




 
Fiatal filmesek fesztiválját felvállalni a mai Magyarországon hálás feladat. A „vérfrissítésre” 
szoruló hazai filmgyártás az utóbbi idôben egyre hangosabb az ifjú, kiemelkedô tehetségû
alkotóktól. Nem túlzok, ha azt mondom, az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon erre 
az egész világ felfigyelt: jó volt személyesen is osztozni Antal Nimród és Mundruczó Kornél 
sikerében. De ugyanígy magunkénak érezhetjük Hajdú Szabolcs, Pálfi György vagy Török 
Ferenc celluloidba álmodott történeteit, és szerencsére nem kell többé aggódnunk pályájuk 
folytatásán sem: készül vagy már el is készült második mozijuk. Miért éppen most nyer ekkora 
teret a tehetség? Nehéz lenne erre válaszolni, de szeretnék hinni benne, hogy ebben része 
van a mi munkánknak is. Több évtizedes várakozás után végre van filmtörvényünk, ám ez 
nemcsak elvont jogi formulákat jelent. Egy modern, kiszámítható állami támogatással mûködô, 
a nemzetközi filmes vérkeringésbe fokozatosan bekapcsolódó filmgyártás alapjait tettük le, 
a jelek szerint sikerrel. A cél az volt, hogy filmiparunk visszanyerje a magyar filmmûvészet és 
mozgóképszakma hagyományaihoz méltó hírnevét, s persze az is, hogy a külföldi fesztiválokat 

meghódító ifjú rendezôink itthon is „otthon legyenek”.

Több mint tíz ország közel kilencven mûve, mind harmincöt év alatti alkotóktól. Ezzel a mérleggel 
indul útjára ez a miskolci találkozó – a legelsô, amelybôl szándékaink szerint hagyomány 
lesz. Nemzetközi, valamint panoráma versenyprogram; dán, magyar, portugál, román és 
szerb összetételû zsûri, filmes csodák, izgalmas mûhelyprogramok és szakmai beszélgetések, 
kiállítások, de mindenekelôtt a kultúrák „közeledése”. Ezek a kulcsszavak, ezt várjuk egy olyan 
városban, amely a Budapest-központú magyar mûvészeti élet egyik ellenpontjának számít. 
Büszke vagyok a miskolciakra, hogy a világhírû nyári Operafesztivál után most a Fiatal Filmesek 

Nemzetközi Fesztiváljával bôvítik városuk sokszínû „kulturális repertoárját”.

Michelangelo Antonioni mondta egyszer: „mindig elérkezik a pillanat, amikor a képzetekrôl, a 
képekrôl, a felidézett mozgásról – akár lelki, akár anyagi ez a mozgás – át kell térni a konkrét 
kivitelezésre. A filmmûvészetben, mint minden mûvészetben ez a legkényesebb pillanat. [...] A 
döntô pillanat az, amikor [a rendezo'' ] a körötte lévô személyektôl és tárgyaktól átvesz minden 
lehetséges sugallatot, hogy munkája rögtönzöttebbé, személyesebbé váljon.” Remélem, ezzel a 
rendezvénnyel e pillanat átélésének lehetôségét hozzuk közelebb az ifjú alkotókhoz. És persze 
a közönséghez is. Kellemes idôtöltést, hasznos beszélgetéseket, és gyümölcsözô barátságokat 

kívánok önöknek a következô napokban – és reményeim szerint ezentúl minden évben. 

Dr. Hiller István   
kulturális miniszter

[Az idézet forrása: Michelangelo Antonioni; Írások, beszélgetések (szerk.: Zalán Vince); Osiris Kiadó, Budapest, 1999.]           



Kedves Miskolci Filmbarátok!

Miskolc örömmel ad otthont egy olyan fesztiválnak, amely lehetôséget biztosít a 
feltörekvô fiatal filmes generáció számára ahhoz, hogy az ifjú tehetségek is bizo-
nyíthassák tudásukat, felkészültségüket a közönség és a szakmai zsûri elôtt.

Immár visszavonhatatlan tény: Miskolc fesztiválváros. Kilép ve az iparvárosi jelzô ár-
nyékából a kultúra, a sport és az ide genforgalom tekintetében is lendületben van a 
város. Ez a rendezvény is nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy az észak-magyaror-
szági régió központja más oldalról is bemutatkozhasson az ország és Európa elôtt. 
Bízom abban, hogy a Fiatal Filmesek Fesztiválja - az Operafesztivál, a Kaláka Folk 
Fesztivál, a Rockfesztivál és számos kulturális esemény mellett - helyet talál ma-
gának a város pezsgô kultúréletében és a miskolci filmfesztiválok hagyományához 
híven sikeres lesz. Ebben a hitben szeretettel hívom és várom Önöket Miskolcra. 

Káli Sándor / A Fesztivál védnöke
Miskolc Város Polgármestere

Tisztelt Fiatal Filmesek! Kedves barátaim!

Virginia Woolf szerint: „A zene fölébreszt minket. A zene teszi, hogy lássuk azt, ami 
rejtve, összekapcsoljuk, ami széttört. Nézzünk és füleljünk.” Tegyük hozzá ehhez: a 
képek pedig segítenek, hogy lássunk. Lássuk, ami van. Rakjátok egymás után a képe-
ket! Így, úgy, bárhogyan. Post hoc, ergo propter hoc. – „Utána van, tehát miatta van” 
Sokak szerint ez az elbeszélés lényege. Tehát, nézzétek, füleljetek, lássátok meg a ké-
peket. Amikor egymás után rakjátok ôvket, megjelenhet bennük az elbeszélés, az idô. 
Az idô. Saját idôtök, amelyben éltek, - korunk ideje. A film – ebben tud segíteni. Ez 
az ereje, ez csoda. Nincs más dolgunk: mint csinálni, minden körülmények között.

Üdvözlettel: Grunwalsky Ferenc 
A Fesztivál védnöke

„Hosszú évek elôkészítô mun kája után ez évben elô ször rendezzük meg a Fia tal 
Filmesek Fesztiválját Mis kolcon. A városnak több évtizedes hagyományai vannak a 
fesztiválok területén, adott már otthont rövidfilm és televíziós fesztiválnak. Célunk 
egy új hagyomány teremtése, hogy a jövôben minden évben találkozhassanak, ver-
senyezhessenek az új filmes generáció képviselôi a világ minden tájáról. Fórumot, di-
alógust és tapasztalatcsere lehetôséget kívánunk biztosítani. Szeretnénk elôsegíteni 
a fiatalok kulturális integrációját az ez évben bôvülô európai közösségbe és a vi-
lág filmes vérkeringésébe. Szeretettel várunk mindenkit, alkotókat, szakembereket, 

érdeklôdôket.”

Bíró Tibor
fesztiváligazgató





Dear cinema fans of Miskolc!

Miskolc is pleased to house a festival which provides an opportunity for the ambitious 
generation of filmmakers where young talented directors can prove their skills and pre-
paredness to the audiences and the professional jury.

It already seems to be an irrevocable fact that Miskolc is a city of festivals. Earlier it had 
a reputation of an industrial city but now it is enjoying a period of prosperity in culture, 
sport and tourism. This programme will be a major contribution towards the introduction 
of the centre of the Northern Hungarian region to the country and Europe from a dif-
ferent side. I truly trust that Festival of young filmmakers (besides Opera Festival, Kalaka 
Folk Festival, Rockfestival and other cultural events) will find its place in the bustling life 
of the city and it will be successfull in conformity with the traditions of film festivals of 

Miskolc. It will be a pleasure to welcome you on the festival in Miskolc.

Sándor Káli / Patron of Festival
Mayor of the city of Miskolc

Dear Young Filmmakers, Dear Friends,

Virginia Woolf claimed that music woke us up, it made us see what was hidden, connect 
what had been broken. She said let us look carefully and listen attentively. Let us continue 
to say: pictures help us to see. To see what happens around us. Arrange pictures one after 
the other. In this way, in that way, no matter how. Post hoc, ergo propter hoc. – „after this 
consequently because of this”. A lot of people say this is the main point of a narration. So 
use your ears and observe pictures. When you arrange them one after the other narration 
and time may appear in them. The time. Your own time you live in – the time of our days. 
Films can help us with this. This is their power, this is a miracle. We have nothing else to 

do but do our best in any case. 

Ferenc Grunwalsky / Patron of Festival
Motion Picture Foundation of Hungary

After long preparations this is the first time we are organizing a Festival of young film-
makers in Miskolc. The city has traditions of decades in festivals, short feature film and 
television festivals have taken place here. Our intention is to establish a new tradition 
so that the representatives of the new generation of filmmakers from all over the world 
could meet and compete every year. We would like to create a forum for dialogue and 
exchange of experience. We would be pleased to support the cultural integration of the 
young into the European community growing this year and into the film circulation of the 

world. Filmmakers, professionals and visitors are all welcomed. 

Tibor Bíró
Festival Director





  

 
     

HARTYÁNDI JENÔ
az elôzsûri elnöke / president of the pre-selection Jury 

(A gyôri MEDIAWAVE fesztivál igazgatója) /(director of the MEDIAWAVE Festival, Gyôr)

BÍRÓ TIBOR
fesztiváligazgató / festival director

SZABADOS GÁBOR
újságíró / journalist

MADARAS PÉTER
fôszervezô / main organiser

TÓTH GYULA
fôszervezô / main organiser

  
   

KENDE JÁNOS / JÁNOS KENDE
a zsûri elnöke (Magyarország) / president of the jury (Hungary)

ULRICH BREURING 
(Dánia / Denmark) 

ANABELA MOUTINHO
(Portugália / Portugal)

TOLNAI SZABOLCS / SZABOLCS TOLNAI
(Szerbia-Montenegró / Serbia-Montenegro) 

RADU IGAZSÁG
(Románia / Romania)

KRISTON LÁSZLÓ / LÁSZLÓ KRISTON
(Magyarország / Hungary)



  



        

 
1941-ben születtem Marseille-ben. 1965-ben végeztem el a Színház 
és Filmmûvészeti Fôiskola filmoperatôri szakát. 1967-ben forgattam 
elsô játékfilmemet Jancsó Miklóssal, a „Csend és Kiáltás”-t. Dolgoztam 
többször Jancsó Miklóssal, Mészáros Mártával, Kardos Ferenccel, Kézdi 
Kovács Zsolttal, Gyöngyössy Imrével, Gábor Pállal. 
Számtalan játék-, Tv-, dokumentum filmet forgattam. Balázs Béla és Kossuth 
díjjal tüntettek ki. Érdemes és Kiváló mûvész vagyok. Jelenleg egyetemi tanárkén 
a Színház és Filmmûvészeti Egyetem film fôtanszak vezetôje vagyok.

