieux privilégiés de rencontres, 

d’échanges et de découverte, les 

festivals rendent vivante et ac-

cessible 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 fi lms 
à traverser les frontières et à ren-
forcer la compétitivité du secteur 
audiovisuel.  Le programme MEDIA 
reconnait l’importance culturelle, 
éducative, sociale et économique 
des festivals en 
co-fi nançant 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 off rent au 
public et aux cinéastes, par leurs ac-
tions de soutien aux jeunes auteurs, 
par leurs initiatives pédagogiques 
ou encore par l’importance donnée 
au dialogue inter-culturel. 
En 2012, l’ensemble de ces festivals 
soutenus par le programme MEDIA 
a programmé plus de 20.000 projec-
tions d’œuvres européennes pour le 
grand plaisir de près de 3 millions de 
cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la 

dixième édition du Jameson Cine-

Fest Miskolc International Film 

Festival et souhaite aux festiva-

liers de grands moments de plaisir.

European Union MEDIA PROGRAMME Az Európai Unió MEDIA PROGRAMJA Union Européenne PROGRAMME MEDIA
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A fesztivál szervezői új ha-
gyományt szeretnének te-
remteni azzal, hogy az idei 
évtől egy-egy olyan ország 
fi lmművészetének bemuta-
tására helyezik a hangsúlyt, 
melynek fi lmjei a hazai né-
zők előtt kevésbé ismertek.  
Legnagyobb örömünkre 
idén kortárs holland nagyjá-
tékfi lm is szerepel a feszti-
vál nagyjátékfi lm verseny-
programjában, az Eva van 
End szűztelenítése (De Ont-
maagding van Eva van End) 
című alkotás. A kétnapos 
program keretében szep-
tember 13-án holland fi lmp-
lakátokból nyílik összeállítás 
a Művészetek Háza kortárs 
galériájában, válogatást ve-
títünk 2012 legjobb holland 
rövidfi lmjeiből, melynek ke-
retében összesen 17 alkotást 
mutatunk be és egy holland 
klasszikus is bemutatásra 
kerül, az 1917-ben készült 
A delfti porcelán titka (Het 
Geheim van Delft ). Remél-
jük, hogy kezdeményezésünk 

hozzájárul ahhoz, hogy 
a hazai fi lmbarátok 
m e g i s m e r h e s s é k 
Hollandia nagyszerű 
fi lmművészetét.

The organizers of the Fes-
tival would like to create a 
new tradition by introducing 
the fi lms of a country lit-
tle known for the Hungarian 
audience. It is a great joy to 
have a contemporary Holland 
feature fi lm in the competi-
tion program this year (The 
Defl owering of Eva van End). 
As part of the two-days pro-
gram an exhibition of Holland 
fi lm posters will open in the 
gallery of the House of Arts 
on the 13th of September. Be-
sides, we will screen a selec-
tion of 2012’s best shorts, 17 
fi lms all together, and also a 
classic, Het Geheim van Delft 
(The Secret of Delft), from 
1917 will be screened. We 
hope that the program helps 
the Hungarian audience gain 
a deeper knowledge on the 
outstanding fi lmmaking tra-
ditions of the Netherlands.

MADE IN HOLLAND
A holland fi lmművészet bemutatkozik a Jameson CineFest 

Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. | The Holland art 
of fi lmmaking introduces itself at the Jameson CineFest 

Miskolc International Film Festival.  
2013. szeptember 13-14. September, 2013.