I was born in Marseille in 1941. I got my degree at the College of Theatrical and 
Film Arts as a cameraman in 1965. In 1967 I shot my first feature film ”Silence 
and Shout” with Miklós Jancsó. I worked with Márta Mészáros, Ferenc Kardos, 
Zsolt Kézdi Kovács, Imre Gyöngyössy and Pál Gábor on several occasions.
I shot numerous feature films, TV films and documentaries. I was awardwd with 
Béla Balázs and Kossuth Prizes. I am a Merited and Excellent Artist of Hungary. 
Now I work as the head of the film faculty at the University of Theatrical and 
Film Arts.

 
1945-ben született. Dán és törtenelem szakos tanárként végzett, majd film 
és kommunikáció szakon szerzett egyetemi diplomát. Munkássága során ki-
emelt figyelmet szentel a gyermekfilmeknek, azok népszerûsítésének.1998-
8-tól a dán Gyermekfilm Egyesület elnöke. Az Európai Film Fôiskola nyári 
tanfolyamának elôadója majd 10 éve. Öt évig volt a dán Film Akadémia elnö-
ke. Televiziós vetélkedôkben, filmes mûsorokban, talkshow-ban szerepelt. A 
dán Nemzeti Film Tanács Gyermekfilm szaktanácsadója volt 1989-1992 kö-
zött. Gyermekmozi ügyvezetô igazgatói feladatait is vállalta. 2000-tôl több 
publikációja megjelent, szerkesztôként és munkatársként cikkeket írt filmes 
anto lógiákba és lexikonokba. Könyvét a Tarzan mítoszról és Karel Zeman
trükkfilm rendezôrôl 2000-ben adták ki.

Ulrich Breuning was born in 1945 in Denmark. She graduated from a Teachers’ 
College  with a degree in Danish Language and History then he had a BA in Film 
and Communication.
In her career he has paid attention to children’s films and their promotion. He 
has been the chairperson for the Mon’s Children’s Film Society since 1998. He 
has been working as a producer and lecturer of Cinema Paradiso, a summer 
course at the European Film College since 1995. He was the president of the 
Danish Film Academy for 10 years. He has taken part  in film quiz shows as a 
jugde, in film programmes as a studio host and in talkshows. She was a Children’s 
Film Consultant at the National Film Board of Denmark between 1989-1992. 
She also worked as the managing director for Tivoli Cinema for Children. She 
published articles for film anthologies and an encyclopedia  as an editor and a 
contributor. Her books on Tarzan-myth and trick film director Karel Zeman were 
published in 2000.



 
A portugál „Faro Cineclub” elnöke 1992-tôl, melynek keretében számtalan a fil-
mek népszerûsítésével kapcsolatos tevékenységet folytat, mint például filmbe-
mutatók, to vább képzések, publikációk, szemináriumok és workshopok szerve-
zése. A „Filmmûvészet történelme és esztétikája”, valamint a „Filmeszemiotika” 
címû tantárgyakat tanítja az Algarve Egyetemen.
Elsôként vezette be és irányította a filmmûvészet tanítását a portugál általános 
és középiskolákban. A portugál Filmmintézet elnök-helyettese volt 1997-1998 
között.

Anabela Moutinho is the President of the Faro Cineclub (Portugal) since 1992, 
where she leads inumerous activities concerning cinema promotion, as screenings, 
education, publications, seminars and workshops She teaches „History and 
Aesthetics of Cinema” and „Filmic Semiology” in the University of Algarve.. She 
has created and coordinated a pioneer project in Portugal of teaching cinema in 
primary and secondary schools. She also was Vice-President of the Portuguese 
Institut of Cinema during 1997-1998.

  
Született 1971-ben, Szabadkán. Az újvidéki Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán 
diplomázott, színházi és filmrendezôi szakon. A Magyar Filmmûvész Szövetség 
Játékfilm Szakosztályának tagja. Az  újvidéki Kino Klubnak, a vajdasági fiatal 
rendezôk mûhelyének újraalapítója és egyik vezetôje. A Palicsi Nemzetközi Film-
fesztivál igazgató-helyettese. Jelenleg Palicson (Vajdaság) él és dolgozik. 

He was born in 1971, in Subotica. He got his degree at the college of Theatrical 
and Film Arts as a theatre and film director. He is a member of The Feature Film 
Division of The Hungarian Film Art Association. He is the re-founder and one of 
the leaders of the Kino Klub in Újvidék, which is the workshop of young directors 
in the Vajdaság area He is the vice manager of the Palics International Film 
Festival. Now he lives and works in Palics (Vajdaság).

FILMOGRÁFIA / FILMOGRAPHY
• Putting our best foot foorvard
dokumentumfilm a belgrádi egyetemista tüntetésekrôl (1996)
• Nyári mozi – játékfilm, 74 perc, 35 mm (1998) 
• Az ifjúság himnusza – dokumentumfilm  (2001)
• Arccal a földnek – játékfilm,  82 min, 35 mm  (2001) 
• Egy ismeretlen naplója
portréfilm Nagy József (Josef Nadj) koreográfusról, 51 min (2003)

TELEVÍZIÓS MÛSOROK
Fehér éjszakák (Duna TV)
Gong (Duna TV)

SZÍNHÁZI RENDEZÉS
Dylan Thomas: A mi erdônk alján (2004) – Újvidéki Színház – Kosztolányi Dezsô 
Színház, Szabadka

       



 
1979-ben született Szekszárdon. 14 évesen a Magyar Televízió rö-
vidjátékfilmet készített forgatókönyvébôl Óh, mami! címmel, Kardos 
Ferenc rendezésében, amelyért CIAK Junior díjat nyert Prágában. A 
Magyar Táncmûvészeti Fôiskolán végezte tanulmányait. Jelentôs film-
fesztiválokon (Cannes, Berlin, Velence, San Sebastian, Karlovy Vary stb.) dolgozik 
hazai lapok számára, 2001-tôl a VOX mozimagazin és a Magyar Hírlap nem-
zetközi fesztiváltudosítója. Europaszerte közel 120 interjút készített vilaghírû 
hollywoodi és európai filmalkotokkal. Rendszeresen tevékenykedik a FIPRESCI 
(Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsürijeiben.

Born in 1979 in Szekszárd. He was 14 when his script called „Oh, mami!” has 
been produced as a short film for the Hungarian Television directed by Ferenc 
Kardos, which earned him a CIAK Junior Award in Prague. Graduated at the 
Hungarian Dance Academy. He covers various Hungarian publications on the 
main European film festivals (Cannes, Berlin, Venice, San Sebastian, Karlovy 
Vary etc.). Since 2001 he works for „VOX mozimagazin” and „Magyar Hirlap” as 
an international festival correspondent. He has done over 120 interviews with 
world famous filmmakers from Hollywood and Europe. Frequently serves on the 
juries of FIPRESCI.

 
1953-ban született Romániában. Vizuális mûvész, animációs-film rendezô, vi-
deó- és fotómûvész. A bukaresti képzômûvészeti Fôiskolán filmrendezést ta-
nult. A bukaresti „Animafilm” Stúdió filmrendezôje és animátora, a Mûvészeti 
Akadémia foto-videó szakán és a Filmmûvészeti Fôiskola multimédia szakán ta-
nít. Animációs rövidfilmet, gyermekrajzfilmet, kísérleti- és dokumentumfilmet, 
multimédia produkciókat készít. Számos díjat nyert filmjeivel, grafikai és multi-
média munkáival. 

He was born in 1953 in Diosig Romania. Visual artist, animation film director, 
video artist, photographer, Education: Fine Arts Academy, Paintind Department, 
Romania. Film Direction at the Bucharest Film Academy. Employment: film 
director and animator in the „Animafilm” Studio in Bucharest. Lechturer in the 
Film and Theatre Academy, Photo-Video Department, Bucharest. He directed more 
than 15 animations short films, children animation films, several  experimental, 
documentary films, also multimedia productinons. Won awards for Film, Video, 
Graphics and Multimedia.

        



  
Rendezô: Dyga Zsom-
bor • Életkor: 28 év • 

Ország, város: Magyar or-
szág, Budapest • Gyár tó 

ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2002 • For gató könyvíró: 
Dyga Zsombor és Lovas Balázs 
• Operatôr: Horváth Árpád •  
Zeneszerzô: Uptown Fel laz • 
Vágó: Czakó Judit • Vetítési idô: 
73 perc.

Adott a lakótelep. Abban Artin, 
a huszonhárom évesen is egy 
kiskamasz mentalitásával bíró, 
te lepfüggô zenebuzi, és bátyja, 
Nate, a lyukból lyukba menekülô, szexaddikt pornóíró. Aztán ott van még egynéhány tulajdontárgy: egy használt nagylakás, 
egy örökölt kislakás, meg egy használtan örökölt nô. De melyik kinek jut? Shakespeare óta tudjuk: sosem lesz jó vége, ha le-
nyúlod a rokonod csaját. Hát még ha a várára is fáj a fogad…

�  DYGA ZSOMBOR: 1975-ben született. Séta (1998); Gyil kosok (1999); Tempo (2000);  Öcsögök (2000); Vno (2001). / Born in 
1975. Walking (1998); Killers (1999); Tempo (2000); ”Öcsögök” (2001).
�  Fesztiválszereplések:  34. Magyar Filmszemle (legjobb fiatal forgatókönyvíró, legjobb hang). Split (nemzetközi filmkritikusok 
díja). Kamera Hungária 2003 (legjobb drámai mû és legjobb férfi színész).

      
Rendezô: Lóth Balázs • Életkor: 27 év • Ország, város: Magyarország, Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 
2002–2004 • Forgatókönyvíró: Maczkó Zoltán, Inotay Ákos, Lóth Balázs • Operatôr: Lóth Balázs, Blahó László • Zeneszerzô: 
Kostyák Elôd • Vágó: Lóth Balázs • Vetítési idô: 99 perc

A legkisebb fiú útra kell, hogy szerencsét próbáljon. A városban a  Nagy király felhívása fogadja: annak adja lányát, királyságát, 
aki kiállja a 3 próbát. Csakhogy a Nagy Király egy csavaros eszû vállalkozó, a hárompróba egy tv show, a fôhôs pedig egy kelet-

európai ôrület közepébe csöppen.

The youngest boy sets off to try his luck. In the city he 
is welcomed by the Big King’s announcement: the king 
gives the hand of his daughter and his kingdom to that 
man who stands the test. The test is a TV show and the 
hero finds himself in the middle of a Cenral-European 
madness

�  (1997) Paranoia (kisfilm); (2000) A sarok; (1998) 
Ding.  Videoklipek, kisfilmek: (2000) SZTE kom-
munikáció, tévés szakirány; (2000) New York Film 
Academy kurzusa; (2003) Budapest Cinematograpy 
workshop. / (1997) Paranoia, 2000 The corner, 1998 
Ding; Student at SZTE branch: communication,
Course of New York Film Academy, 2003 Budapest 
Cinematograpy workshop.
� Fesztiválszereplések: (1998) Ding! Erintô Filmszemle 
fôdíja; (2001) A sarok OFF fôdíja; (2001) Instanity 
OFF fôdíja.

          
           




�  Rendezô: Végh 
Zsolt, Kálmánc he-
gyi Zoltán • Életkor: 
27 és 32 év • Ország, 
város: Magyar, Budapest • 
Gyár tó ország: Magyarország 
• Készítés éve: 2003 • For-
gatókönyvíró: Kálmánchegyi 
Zoltán, Végh Zsolt, Stefanovics 
Angéla • Operatôr: Dobóczky 
Balázs • Zeneszerzô: Vígh 
Roland • Vágó: Politzer Péter • 
Vetítési idô: 75 perc.

Vidám tragikomikus szocio-
mese musical egy ôrült 
szín   házrendezôrôl és a Mici-
mackóról. / A funny, tragi-com-
ical socio-tale about a crazy 
theatre director and Winnie-
the-Pooh.

�   (2000) Uristen@menny.hu; (1998) Pesti Mese: Óz a nagy varázsló, (2002) Legkisebb film a legnagyobb magyarról. / (2000) 
Uristen@menny.hu; (1998) Pest Firy Tale: Oz the great wizard; The smallet film about the biggest Hungarian (2002).

�   Fesztiválszereplések: 34. Magyar Filmszemle (legjobb férfi fôszereplô), legjobb producer, dikzsûri: különdíj

     
Rendezô: Sereglei András • Életkor: 31 év • Ország, város: Magyarország, Kistarcsa • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2001–2002 • Forgatókönyvíró: Romankovics Edit • Operatôr: Szalkai Péter • Zeneszerzô: • Vágó: Szalkai Péter • Vetítési 
idô: 60 perc.

Egy baráti társaság kellemes hétvégét akar eltölteni egyikük szüleinek nyaralójában. A történet igyekszik azzal a számunkra is 
ismerôs élethelyzettel foglalkozni, amelyben egy baráti társaságon belül szövôdô szerelmek és azok váltogatása éles pillana-
tokat. / A company of friends would like to spend a pleasant weekend in the weekend-house of one of their parents. The film deals 
with the harsh moments of the effects of 
the possible love relationships woven within 
the members of the company.

�  SEREGLEI ANDRÁS: 1973-ban született, 
Gödöllôn él. 1995 felsôfokú drámajá-
ték vezetô. Színház: 7 év. Diákszínjátszás 
Gödöllôn, Krétakör; 2002 Kazincbarcika 
színészi díj; Az Ördögi Kör Színházi Csoport 
vezetôje. Számos színházi rendezés fûzôdik 
a nevéhez. A Csókolj nagyon… elsô filmje / 
Born in 1973. Lives in Gödöllô. Played in a 
theatre for 7 years as a child. 2002 actor re-
ward in Kazincbarcika. Leader of the Devilish 
Circle theatre group. Several theatre direc-
tions. First film: Kiss me very... 
�  Fesztiválszereplések:  34. Magyar Film-
szem le (Információs Vetítés)

          
           



  


 Rendezô: Franziska Meletzky • Életkor: 
30 év • Ország, város: Németország, Potsdam • Gyártó 
ország:Németország • Készítés éve: 2004. január • 
Forgatókönyvíró: Elke Rössler • Operatôr: Alexandra 
Czok • Zeneszerzô: Eike Hosenfeld/Moritz Denis • Vágó: 
Jürgen Winkelblech • Vetítési idô: 88 perc.

Dora élete fenekestôl felfordul, mikor szomszédját, a 
lengyel Jolát lakásában bújtatja… / Dora’s life is turned 
upside down when she has to hide her charismatic polish 
neigbhor. Jola in her flat. Reluctantly she allows her to stay, 
but then she does not want to let her...
 
�  Fesztiválszereplések: Max-Ophüls Festival Saarbrücken, 
Németország, first feature film

  
Rendezô: Achim Hasenberg • Élet kor: 31 • Ország, vá-
ros: Németország, Berlin • Gyártó ország: Németország • 
Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Achim Hasenberg 
• Operatôr: Christoph Rose • Zeneszerzô: Jojo Bödecker 
• Vágó: Christoph Lumpe /Achim Hasenberg • Vetítési 
idô: 100 perc.

A Berlinben élô Christian élvezi az életet, elsô könyve 
megírására készül. Egy hosszú és furcsa éjszaka után 
barátnôje bevallja, hogy gyilkosságot követett el...  / 
Christian, a student, mingles with the Berlin pop culture, 
enjoys life, and gives a try at writing a first book. But then, after a long and strange night, his girlfriend Diana confesses that she 
committed a murder. Christian, out of an urge for action and heroism, decides to take responsibility for the dead.

�  ACHIM HASENBERG: 1972-ben született Hamburgban. Rendezôasszisztens a Stuttgarti Színháznál 1995-97 között, számos 
rövidfilm készítésében mûködött közre. Au di o vizuális médiát tanult Stuttgartban. Produkció- és rendezôasszisztens a berlini 

CV FILM filmprodukciós cégnél. 
2002-ben alapította meg saját 
produkciós cégét. / Born in 1972 
Hamburg. Director assistant and 
evening direction at a Theater in 
Stuttgart 1995-97, involved in de-
velopment of several short films. 
Studies audiovisual media at 
Stuttgart. Production and direc-
tion assistant with the Berlin film 
production company CV FILMS. 
Establishment of the production 
company FILMBAND in 2002. 

          
           



  
Rendezô: Leeor Kaufman • Életkor: 25 év • Ország, város: Iz rael, 
Tel Aviv • Gyártó ország: Izrael •  Készítés éve: 2004 • For ga-
tókönyvíró: Leeor Kaufmann • Operatôr: Shai Peleg • Zeneszerzô: 
Ronen Hagag • Vágó: Shai Zaarur • Vetítési idô: 14 perc

Az Izraelbe vándorolt 11 éves orosz kisfiú és édesapja harca, a 
beilleszkedés nehézségeivel fûszerezve.

Stass, an 11 years old immigrant from Russia and his father, a violin 
player, struggle to cope with the hardships of their new, alienating, 
life in Israel. Stass feels depressed and longs to be accepted to the 
society of local kids around him. A group of local kids who know 
nothing and could not care less about the two immigrants’ family 
ties, amuse themselves every day by mocking Stass and by playing 
mean practical jokes in his father. At one point their cruel ingenuity 
takes advantage of Stass’ craving for belonging and they lure him in 
to offending Papa. 

�  LEEOR KAUFMAN: 1978 született október 22-én Los Angelesben, 
Kaliforniában. 6 éves korától Tel Avivban nevelkedett. Jelenleg a 
Tel Avivi Egyetem Film Tanszékén hallgató. Filmjei: Hôs, Hercegnô 
és Nagy  Kék - 2003 10 perc, Galit -2004 19 perc, dokumentum 
film. / Born at Los Angeles California on 1978/10/22 raised since the 
age of six in Tel Aviv. Current student in the Tel Aviv University Film 
Department. Filmográfia: Hero, Princess and Big Blue - 2003 10 min, 
fiction;Galit - 2004 19 min documentary.
�   Fesztiválszereplések: Jerusalem Film Festival - Volgin

   
   

    
  

Rendezô: Jasper Ahrens • Életkor: 32 év • Ország, város: Német-
ország, Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Jasper Ahrens, Ingo Haeb •  Operatôr: 
Dominik Roge • Zeneszerzô: Titus Maderlechner •  Vágó: Antje 
Zynga • Vetítési idô: 10 perc

„Mennem kell, mert az embereim vár-
nak rám… de ne hagyd, hogy bárki is azt mondja rólad, 
hogy semmirekellô vagy, mert én már lattalak téged, 
belenéztem a szemedbe és láttam… a REMÉNYT!” 
/ I got to go now because my peoples are waiting for 
me… but don’t let nobody come tell  you dat you good 
for nothing because I have seen you, I have look in your eyes and I  
see… HOPE!”

�  JASPER AHRENS: 1970-ben született Kielben, Németországban. 
1994/98 Braun schweigben irodalmat és médiát tanult. 1999-tôl 
szabadúszó szerzô/rendezô a TV-nél. 1999–2003 MTV. Filmográfia: 
AUDI (reklámfilm, 35 sec, 35 mm, 1999); SCHWARTAU (reklám, 
52 sec, 35 mm, 1999); JAHRESSIEGER (dokumentumfilm, 10 min, 
16 mm, 2000); RAMMELBUDE (rövidfilm, 7 min, 16 mm, 2001); 
GOLFEN IN BERLIN (reklám, 25 sec, video, 2002); A nap, amikor 
Winston Ngakambe Kielbe jött (rövidfilm, 9:20, 35 mm, 2003)  / 
Born 1970 in Kiel, Germany. 1994/1998 Literature and media stud-
ies in Braunschweig, Germany. Since 1998 directing program at the 
hff Potsdam-Babelsberg. Since 1999 freelance author/director for 
tv. 1999-2003 author/director MTV „Unter Ulmen”. Filmography: 
AUDI commercial, 35 sec, 35 mm, 1999; SCHWARTAU commercial, 
52 sec, 35 mm, 1999; JAHRESSIEGER documentary, 10 min, 16 mm, 
2000.; RAMMELBUDE short fivóction, 7 min, 16 mm, 2001.; GOLFEN 
IN BERLIN commercial, 25 sec, video, 2002.; THE DAY WINSTON 
NGAKAMBE CAME TO KIEL short fiction, 9:20, 35 mm, 2003. 
�  Fesztiválszereplések: Milano Film festival 2003. September - 
audience award; Filmfest Dresden 2004. Apr. - 1th price in the 
national competition; Kurzedinger, Munich - Jury award; The 44th 
Brno 2003. Okt. - Honourable Mention; Interfilm Festival Berlin 
2003. Nov. - Special Mention; Cannes Film Festival 2003 May 
- Selection „Next Generation” by the Export Union of German 
Cinema / Filmography: AUDI commercial, 35 sec, 35 mm, 1999; 
SCHWARTAU commercial, 52 sec, 35 mm, 1999; JAHRESSIEGER 
documentary, 10 min, 16 mm, 2000.; RAMMELBUDE short fivóction, 
7 min, 16 mm, 2001.; GOLFEN IN BERLIN commercial, 25 sec, video, 
2002.; THE DAY WINSTON NGAKAMBE CAME TO KIEL short fiction.