09. 13., PÉNTEK  | 13RD FRIDAY 

MŰVÉSZETEK HÁZA KORTÁRS GALÉRIA 
HOUSE OF ARTS  CONTEMPORARY GALLERY

15:00 Holland fi lmplakát kiállítás megnyitó  
Opening Ceremony Of Exhibition Of Holland 
Film Posters
16:00 EVA VAN END SZŰZTELENÍTÉSE (Nagyterem) | 
Contemporary Holland feature fi lm  screening – De 
Ontmaagding van Eva van End (Great Hall)

09. 14., SZOMBAT | 14TH SATURDAY

Művészetek Háza Béke-terem | House of Arts Béke 
Screen. Információs vetítés | Information Program

18:00 Premier | 1. blokk 92 min. (ENG)

MADE IN HOLLAND – Selected Dutch Shorts 2012
AMSTEL  10:00 min
    Director: Jaap van EYCK
THE ANIMATION OF MAN  03:00 min
    Director: Amanda NEDERMEIJER

BALANCE  11:00 min
    Director: Mark RAM
CHOPPER  02:00 min
    Director: Lars DAMOISEAU

COFFEE  06:00 min
    Director: Sjaak ROOD

Farmer Jack  14:00 min
    Director: Arjan WILSCHUT

GOODBYE MISTER DE VRIES  06:00 min
    Director: Mascha HALBERSTAD

JUNKYARD  18:00 min
    Director: Hisko HULSING

THE LIFE OF DEATH  05:00 min
    Director: Marsha ONDERSTIJN

MAN IN SUIT  10:00 min
    Director: Anna van der HEIDE

MOTOR  09:00 min
    Director: Simone BENNETT

Információs vetítés | Information Program
20:00 – Premier | 2. blokk 86 min. (ENG)

MADE IN HOLLAND – Selected Dutch Shorts 2012

MY DARLING DOG HAS CANCER    25:00 min
    Director: Marinka de JONGH

NATION FOR TWO  15:00  min
    Director: Nir NADLER & Chaja HERTOG

SEVILLA  11:00 min
    Director: Bram SCHOUW

SEVILLA 11:00 min
    Director: Bram SCHOUW

SNAPSHOT  02:30 min
    Director: Arthur van MERWIJK

SOUNDS FOR MAZIN 19:00 min
    Director: Ingrid KAMERLING

SWEET RABBIT 13:30 min
    Director: Camiel SCHOUWENAAR

09. 14. , SZOMBAT | 14TH SATURDAY

Művészetek Háza Uránia terem | House of Arts 
Uránia Screen – Információs vetítés | Information 
Program
23:00 – Premier       MADE IN HOLLAND
HET GEHEIM VAN DELFT / THE SECRET OF DELFT 
A DELFTI PORCELÁN TITKA
    Director: Maurits BINGER
    Cast: Annie Bost, Lily Bouwmeester, 
    Jan van Dommelen
     70:00 min (ND)
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  Sajtótájékoztató
  – interaktív totó. 
Online kvízjáték meghirdetése Béres 
Beáta „Memento mozi” c. könyve 
alapján. 
Könyvtár, Olvasóterem

 J  megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Tircsné dr. Propper 

Valéria igazgatóhelyettes. Helyszín: 

 
 -
tok

 
 Kerényi Dávid és 

  a Könyvtár 

 a - és 

  a Nonem együttes 
feldolgozásában

 
  (1934) 

A programok a könyvtár 

 

 

Béres Beátával.
A Memento mozi – interaktív totó eredmény-

3 5 3 0  M i s k o l c ,  M i n d s z e n t  t é r  2 .  |  ( 4 6 )  3 4 4 - 8 5 1  |  r a k o c z i @ r f m l i b . h u

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
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CONCERTS

www.cinefest.hu  |  www.facebook.com/cinefestmiskolc  |  www.facebook.com/mozigepesz

Jameson Stage

FoolBerry

Paddy and the Rats
Kisavas

Heaven Street Seven
Mocsok 1 Kölykök

Pál Utcai Fiúk
Vaultage

Odett
GodDAM

FreshFabrik
Kerekes Band
Compact Disco
NEO
Magashegyi Underground
Vad Fruttik

Thu. 12 Sep. 18:30

20:00

Fri. 13 Sep. 18:30

     20:00

Sat. 14 Sep. 18:00

     20:00

Sun. 15 Sep. 18:30

20:00

Mon. 16 Sep. 18:30

20:00

Tue. 17 Sep. 20:00

Wed. 18 Sep. 20:00

Thu. 19 Sep. 20:00

Fri. 20 Sep. 20:00

Sat. 21 Sep. 20:00

Szent István Square,  Miskolc

After parties at JAMESON LOUNGE and HELYNEKEM



 | 109 

   DDDDDDJJJJJJ  AAAAAAsssssssttttttrrrrrroooooo
sssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1111111111111111111111111133333333333333333333333333333................... ppppppppppppppppppppppppppppppééééééééééééééééééééééééééééénnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  222222222222222222222222222244444444444444444444444444444:::::::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000000000000000  /////////////////////////////   FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  11111111111111111111111113333333333333333333333333333  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  22222222222222222222222444444444444444444444444:::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000000000