     
Rendezô: Solveig Willkommen • Életkor: 30 év • Ország: 
Németország • Város: Berlin • Gyártó ország: Németország • 
Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Solveig Willkommen • 
Operatôr: Thomas Bergmann • Zeneszerzô: Bernd Schindler • 
Vágó: Suen Teebken • Vetítési idô: 4 perc

Sötét, viharos holfényes éjszaka van. Fátyolfelhôk borítják az 
eget. Furcsa hang hallatszik. Egy fiatal lány alszik az ágyában, 
de valami megzavarja álmát... / The journey to the East turns into 
a journey into the past of their friendship in the West. In Hungary 
someone is waiting for them, someone from their group who de-
cided to return: my father.

�  Fesztiválszereplések: XXIII Internati onal VGIK Student Film Fes-
tival 15-20 Oktober 2003 in moskau, Russland; 13. Film fes tival 
Cottbus 4-8. November 2003 in Cottnus

          
                



 

 

Rendezô: André Hörmann • Életkor: 28 év • Ország, város: Né met-
ország, Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 2003 
• Forgatókönyvíró: Paul Schwarz • Operatôr: Thomas Bergmann 
• Zeneszerzô: Henrik Cordes • Vágó: Dirk Schreier • Vetítési idô: 
13 perc.

Egy nôi alsónemû bolt: egy konfliktus elrendezése, amely jól 
ismert ezer éve. Piti forradalmárok találkoznak magányos hiper-
érzéstelenekkel. / A shop for women’s underwear is the showdown 
setting of a conflict which is well known for ages. Small-time revo-
lutionaries meet lonely hyperaesthetics.

�  ANDRÉ HÖRMANN: 1975 Brémában született. 1982-1995 
Gimnázium Brémában és Ulmban. 1996-tól gyakorlat a 
Düsseldorfi TV-programnál, Ulm ban - Protel Film& Medien; 
1997-tôl a Humboldt-i Egyetemen diplomázik, Berlinben, majd 
HFF Potsdam-Babelsberg rendezôi diploma. / Born 1975 in Brema. 
Secondary schools in Brema and Ulm 1982-95. From 1996 field-
work at the Düsseldorf TV, in Ulm Protel Film & Medien. 1997 gradu-
ated at the University of Humboldt. TV & film director diploma at 
Berlin, HFF Potsdam-Babelsburg.




 Rendezô: Georges Homsy • Életkor: 34 év • Ország: Li banon • 
Város:  Bejrút • Gyártó ország: Libanon • Készítés éve: 2004 • 
For gatókönyvíró: Georges Homsy • Operatôr: Toufic Tabbal •  
Zeneszerzô: Bassem Rizk • Vágó: Laila Kanaan • Vetítési idô: 25 
perc

A 27 éves libanoni Jad a ciprusi Amerikai Nagykövetségen vizu-
mért folyamodik. A történet akkor kezdôdik, amikor Jedet az egyik 
nagykövetségi alkalmazott behívja… / The story sheds light on the 
life of the Lebanese applying for visas at the American Embassy in 
Cyprus. The main role centers arounds Jad’s personality, a 27 years 
old man, and his interaction with other applications at the embassy. 
8h05, the hall is full. At  8h10, Jad is called by the employee who 
conducts the interviews at the embassy to translate for the leba-
nese... The story starts from there...

�   Fesztiválszereplések: Best editing (Seh Suechte Potsdam Berlin), 
Official Selection Poitiers - Barcelona.

    
   


Rendezô: Diego Nunez Irigoyen • Életkor: 22 év • Ország, város: 
Argentína, Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Gyártó ország: 
Argentína • Készítés éve: 2004 •  Forgatókönyvíró: Diego Nunez 
Irigoyen • Operatôr: Nicolás Kliczkowski • Vágó: Diego Nunez 
Irigoyen/Manuel Castineiras • Vetítési idô: 12 perc

About Buckowski becomes a circular trip through an almost absurd 
universe. Alejandro Buckowski’s identity’s construction is here im-
personated by a conjunction of voices and speeches that co-exist 
in a chaotic way. 

�  DIEGO NUNEZ IRIGOYEN: Buenos Airesben született 1982-
ben. Rendezônek tanul a Buenos Aires-i Film Egyetemen 2001-
tôl. Irodalmat is tanul, 2003-tól. Elsô rendezése elôtt dolgozott 
rendezôasszisztensként, produkciós menedzserként, területi me-
nedzserként számos fontos produkciós cégnél Argentínában. / 
Born in Buenos Aires in 1982. He is studying Direction in Universidad 
del Cine in Buenos Aires since 2001. He is also studying literature, 
since 2003. Before directing his first shortfilm “De como Buckowski” 
he worked as assistant director, production manager, avid operator 
and location manager for several important productions companies 
in Argentina.

     
Rendezô: Ofer Ben Shabat • 
Életkor: 25 év • Ország, város: 
Izra el, Ashdod • Gyártó ország: 
Izrael • Készítés éve: 2004 • For-
gatókönyvíró: Ofer Ben Shabat 
• Operatôr: David Froy •  Zene-
szerzô: Claude Debussy • Vágó: 
David Froy • Vetítési idô: 9 perc

Egy film Izrael horrorisztikus (a 
filmben egy terrorista óvodában 
robbant) és „normál” hétköznap-
jainak váltakozásáról. A film be-

          
          



mutatja, hogy milyen automatikussá válik az élet egy felfordult 
országban, mintha csak egy szimpla gombnyomással folytatni 
tudnánk hétköznapjainkat a következô robbantásig. A támadások 
félelme és a hétköznapok nyugalma követik egymást. / Another 
day in the twisted routine of present an Israel. Between moments 
of horror (a massive terrorist bombing in a kinderagrten in the film) 
and the “normality” of daily life there is no separation of eighter 
time or emotions. It is as if with the push of a single  button, we con-
tinue to live until the next attack. Numbing our senses is the most 
practiacal way to deal with things since “we must go on”? The film is 
shot continously (one shot - 8 min) in order to stress the transitions 
between a tranquil day and the horrors of  an attack and from the 
devastation back to tranquility. 

�  OFER BEN SHABAT: 1979-ben született Izraelben. Jelenleg a 
Tel-Avivi Egyetem Film és Televízió tanszékén hallgató. 2003-ban 
az Amerikai Izrael Kultúra Alapítvány kitûntetésében részesült. 
Elsô filmje: Egy másik nap. / Born 1979, Israel. Currentl studying 
at the Film & Television Departments of Tel Aviv University, Israel. 
Recipient of the 2003 America Israel Cultural Foundation for crea-
tive accomplishments. Another Day - It iIs my first film.

  
   

Rendezô: Helen Grace • Életkor: 32 év • Ország, város: Anglia, 
London • Gyártó ország: Egyesült Királyság, Wales • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Machico Bros, Helen Grace •  Operatôr: 
Peter Thornton • Zeneszerzô: Chico Slimani • Vágó: Barrett 
Heathcote • Vetítési idô: 6 perc

A karizmatikus mesélô köré egy csapat gyûlik össze. Érdeklôdve 
hallgatják az idegen történetét, aki belép egy veszélyes bárba. Az 
idegen lehetelennek tûnô kihívások elé néz: elnyerni egy nagyobb 
összegû pénzt, kivívni egy lány vonzalmát; és persze a vicces kö-
vetkezmények nem maradnak el.

A cool crowd gathers around a charismatic story-teller, to hear the 
tale of a stranger who enters a dangerous bar. He attemps an im-
possible challenge to win a pot of money and a girl’s affection, with 
hilarious consequences.

�  Filmográfia: Börtönszünet (2000) 
Egyesült Királyság TV; Szabadnap (2000) rövid film; 
Örömtabletta (2002) rövid film; Reménytelen mun-
ka (2002) rövid film, A gyôztes mindent elvisz. / 
Jailbreak - 2000 - UK TV; A day Out - 2000 - short film; 
Pleasure Pill - 2002 - short film; Dead End Job - 2002 - 
short film; Winner Takes All - 2003 - short film.

 
 

Rendezô: Bartosz Werner • Életkor: 25 év • Ország, város: Német-
ország, Potsdam • Gyártó ország: Német ország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: Arzu Özer • Operatôr: Nikolai Kanow • 
Zeneszerzô: Benjamin Krbetschek • Vágó: Sven Teebren • Vetítési 
idô: 17 perc

Éjszaka van - Merle biztonságban. Vihar. Kudarc. Sötétség. Udo 
leselkedik rá. „Nem szabadulhatsz meg tôlem! Te és én összetar-
tozunk.”

In the night Merle is safe. A thunder-storm. A power failure. 
Darkness. And Udo lurking for her. „You can’t get rid of me. You and 
me belong together.”
�  BARTOSZ WERNER: 1979-ben született Bielsko Bialaban, 
Lengyelországban. Gyakorlat: Offenen Csatorna - Kiel 1998 
(referencia), Schless wig-Holstein - Filmmûhely 1999. 2000-tôl 
rendezôi tanulmányokat folytat a HFF-en. Filmek: XXX für Daniel 
(rövidfilm); Sieben Sekunden (doku); Mr. Hollywood Star (rö-
vidfilm); Kryl: „Dornenwiege” (videoklipp); Neue Welten / Born 
in Poland in 1979. Field-work: 1998 Kiel, 1999 Filmworkshop in 
Schlesswig-Holstein, from 2000 directing studies at HFF. Films: 
XXX für Daniel (short film), Sieben Sekunden (documentray), Mr. 
Hollywood Star (short film), Kryl: „Dornenwiege” (video clip), Neue 
Welten (short film).
�  Fesztiválszereplések: Potenza Film Festival 2004 Jan. Italy; 
International Film Schools festival Henri lanlois 2004 March 
Poitiers, France.

          
                



  
   

  
Rendezô: Cristian Nemescu • Életkor: 25 év • Ország, 

város: Románia, Bukarest • Gyártó ország: Románia • Készítés 
éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Tudor Voican, Cristian Nemescu •  
Operatôr: Liviu Marghidan • Vágó: Catalin Cristutiu • Vetítési idô: 
14 perc

Szerelmi történetek Bukarest külvárosából. / Love stories in the 
outskirts of Bucharest.

�  CRISTIAN NEMESCU: 1979 március 31.-én született. A Romániai 
Nemzeti Egyetem Dráma szakán szerzett diplomát. Filmográfia: 
„La bloc oamenii mor dupa muzica” ( A bérházi emberek vágynak 
a zenére)- rövid film, „Kitschitoarele, 2FM” - dokumentum film, 
„Mecano” - rövid film, „Mahai si Cristina” (Mahai és Cristina) - rö-
vid film. / Born 31st of March 1979. Presently he has just gratuated 
the Romanian National University of Drama “I. L. Caragiale” and 
writes a feature film script. Filmography: “La bloc oamenii mor dupa 
muzica” (“Flathouse People Are Dying for Music”) short film/35mm; 
“Kitschitoarele,2FM” (“Kitsch Witches,2FM”) documentary, BETA; 
“Mecano” short film/35mm; “Mihai si Cristina” (Mihai and Cristina) 
short film/35mm.
�  Fesztiválszereplések: Clermont-Ferrand Short Film Festival, 
France; Toronto WorldWide Short Film Fest, Canada; „Premier 
Plans Angers Festival, France; Tampere Film festival, Finland. 
(2004) Palm Springs; Karlovy Vary IFF; Montreal Film Fest; 
Mediawave Film Fest etc. (2003)

   
 

Rendezô: Shoshi Greenfield • Életkor: 28 év • Ország, város: 
Izrael, Jeruzsálem • Gyártó ország: Izrael • Készítés éve: 2001. 
• Forgatókönyvíró: Shoshi Greenfield • Operatôr: Moshe Churi 
• Zeneszerzô: Yehuda Naim • Vágó: Shoshi Greenfield • Vetítési 
idô: 16 perc.

Egy kis hegyen Nyugat-Bankban egy gyönyörû fiatal nô él egye-
dül. Néhány katonát küldenek hozzá, hogy kilakoltassák otthoná-
ból, de egyikük váratlanul szerelmes lesz belé és ez bonyolítja az 
egész mûveletet. / On a little mountain in the West Bank a beauti-
ful young woman live all by herself. A couple of soldiers are sent to 
evacuate her from her home but one of them falls unexpectedly in 
love with her and comlicates the whole operation.

�  SHOSHI GREENFIELD: 1976-ban született Izraelben. Egyike 
a Ma’ale Televíziós, Film és Mûvész Iskola nyolcadik diplomázó 
évfolyamának. Szabadúszó Újságíró a Makor Rishon magazinnál. 
Elnyerte a Snunit Alapít vány „Fiatal Mûvészeket Ösztönzô” ösz-
töndíját. Filme: Shira és Patty már nem laknak itt. / Born 1976, 
Israel. Member of the eighth graduating class at Ma’ale School 
of Television, Film and the Arts. Freelance journalist for Makor 
Rishon magazine. Recipient of the Snunit  Fund scholarship for the 
Encouragement of Young Artists, for her film Shira and Patty  Don’t 
Live Here Anymore.
�  Fesztiválszereplések: Haifa International Student Film Festival, 
Israel 2001; Women Film Festival in Seoul, Korea 2002. Special 
Screenings: New Jersey 2002; Capalbio Cinema, Rome, Italy 2002.

  
Rendezô: Eliezer Shapiro • Életkor: 30 év • Ország, város: 
Israel,  Je ru zsálem • Gyártó ország: Israel • Készítés éve: 2001 
• Forgatókönyvíró: Eliezer Shapiro • Operatôr: Boaz Shachak •  
Zeneszerzô: Yehuda Naim • Vágó: Tali Muskal • Vetítési idô: 19 
perc

A fiatal, vallásos lány, Eicha egy tipikus nyugat-banki településen 
él. Az ô egyetlen és ritka neve, Eicha, azoknak a bibliai siralmaknak 
a héber címe, amit a  Tisha B’av-on olvasnak, az éves böjtnapon, 
amely emléket állít a jeruzsálemi templom 2000 évvel ezelôtti 
pusztulásának. Ekkor van Eicha születésnapja is. 18. születé-
snapján eldöntötte, hogy megváltoztatja a nevét és megpróbálja 
létrehozni sajá identitását. 
Eicha is a young religious girl living in a typical West Bank settle-
ment. Her unique and unusual name, Eicha, is the Hebrew itle of the 
biblical scroll of lamentations that is read on Tisha B’av, the annual 
fast day comemorating the destruction of the Temple in Jerusalem 
2000 years ago. Tisha B’av is also Eicha’s birthday. Upon reaching 
the age of 18 she decides to change her name and try to establish 
her owv identity.

�  ELIEZER SHAPIRO: 1973-ban született, Izraelben. Egyike a Ma’ale 
Televíziós, Film és Mûvész Iskola nyolcadik diplomázó évfolyamá-

          
          



nak. Elnyerte a Snunit Alapítvány „Fiatal Mûvészeket Ösztönzô” 
ösztöndíját az Elicha és Finkelstein közlegény megmentése címû 
fileiért. Részese az Eli Gelfend és az Amerikai-Izrael Kultúra 
Alapítvány ösztöndíjaknak. / Born 1973, Israel. Member of the 
eighth graduating class at Ma’ale School of Television, Film and the 
Arts. Recipient of the Snunit Fund scholarship for the Encouragement 
of  Young Artists, for his films Eicha and Saving Private Finkelstein. 
Recipinet of the Eli  Gelfend Scholarship from the Cinema Industry 
Association for his film Saving Private Fenkelstein. Recipient of 
America-Israel Cultural Foundation Scholarships for 2000.
�  Fesztiválszereplések: Jury Favorite’s Prize, Ma’ale 2001; Best 
editing, Umbria Film Festival, Italy 2001; First Prize for Best Film, 
Tel Aviv Student Film Fest, Israeli competition, 2002.

  
  

  
Rendezô: Ilan Eshkoli • Életkor: 29 év • Ország, város: Israel, 
Jeruzsálem • Gyártó ország: Israel • Készítés éve: 2003 • 
Forgatókönyvíró: Ilan Eshkoli • Operatôr: Moshe Churi •  
Zeneszerzô: Dudush Kalmas • Vágó: Ilan Eshkoli • Vetítési idô: 
25 perc

Vallásos srác, vak randi, bizar száguldás Jeruzsálem utcáin Ro-
mantikus komédia. Randevú ortodox módra.

Eli, a single religious guy, is forced to go out on a blind date. He picks 
up the wrong girl, and the two of them spend a bizarre evening driv-
ing around the streets of Jerusalem. A romantic comedy about dat-
ing he ortodox way. 

�  ILAN ESHKOLI: 1975-ben született, Izraelben. Produkciós 
rendezô a Ma’ale film iskolában. Efratban a Neveh Shmuel és 
Givat HaZayit Bet Midrash középiskolákban kommunikációt tanít. 
Dolgozott rádióbemondóként a Moreshet rádiónál. Videóklippet 
rendezett a Tchelet csatorna számára. Filmográfia:asszisztens 
rendezô - Evakuációs rend; Egy kicsit más. / Born 1975, Israel. 
Productions Coordinator at the Ma’ale film scholl. Teaches com-
munications at the Neveh Shmuel yeshiva high school in Efrat, and 
at the Givat HaZayit Bet Midrash in Efrat. Worked as a broadcaster 
and presenter for radio Moreshet at Kol Yisrael Radio. Directed and 
edited a video-clip for the Tchelet channel. 

�  Fesztiválszereplések: Jury Favorite’s 
Film, Ma’ale Graduation Awards 2003; 
Toronto-Vancouver-Montreal Jewish / Film Fes tivals 
2004; „Chaverim” Film festival, Bratislava, Slovakia 
2004;  Israeli Film Festival in Nem York and Los Angeles 
2004. Filmography: assistant director - Evacuation 
Order (Shoshi Greenfeld); A Little Bit.

    
Rendezô: Tóth Barnabás • Életkor: 27 év • Ország: Magyar ország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Francia • Készítés éve: 2004 • 
Forgatókönyvíró: Tóth Barnabás • Operatôr: Premslaw Niczyporuk 
• Zeneszerzô: Mandarine • Vágó: Tóth Barnabás •  Vetítési idô: 11 
perc

Egy finn és egy magyar fiatalember  nyelvi kálváriája egy éj-
szakai vonaton. / The language problem of a young Finnish and a 
Hungarian men during a night train journey.

�  TÓTH BARNABÁS: 1977. december 9-én született Strasbourgban. 
1995-98: Kül ke reskedelmi Fôiskola angol-francia szak, reklám 
szakirány. 1998-2003: Színház- és Filmmûvészeti Egyetem pro-
ducer/rendezô szak. 1998-2002 között Elek Judit és Jeles András 
filmjeiben segédkezett, többsször dolgozott külföldi játék- és 
reklámfilmek produkciós- ill. rendezôasszisztenseként (Filmart, 
Eurofilm, Panoráma Film, HOLD Film). Számos kisfilm, vizsgafilm, 
televíziós munka és színész alakítás fûzôdik nevéhez. / Born in 
1977, Strasbourg.1995-98 College of Foreign Trade. 1998-2003 
Academy of Film and Theatrical Arts faculty of producer/ director. 
Worked and helped with foreign feature films and advertisements. 
(Filmart, Eurofilm, Panoráma Film, Hold Film).
�  Fesztiválszereplések: 2000 - Az ember, akit kihagytak (rövid-
film, Banánhéj Fesztivál - Ezüst Banán, OFF: legjobb áldokumen-
tumfilm); 2003 - On a train (kisjátékfilm, Mediawave, RADI  film-
forgalmaói díj, Grasse-fôdíj); 2003 - (terep)SZEMLE (kisjátékfilm, 
Filmszemle 2004)

          
                




 

Rendezô: Simonyi Balázs, Tóth Barnabás • Életkor: 
24, 27 év • Ország, város: Magyarország, Budapest •  

Gyártó ország: Ma gyar ország • Készítés éve: 2003. •  
Forgatókönyvíró: nincs • Operatôr: Simonyi Balázs, Tóth Barnabás 
• Zeneszerzô: nincs • Vágó: Simonyi Balázs, Tóth Barnabás •  
Vetítési idô: 11 perc.

Két fiatal filmes helyszínt keres igen durva tervükhöz / Two young 
filmmakers are searching location for their strange plan.

�  SIMONYI BALÁZS: Születtem 1980. augusztus 19. Budapesten. 
1986 óta szinkronizálok illetve filmezem (Földessy Margit dráma-
stúdió), manapság már filmkészítôként. 1998-tól ELTE bölcsész-
kar, filmtörténet/filmelmélet-esztétika-magyar szakok. 2002 
saját filmmûhely, Snittegylet Mûhely. 2003 szerkesztô-rendezô a 
Duna TV-ben. 2003 kreatív alkotómûhely alapítása: Momentán 
Társulat. / Born in 1980, Budapest. Dubbing and acting in films from 
1986. Graduated at ELTE University in 1998 (faculties of film history/ 
filmtheory-aesthetic-hungarian literature and grammar) 2003 edi-
tor-director at Duna TV. 2003 foundation of a creative workshop.
�  Fesztiválszereplések: 2004. Filmszemle


Rendezô: Charles Baker • Életkor: 34 év • Ország, város: Ang lia,  
London • Gyártó ország: Anglia • Készítés éve: 2003 •  For ga-
tókönyvíró: Charles Baker • Operatôr: Tóth Máté •  Zeneszerzô: 
Steve Reich • Vágó: Stuart Gazzard • Vetítési idô: 3 perc

Szakítani sose könnyû. Jack véget akar vetni Sarah-val való kap-
csolatának. Valóban? Amikor megpróbálja befejezni kapcsoltukat, 
az élete kikerül az irányítása alól. / Splitting up is never easy. Jack 
wants to end things with Sarah. …. Does he? When he tries to finish 
his relationship, his life …… out of control ….. Short, Quirky comedy 
that plays with the kinetics of cinema.