////////////////// FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF iiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 111111111111111111111111333333333333333333333333333 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 22222222222222222222222222222444444444444444444444444444444:::::::::::::::::::::::0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllll   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAffffffffffffffffffffffffffttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

ssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr   111111111111111111111111111114444444444444444444444444444....................    sssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttt  222222222222222222222222222244444444444444444444444444444::::::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000000000000000 //////////////////////////   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 111111111111111111111111114444444444444444444444444444444  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppptttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 2222222222222222222222222222244444444444444444444444444444444::::::::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppááááááááááááááááááááááááááááááálllllllllllllllllllllllllllllll-------------------------tttttttttttttttttttttttttttóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóllllllllllllllllllllllllllllll aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy----------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggggg.............. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa----------------------ttttttttttttttttttttttttttttttóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóólllllllllllllllllllllll  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggg...................

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttt  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAllllllllllllllllllllllllttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHiiiiiiiiii
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttt AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlllllllllllllllllllllllllllttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttssssssssssssssssssssssssssssss     FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooo  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssss.................

sssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  1111111111111111111111111111119999999999999999999999999999.......................   cccccccccccccccccccccccccccsssssssssssssssssssssssssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüütttttttttttttttttttttttttttttttöööööööööööööööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttööööööööööööööööööööööööööööökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222:::::::::::::::::::::::::00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  /////////////////////////////   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssdddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  11111111111111111111111111999999999999999999999999999 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr   2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222::::::::::::::::::::::::::::0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssss   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk éééééééééééééééééééééééééééésssssssssssssssssssssssss    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy   ///////////////////////////// MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMoooooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllssssssssssssssssssssssssssssss   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddddd   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSlllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPooooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttt

   DDDDDDJJJJJJ AAAAAAssssssttttttrrrrrroooooo

sssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppptttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr    222222222222222222222222222111111111111111111111111..................    ssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttt   2222222222222222222222222222444444444444444444444444444444::::::::::::::::::::::::00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  //////////////////////////////   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  22222222222222222222222222222111111111111111111111111111  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppppptttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 222222222222222222222222222224444444444444444444444444444:::::::::::::::::::::::::00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVáááááááááááááááááááááááááááálllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttáááááááááááááááááááááááááááássssssssssssssssssssssssssssss mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddddőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk    llllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb   ffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééééééééééééééééiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőllllllllllllllllllllll...............

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttt mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  sssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkksssssssssssssssssssssssss oooooooooooooooooooooooooofffffffffffffffffffffffffff  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll   ttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...............

 DDDDDDJJJJJJJJJJJJ  BBBBBBooooooorrrrrrrddddddeeeeeeeeeeee
ssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppptttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr   2222222222222222222222222222200000000000000000000000000000................... ppppppppppppppppppppppppppéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééénnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  222222222222222222222222222222244444444444444444444444444444444:::::::::::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    ////////////////////////////  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 222222222222222222222222222200000000000000000000000000  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 2222222222222222222222222224444444444444444444444444::::::::::::::::::::::::0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.helynekem.hu
www.facebook.com/helynekemmiskolc

Belépő éjfélig 500 HUF, éjfél után 800 HUF. JCF akkreditációval ingyenes!
Entry before midnight 500 HUF, after midnight 800 HUF. Free with JCF accreditation!
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International Cinematographers Film Festival 27. 09. — 03. 10. 2013 / Ostrava Czech Republic
www.filmfestivalostrava.com

5  th
OSTRAVA 
KAMERA 
OKO 2013
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Verein zur Förderung

grenzübers
chreitende

r

Film- und Kinokultur
e.V.