�  CHARLES BAKER: Central St Martin Fôiskolán festészetbôl dip-
lomázott 1993-ban. Ezután folytatta mûvészi pályáját, mivel min-

dig is érdekelte a film, ezért elkezdett kísérleti mûvészfilmeket és 
zenei videókat. 2000-ben visszament a Fôiskolára filmrendezést 
tanulni. 2002-ben tanulóként nyert a Kodak versenyben. Végzése 
óta reklá mokat rendezett, és számos rövidfilmet, amelek bejárták 
a világ fesztiváljait. Most fejezte be elsô jelentôs forgatókönyv-
ét a „Starys”-t. / CHARLES BARKER‘S graduated fine art painting 
at Central St Martins, in 93. Charles continued working as an artist 
creating both paintings and prints. Having always had an interest 
in film he also started to make experimental art films and music 
videos. In 2000 Charles decided to go back to college to study an 
MA in Film direction. While a student at the NFS he was the winner 
of the 2002 Kodak competition. Since graduating in 2002, Charles 
has directed commercials and is represented by Arden Sutherland 
Dodd. He has also completed a number of shorts, shown at festi-
vals around the world, and has just finished writing his first feature 
script: ‘Strays’.
�  Fesztiválszereplések: Houston World Film Fest - Platina-Remi 
Award, Barcelona Film Fest - The best short film, Int. Film Fest, 
Rome - The most creative idea.

  
Rendezô: Béres Dániel • Életkor: 29 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003-2004 • Forgatókönyvíró: Béres Dániel, Németh Anita • 
Operatôr: Fillenz Adám • Zeneszerzô: nincs • Vágó: Kiss Wanda • 
Vetítési idô: 7 perc

A focista elmegy a kórházba, hogy dopping tesztet csináltasson. 
Telefonon keresik. Leteszi a telefont, majd belép a paternoszter 
fülkéjébe. A fülkében már van egy  kamasz. 

A footballer, dope test, mobile phone, lift and an adolescant.

�  Andits-Béres: Észak Atlanti vacsora 2000, Menjünk! 2003 Béres 
Dániel: Páternoszter 2004. / Andits-Béres: North Atlanitc supper 
2000, Let’s go! 2003, Béres Dániel: Paternoster 2004
�  Fesztiválszereplések: Magyar filmszemle, Mediawave, Artfilm 
Festival, Tabor Filmfestival. Meghívás: Brischene, Sao Paolo.

�   

          
          



  
Rendezô: Charles Baker • Életkor: 34 év • Ország, város: Ang lia,  
London • Gyártó ország: Anglia • Készítés éve: 2003 •  Forga-
tókönyvíró: Charles Baker • Operatôr: Tóth Máté •  Zeneszerzô: 
Maresh Papec • Vágó: Dam Haythorn • Vetítési idô: 17 perc

Kortárs dráma egy szerelemi háromszögrôl, Dél-Londonban. / Com-
temporary drama of a love triangle, taking place in South London.

  
Rendezô: Simonyi Balázs • Életkor: 24 év • Ország, város: Ma gyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország •  Készítés éve: 
2003 • Operatôr: Simo nyi Balázs •  Zeneszerzô: Lovasi András • 
Vágó: Simonyi Balázs • Vetítési idô: 5 perc

Etûd egy vágóhídról / Etude about a slaughterhouse.

�  SIMONYI BALÁZS: Születtem 1980. augusztus 19. Budapesten. 
1986 óta szinkronizálok ill. filmezem (Földessy Margit drámastúdió), 
manapság már filmkészítôként. 1998-tól ELTE bölcsészkar, filmtör-
ténet/filmelmélet-esztétika-magyar szakok. 2002 saját filmmûhely, 
Snittegylet Mûhely. 2003 szerkesztô-rendezô a Duna TV-ben. 2003 
kreatív alkotómûhely alapítása:  Momentán Társulat. 

Born in 1980, Budapest. Dubbing and acting in films from 1986. 
Graduated at ELTE  University in 1998 (faculties of film history 
filmtheory-aesthetic-hungarian literature and grammar) 2003 edi-
tor-director at Duna TV. 2003 foundation of a creative workshop.
�  Fesztiválszereplések: 2003 Diák film szem le különdíj.

   
Rendezô: Berka A. Attila és ifj. Rittgasser István • 
Életkor: 28, 31 év • Ország, város: Magyarország, 
Kecskemét • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Berka A. Attila és Rittgasser István 
• Operatôr: Rittgasser István • Vágó: Rittgasser István • Vetítési 
idô: 25 perc
 
„Minden mese a halálról szól…A halál a legnagyobb sztori a vi-
lágon, mindjárt a szerelmes történetek után.” Szövegrészlet Wim 
Wender: A dolgok állása c. filmjébôl illetve a Mese szinopszisából. 
/ „Every tale is about death… Death is the biggest story in the world 
right after the love stories.” From the film of Wim Wender: The posi-
tion of things.

�  BERKA A. ATTILA: Régebben írok, mint filmezek, de amióta 
néha filmezek azóta gyakrabban  írok, és örülök, hogy nemcsak 
olvasható, hanm látható és hallható is, amit mondani akarok. 
Hiába így van ez. IFJ. RITTGASSER ISTVÁN: 17 éve próbálkozom 
filmkészítéssel. Bp-i képzô és iparmûvészeti szak, fotó szak. 
Kecskemétfilm Kft., EKF Eger Rajz-vizuális kommunikáció szak, 
SmartWorks Grafikai stúdió. Filmjeim fôként 5 perc terjedelmû 
etûdök, esszék, illetve tanulmányok. / ISTVÁN RITTGASSER: He is 
making films for 17 years. He studied at a secondary school of fine 
arts in Budapest, specialized in photograhy. Student at the College of 
EK, branch: art and  visula communication. Worked for SmartWorks 
studio, Kecskemétfilm Ltd. He is specialized for short films.

�  Fesztiválszereplések: ifj. Rittgasser István: 1992 Békéscsaba, 
1993 Kecskemét, 1998 Eger-különdíj, 1999 Eger, 2001 Buda pest.


Rendezô: Halmi Fanni • Életkor: 19 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: Halmi Fanni • Operatôr: Rév Marcell • 
Zeneszerzô: Hérincs Dániel, Rév Marcell • Vágó: Rév Marcell • 
Vetítési idô: 8 perc.

Egy fickó fényképezôgéppel, barátnôvel és sok csajjal. / A guy with 
a camera, a girlfriend and lots of other girls.

�  HALMI FANNI: 1985-ben Budapesten születtem. 2003-ban 
érettségiztem. A 2003-2004-es tanévben a MAFILM a HSC és az 
OPAKFI által indított rendezôasszisztens tanfolyamát végeztem. / 
Born in 1985, Budapest. Attended the MAFILM co-director course 
in 2003-2004.

          
                



    
Rendezô: Császi Ádám–Tóth Zoltán Gábor • Életkor: 
25 év • Ország, város: Magyarország, Budapest • 
Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 2003 • 

Forgatókönyvíró: Császi Ádám-Tóth Zoltán • Operatôr: 
Szita János • Zeneszerzô: A kezdet Phiai • Vágó: Ari Péter 

• Vetítési idô: 20 perc

A film egy cigány fiatal hét napjáról szól, a fikciós dokumentum-
filmek stílusát megidézve. A fôszereplô alakjában egy zsákutcá-
ba került életet dokumentálva. / The film is about seven days of a 
young gipsy person in the style of the documentary films. The figure 
of the main character presents a life got into a cul-de-sac.

�  CSÁSZI ÁDÁM: Született 1978. október 26. Debrecen. Az ELTE-n 
végzett angol szakon. Filmográfia: 2003 Rendes szex – kísérle-
ti film (6 min, videó); 2004 1 hét kisj. f. (20 min, videó). Versei 
és prózai írásai jelentek meg különbözô irodalmi folyóiratokban. 
2001 Beloit College, USA – ösztöndíj média szakon. 2002-2003 
FreeTV webTV mûsorszerkeztôje, rendezôje.

Adam Csaszi: born in Debrecen 1978. He graduated in English, ELTE. 
Filmography: 2003 Decent sex - experimental film (6 min, video) 
2004 1 week - short fiction (20 min, video). His poems and some 
prose were published in literary periodicals. 2001 Beloit Collage, 
USA scholarship majoring in media. 2002-2003 director and pro-
gramme editor of FreeTV webTV.
�  Fesztiválszereplések: 35. Magyar filmszemle 2004. Kísérleti 
kisjátékfilm zsûri különdíja. MAFSZ 35. Budapesti Függetlenfilm 
Szemle: legjobb filmzene díj. MAFSZ 51. Országos Függetlenfilm 
Fesztivál-a legjobb ifjúsági film.

  
Rendezô: Csáki László • Életkor: 26 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Paul Austen-Csáki László, Maráczy 
Manuéla • Operatôr: Horváth Árpád • Zeneszerzô: Tövisházi 
Ambrus, Erik Sumo • Vágó: Czakó Judit • Vetítési idô: 6 perc

�  CSÁKI LÁSZLÓ: 1977-ben született Mosonmagyaróváron. 
1996-2002 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, videó szak. Számos 

egyéni és csoportos kiállítást szervezett. / Born in 1977. 1996-
2002 Hungarian University of Applied Arts, branch: video; A lot of 
individual and collective exhibitions.
�  Filmográfia: 2003 - Napok melyeknek értelmett adott a félelem 
(10 min, 35mm, animációs film); Ha egy kô… (1 min, BETA, ani-
mációs film); Hubertus Card (1 min, BETA, animációs film); Fluxus 
(5 min, 35mm, kisjátékfilm). / Filmography: 2003 Days That Were 
Filled With Sense by Fear - 10min, 35mm, animated film; Hubertus 
Card - 1min, BETA, commercial  for a fictional product.

 
Rendezô: Thomas Billingsley • Életkor: 27 év • Ország, város: 
Kanada, Richmond, BC • Gyártó ország: Kanada • Készítés éve: 
2003. • Forgatókönyvíró: Ashley Slater • Operatôr: Chris Mennell 
• Zeneszerzô: Jennifer Balabanov • Vágó: Ashley Slater • Vetítési 
idô: 14 perc.

      
    

Rendezô: Thorsten Trimpop • Életkor: 29 év • Ország, város: 
Német, Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 2004. 
• Forgatókönyvíró: Thorsten Trimpop • Operatôr: Hanno Kunow • 
Zeneszerzô: Isan • Vágó: Christian Schulz • Vetítési idô: 15 perc

Két 19 éves öregfiú: barátságuk a hatalmas egymás iránti oda-
adáson és életképtelenségükön alapszik. Az erdô közepén egy 
bunkerben, de közel egy erômûhöz megalkották az ô saját, kicsiny 
világukat. Itt töltik napjaikat, amikor Boris elhatározza, hogy 
megöli magát barátja, David kérésére, aki azt szeretné, hogy kí-
sérje el ôt a legvégsôkig. Minden más utolsó óráik alatt: minden 
szokatlan intenzitásról árulkodik, minden részlet izzani látszik.

Two nineteen year old boys, their fiendship based on a great devo-
tion for each other and the incapability to cope with the world. In 
a bunkerin the middle of the woods but close to a power plant they 
have created their own tiny universe. A laboratory of their search 
for sense in life. This is where they spend their days until Boris de-
cides to commit suicide an demands of his friend David to accom-
pany him until the very end. Everything is different during those last 
hours: everything displays an unusual intensity, every detail seems 
to glow.

          
          



    
      
     
Rendezô: Kálmánhegyi Zoltán, Végh Zsolt, Stefanovics Angéla • 
Életkor: 27 év (átlag) • Ország, város: Magyarország, Budapest • 
Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró: 
Kálmánhegyi Zoltán, Végh Zsolt, Stefanovics Angéla • Operatôr: 
Dobóczky Balázs • Vágó: Politzer Péter • Vetítési idô: 32 perc.

Három fiatal milleniumi ünnepi megemlékezést szeretnének ké-
szíteni Széchenyirôl... / Three young men would like to make a cer-
emonial commemoration about…Széchenyi.

�  Uristen@menny.hu (2000), Pesti Mese: Óz a nagy varázs-
ló (1998), Legkisebb film a legnagyobb magyarról (2002) / 
Uristen@menny.hu (2000), Pest Firy Tale: Oz the great wizard 
(1998), The smallet film about the biggest Hungarian (2002)
�  Fesztiválszereplések: 33. Filmszemle Producer, Mediawave kü-
löndíj, 33. MAFSZ

      
Rendezô: Orosz Dénes • Életkor: 27 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2002 
• Forgatókönyvíró: Orosz Dénes • Operatôr: Lóth Balázs - Blahó 
László • Vágó: Lóth Balázs • Vetítési idô: 10 perc

Egy sráb mobiltelefonnal a gangon. Egy titkárnô telefonkagylóval 
az irodában. Két helyszín. Két telefonbeszélgetés. Egy váratlan 
fordulat. És egy nagy kihívás a Celluloid.

A boy with a mobil on the outside balcony. A secretary with a receiver 
in an office. Two scenes. Two telephone-conversations. A sudden turn.

�  Filmográfia: 2002 Ott vagy még? (kisj.f.,16 mm, 8 min); 2003 
kulcslyukon surranó szerelem (kisj.f., miniDV) stb. /  Filmography: 
2002 Are you still there? (short fiction,16 mm, 8 min); 2003 Love 
scurrying over keyhole (short fiction, miniDV) etc.
�  Fesztiválszereplések: Pillanatok, Igor és Idegenek - díjat nyer-
tek (OFF, TöbbSzempont, Érintô Fesztiválokon); FIPA-Biarritzi 
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál meghívott filmje; Ott vagy még? 
- menekülés a rövidfilmbe Fesztivál díja).


 
Rendezô: Csákvári Géza • Életkor: 28 év • Ország, 
város: Ma gyar ország, Budapest • Gyártó ország: 
Magyar • Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Csákvári Géza 
• Operatôr: Blahó László, Takács Bálint • Vágó: Lóth Balázs • 
Vetítési idô: 8 perc

A tékás hat vevôjének története. Rövid epizódok magyar filmes 
utalásokkal. Egy jó értelemben vett „örömfilm”, népes fiatal szí-
nészgárda közremûködésével. / The story of the six costumers of a 
video hiring shop. Short episodes with Hugarian film-makers’ refer-
ences. 

�  2002 Darth Vader ruha nélkül / 2002 Darth Vader without 
clothes.
�  Fesztiválszereplések: 2002 Ifjúsági és Diák film szemle megosz-
tott fôdíja a Tékás c. filmért

   
Rendezô: Szlamka György • Életkor: 25 év • Ország, város: Ma gyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2002 
• Forgatókönyvíró: Szlamka György, Lóth Balázs (Örkény István 
novellájából) • Operatôr: Lóth Balázs • Zeneszerzô: Rammer Zsolt 
• Vágó: Lóth Balázs • Vetítési idô: 10 perc

Egy fiatal srác gyanútlanul utazik a villamoson - amikor egysze-
riben megjelennek az ellenôrök. Pánikba esik - és elképzeli, vajon 
most mi lesz… / A young boy is travelling on the trem and suddenly 
the ticket inspectors appear. He gets into panic - and imagines what 
will happen…

�  2001 Toboz (rendezô); 2002 Állva maradás (rendezô) / 2001 
Cone (director); 2002 Staying Standig (director)
�  Fesztiválszereplések: 2002 MAFSZ Budapesti Független Szemle 
különdíj a Toboz c. filmért.

  
    

Rendezô: Per Dahlberg • Életkor: xxx év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2003 • 
Forgatókönyvíró: Per Dahlberg, Pall Zsolt • Operatôr: Spáh Károly 
• Vágó: Borsos Miklós, Bredár Zsolt, Poppé Béla • Vetítési idô: 4 
perc

A Celluloid Workshop 5. Pályázatán nyertes alkotók lehetôséget 
kaptk, hogy megvalósítsák filmtervüket 16mm-es filmre. Ez a 7 
kisjátékfilm látható ebben a blokkban. / Seven small feature films 
by the winners of the Celluloid Workshop 5. Competition.

          
                



 

 

Rendezô: Batthyány Béla • Életkor: 30 • Ország: Svájc • Város: 
Zürich • Gyártó ország: Svácj/Magyarország • Készítés éve: 2004 
• Forgatókönyvíró: Batthyány Béla • Operatôr: Erdélyi Marcell • 
Zeneszerzô: divers • Vágó: Mona Caterina • Vetítési idô: 40 perc

2 férfi és egy nô Zürichbôl Magyarországra tart, abba az ország-
ba, ahonnan 50 évvel korábban, a magyar forradalom alatt mene-
kültek el. Az út során felidézik kijutásukat, a megérkezést Svájcba 
és életüket ebben az új országban. Mi volt az ára a menekülésnek, 
mit kellett feláldozniuk, és hogy tudtak mindenen keresztül ki-
tartani egymás mellett? A Keletre utazás átfordul utazássá az ô 
nyugati barátságuk múltjába. Magyarországon valaki várja ôket, 
valaki, aki a csoportjukból eldöntöttw, hogy visszatér: az apám. 
Ez egy dokumentarista stílusú road-movie, amely a barátságnak 
tiszteleg.

2 men and one woman take a trip from Zurich back to Hungary, the 
country they had fled nearly 50 years earlier during the Hungarian 
Revolution. Along the way they reminisce about getting out, arriv-
ing in Switzerland and living in this new country. At what cost did 
they flee their homeland, what have they sacrificed, and what has 
kept them together through everything? The journey to the East 
turns into a journey into the past of their friendship in the West. In 
Hungary someone is waiting for them, someone from their group 
who decided to return: my father. It is a documentary-style road 
movie that pays.
�  BATTHYÁNY BÉLA: 1972-ben született Zürichben. Pszichológiát 
tanult a Zürichi Egyetemen 1991-94 között, 1995-97 között 
Párizsban, 1999-tôl filmkészítést az Art Schoolban. Filmográfia: 
Teddy és én (8 min, 16mm, dokumentumfilm); 2002 SAU (8 min, 
S16mm); 2003 Kelet-Zürich (40 min, BETA, dokumentumfilm), 
stb. 1999-tôl rendezôasszisztensként dolgozott számos rek-
lám- és rövidfilmben. / Born in Zurich 1972. Studies in psychol-
ogy at Zurich University 1991-94; Ecole supérieure des estudes 
Cinématographiques in Paris 1995-97; Art School, film department 
since 1999. Filmography: Teddy & Me (8 min, 16mm, documentary); 
Friedl (14 min, DV, docu.); 2002 SAU (8 min, S16mm); 2003 ZÜRI OST 
(40 min, BETA, docu.) etc. Since 1999 worked as director’s assist-
ence on numerous commercials and short films).
�  Fesztiválszereplések: Festivals Germany, Switzerland, Italy

    
Rendezô: Zaza Rusadze • Életkor: 27 év • Ország: Németország • 
Város: Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 2003 
• Forgatókönyvíró: Zaza Rusadze • Operatôr: L. Pataraia, J. Trinkle 
• Zeneszerzô: Nikakoi • Vágó: Tamuna Karumidze • Vetítési idô: 
52 perc

1983 november 18.-a estéjén hét fiatal grúz eltérít egy orosz 
utasszállító repülôgépet. Álmuk: elmenekülni a „ragyogó” nyu-
gatra. A kezdeti naív ötlet gyorsan egy rémálommá válik. A film 
foglalkozika a kaland gyökereivel, az áldozatokkal, a túlélôkkel és 
a mítosszal. A film a terrorizmus emberi oldalát vizsgálja.

On the evening of November 18th 1983, seven young Georgians 
with a dream hijacked a Soviet passenger plane. The terrorists’ aim: 
a dramatic escape into the glittering west. What started out as a 
naive fantasy quickly became a nightmare whose events leave an 
indelible mark on the psyche of the Georgian nation. A film retracing 
the roots of the escapadde, its victims, its surviviors and its myth. 
In an era defined by terror, „Bandits” is a timely examination of the 
human side of terrorism.

�  ZAZA RUSADZE: Grúziában született 1977-ben. Számos évig 
dolgozott a grúz nemzeti TV-nél. Filmográfia: 1997 Oskar oder 
malen nach zahlen-rövid dokumentum film, 1999 Zu weit und 
weiter (rövid film), 2003 Bandits (rövid film). / Was born in Tbilisi, 
Georgia 1977. He worked for Georgian State Television for several 
years…. Filmography: 1997 Oskar oder malen nach zahlen - short 
documentary 16mm/15  min; 1999 Zu weit und weiter - short fea-
ture 16mm/13 min; 2003 Bandits (documentary) Beta/53 min. 
�  Fesztiválszereplések: Chicago&Seattle Docum. Film Festivals

          
            



     
       
     

      
  

Rendezô: Gabriel Mori • Életkor: • Ország: Argentína • Város: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Gyártó ország: Argentína • 
Készítés éve: 2004 • Forgatókönyvíró: Gabriel Mori • Operatôr: 
• Zeneszerzô: Benjamin Britten/Maurice Ravel/Haendel • Vágó: 
Gabriel Mori • Vetítési idô: 12 perc

God does not let appear every time with more insignificant reasons 
and before any refusal all the atmosphere flashes, burns bushes and 
sings with deafening voice.... It seems to me that is  out of control.
 