24.04.-27.04.2014

37th

Please send your copie
s and entry forms

until the 15th of December to:

Grenzland-F
ilmtage Selb

Lessingstr
aße 8 * D-95100 Selb * Germany

phone/fax:
+49 (0)9287/80

06588

festival@grenzlandf
ilmtage-selb.d

e

www.grenzland
filmtage-selb.d

e

Welcome to the

small festival with

the long tradition

categories
: feature-,

short- and documentary-film
s

awards: audie
nce and sponsorshi

p award

Grenzland-F
ilmtage Selb
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3525 MISKOLC, KOSSUTH U. 11. • Tel.: 46/509-530

FRANCIA NYELV

KULTÚRA

JÓ HANGULAT 

 

e z t  k í n á l j u k
NYELVTANFOLYAMAINKRA
beiratkozó tanulóinknak
kezdőtől haladóig
csoportos és egyéni órák.
Nyelvvizsga és 
nyelvvizsga előkészítő

Beiratkozás és szintfelmérés: 
egész évben folyamatosan
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www.es.hu

IRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP

PUBLICISZTIKA, 

FEUILLETON, PRÓZA, 

INTERJÚ, VERS, 

VISSZHANG,

KÖNYVKRITIKA,

MŰBÍRÁLAT,

SZABADPOLC

páratlan oldal
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Lars von Trier: Melankólia   Cirko Film – Másképp Alapítvány

KOS LELKEK Terrence Malick Az apokalipszis melankóliája
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Eljött a nap

Beetle Cabriolet     Scirocco     Multivan     Caddy  

 Passat Alltrack      Sharan       Tiguan        Golf

A Volkswagen támogatásával 
a Jameson CineFest és a Miskolc Autó bemutatja:

forgalmazza MISKOLC AUTÓ program VOLKSWAGEN  
INNOVATURNÉ helyszín JAMESON CINEFEST  
időpont 2013. SZEPTEMBER 20-22. szereplők VOLKSWAGEN 
INNOVATÍV MODELLEK extrák DSG SEBESSÉGVÁLTÓ  
4MOTION MEGHAJTÁS BLUE MOTION TECHNOLÓGIA 
www.miskolcauto.hu

4

lia
ny
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TNT EXPRESS HUNGARY KFT.

Ügyfélszolgálat és küldeményfelvétel :

06 40 31 31 31
www.tnt.hu
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 | 125 ...AZ ÉRTÉK MARAD!

AZ ARC VÁLTOZIK...
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PRINTER-LAND KFT.
i r o d a t e c h n i k a i  s z a k ü z l e t
printerland@printerlad.hu
Tel./fax.: +36 46 357-080
Miskolc, Arany J. u. 2.
+36-30/302-21-20

� leporellók
� irodaszerek
� nyomtatványok
� bélyegzőkészítés
� fénymásoló papírok
� pénztárgépszalagok
� tonerek
� tintapatronok

             Igény szerint, kiszállítás!
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Miskolc szívében található a CENTRUM APARTMAN HOTEL, amely 40 
elegáns, igényesen berendezett apartman lakást kínál vendégei számára.
A Centrum Apartman Hotel családoknak, csoportoknak, cégeknek és egyéni 
vendégeknek kínál magas színvonalon szolgáltatásokat, pihenést és kikap-

-

-

Located in the heart of Miskolc city, the CENTRUM APARTMENT HOTEL 
offers for its guests 40 high-quality flats designed in an elegant, nice, 
solid style.

-

3530 Miskolc, Görgey u. 4.
www.centrumapartmanhotel.hu
Telefon: +36 70 943 4794

3530 Miskolc, Görgey u. 4.
www.centrumapartmanhotel.hu
Telefon: +36-46/323-473
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We are so there.
And you?

Club. Online. Magazines. Events.  www.funzine.hu
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