�  GABRIEL MORI: 1993-tól a gyakorlatban vett részt az összes 
TV-s produkciós területen (szerkesztés, mûvvészi produkciók, 
rendezés). Jelenleg egy fontos produkciós cégnél felelôs a spe-
ciális effektekért és a grafikai animációkért. Számos rövidfiilmet 
rendezett (Deja vu, Insomnes), emellett rendezôasszisztensként is 
dolgozott. Audiovizuális kommunikációt tanít.  / Since 1993 has 
been performed practically in all the areas of the production of TV 
(edition, artistic production, direction). Nowadays is responsible 
of Art and Postproduction of an important production company, 
in charge of special effects, and graphic animation. Has directed 
several shortfilms, such as “Insomnes”, “Deja vu”, besides has par-
ticipated in others as Assistant to the director or editor. Studied in 
Universidad del Cine, besides he has studied with the most important 
video makers of Latin-American (Sandra Kogut, Arlindo Machado, 
Eder Santos, Jean Paul Fargier and Robert Cahen). Has also de-
veloped as a teacher in many Schools and Centers of Audiovisual 
Communication.

  
 

  
  

Rendezô: Lehoczky Tamás • Életkor: 27 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2002 • Forgatókönyvíró: Lehoczky Tamás • Operatôr: Bodrossy 
János • Zeneszerzô: • Vágó: •  Vetítési idô: 12 perc

A film az Ajkai Nemzetközi Kovácstalálkozó eseményeit doku-
mentálja (szakmai bemutatók, különbözô nemzetek kovácsainak 
találkozása). A találkozó két nem mindennapi terv megvalósítá-
sára szervezôdött. Az elsô az Ajkai Üveggyár és a Magyarországi 
Kovácsmíves Céh közös munkája, egy vas és fúvottüveg életfa, 

melyet a városnak ajándékoztak. A 
második projekt során a kovácsok az 
Ajkai vas- és Hulladéktelep támogatá- s á -
val különbözô  hangszereket alkottak, amelyeket a 
helyszínen. / The film is documenting the events of the 
International Meeting of Smith in Ajka 

�  LEHOCZKY TAMÁS: 
1976-ban született. 
1996 PPKE BTK - kom-
munikáció szak; 1997 
Prizma Fotóiskola; 1998-
2001 Théba Mûvészeti 
Szakközépiskola -opera-
tôr szak; 2001 OPAKFI 
szakvizsga (mozgó-
képgyártó-operatôr); 
2001 ELTE BTK filmel-
mélet szak. Filmográfia: 
2003Kártékony 
fajok; 2003 subjct: 
petrigyörgy;  2004 III. 
Budapesti Nemzetközi 
Kovácstalálkozó stb.; 
számos film operatôre. / Born in 1976. 1996 PPKE BTK-faculty of 
communication; 1997 Prizma Photo School; Théba Art Secondary 
School-branch: cameraman; 2001 ELTE-fa culty of film theory. Filns: 
2003 Moxious species (2003), Petrigyörgy (2003) etc., Cameraman 
of several films.
�  Fesztiválszereplések: 2001- Körbe-körbe 8. Országos Diák és 
Ifjúsági Film és Video Szemle. Legjobb „kísérleti-néprajzi” film; 
2001 - I. Budapesti Kovácstalálkozó III. Moholy Filmfesztivál, kü-
löndíj; 2002 - II. Budapesti Kovácstalálkozó, Ez itt én vagyok -  9. 
Országos Diák és Ifjúsági Film és Video Szemle, alkotói díj; Magyar-
országot képviselô diákfilm.

  
Rendezô: Váradi Lívia • Életkor: 24 év • Ország: Szerbia-Mon-
te negro • Város: Magyarkanizsa • Gyártó ország: Szerbia-Mon-
tenegro • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Váradi Lívia • 
Operatôr: Iván Attila • Zeneszerzô: •Vágó: Hornyák Róbert • 
Vetítési idô: 24 perc

Dobó Tihamér, Cigonya legendás alakja volt Magyarkanizsának. 
A festô hányatott életére barátai emlékeznek vissza, mûvészetét 
szakemberek elemzik. / The life of Dobó Tihamér, the painter.

�  A Szabadkai Gimnázium után a Szegedi Tudományegyetem mé-
dia szakára kerültem, ahol megismerkedtem az elektronikus mé-
dia rejtelmeivel. A Cigonya c. film is „házi feladatként” készült. / 
After the Grammar School of Szabadka, student at the University of 
Szeged. His film „Cigonya” was made as a homework.
 �  Fesztiválszereplések: V. Kistérségi és Kisközösségi Televíziók 
fesztiválja, Lakitelek: Cigonya - különdíj a Magyar Televíziótól

          
                   



  
   

Rendezô: Nagy Károly Zsolt • Életkor: 31 év • Ország: Magyarország 
• Város: Sárospatak • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: • Operatôr: Racskó Róbert •  Zeneszerzô: 
• Vágó: Racskó Róbert, Dallos Csaba • Vetítési idô: 54 perc

Homrogd község a Cserehát egyik legéletképesebb, dinamikusan 
fejlôdô települése. A ‚90-es évtized a folyamatosan változó körül-
mények közti útkereseés jegyében telt. Átfogó infrastrukturális 
beruházások után a hosszú távú tervezés kerül elôtérbe, ahol a 
cél, hogy Homrogd a környezô települések szolgáltató, kulturális 
és gazdasági központjává váljon. Ebbe a folyamatba nyújt bete-
kintést a film. / The village of Homrogd is one of the most viable 
settlement of the Cserehát. The ‚90s were passed away to find the 
right way between the variable circumctances. After the complex 
infrastructural investments the new object is: Homrogd will become 
the economic and cultural central of its surroundings. The film sees 
into this process. 

�  NAGY KÁROLY ZSOLT: 1973. november 7-én született. Fényké-
pészeti tanulmányai után Sárospatakon teológus-lelkész szakot 
végzett. Jelenleg a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antro-
pológia szakára. / Born in 1973. After his photography studies he 
was graduated in theology at Sarospatak. Now he is studying at 
Miskolc University, Cultural and visual anthropology.
�  Fesztiválszereplések: 2004 dialektikus információs vetítés

    
     

   
 
Rendezô: Gyuris Gábor, Soós Ádám Levente • Életkor: 24, 22 év • 
Or szág: Magyarország • Város: Miskolc • Gyártó ország: Magyar-
ország • Készítés éve: 2004 • Forgatókönyvíró: • Operatôr: 
Beregszászi János • Zeneszerzô: • Vágó: Gyuris Gábor, Beregszászi 
János • Vetítési idô: 45 perc

A film megkísérli bemutatni Szék társadalma rendkívül ellentmon-
dásos és feszültséggel teli képét, amelyben az idôsebb és fiatalabb 
generáció közötti ellentétét tulajdonképpen egy régi tradicionális 
kultúra és az új modern világ konfliktusa jelenti. Másrészt egy 
ingázó család életén keresztül ismerteti meg azt a drámaiságot, 
amely a székiek mindennapjait manapság jellemzik. / The film tries 
to show the society of the village of Szék where the conflict between 
the younger and older generations means the antagonism between 
the traditional culture and the modern life. On the other hand we 
can meet with an commuter family and the dramatic days of the 
habitants of Szék. 

�  Fesztiválszereplések: 2004. április Dialketikus Magyar Néprajzi 
és Antropológiai Filmszemle - Magyar N. Attila díj

   
     
   

Rendezô: Bokros Judit • Életkor: 23 év • Ország: Magyarország 
• Vá ros: Székesfehérvár • Gyár tó ország: Magyarország • Ké szí-
tés éve: 2003-2004 • For ga tókönyvíró: Bokros Judit • Operatôr: 
Kovács Zoltán • Zene szerzô: • Vágó: Hornyák Ró bert • Vetítési 
idô: 26 év

A magyar filmrendezôk új generációjából két eltérô látásmódú, 
stí lusú rendezô filmjének és szem lélet módjának bemutatása. / The 
presentation of the films of two different styles and views of world 
by two directors (from the new generation of the Hungarian film 
directors).

�  BOKROS JUDIT: 1995-1999: Tó-
parti Gimnázium és Mûvészeti Szak-
középiskola, 1999-2004: Szegedi Tudo-
mány egyetem - kommunikáció szak; 
2004: diploma, több portré ill. riportfilm 
/ 1995-1999 Tóparti Grammar School, 
1999-2004 University of Szeged: branch: 
communication. 2004 more repot films.
�  Fesztiválszereplések: JTUR Faludi 

Ferenc Akadémia: „Magvetô” Filmpályázat.

   
  

  
    

  
Rendezô: Sergey Ageenko • Életkor: 34 • Ország: Beloruszia • 
Város: Minszk • Gyártó ország: Beloruszia • Készítés éve: 2003 • 
Forgatókönyvíró: Sergey Ageenko • Operatôr: Alex Abadovsky • 
Zeneszerzô: • Vágó: Sergey Ageenko • Vetítési idô: 27 perc

A film egy mûvész saját belsô világába próbálja kalauzolni a nézôt. 
/ This film tries to penetrate into the inner world of an artist. My film 
is reviving feelings, images and recollections of a painter, that are 
constantly living with him. All what he thinks dreams of and wants 
to make by means of a canvas and colours is real and alive.

�  SERGEY AGEENKO: 1970-ben született. A belorúsz képzô mû-
vészeti egyetemén végzett. Elégia (1995), Álmok  (1997), Kentor 
nagy játéka a „Kis Fônöknek” (2001). / Was born in 1970 janu-
ary 13. In 1995 has ended the byelorussian Academy of arts. Elegy-
1995, Dreams-1997, Vixi-1999, Kentor a big game of the „Little 
Chief” -2001.

          
            



  
   

Rendezô: Fógel Katalin • Életkor: 30 év • Ország: Magyar • Város: 
Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2004 • Operatôr: 
Bordás Róbert • Vágó: Kende Júlia • Vetítési idô: 43 perc

Gina és Pusi 10 éve házasok. Férfinak születtek, de mindketten 
nôi szerepben élnek.Este Gina (Gyula) elhanyagolt külsejû férfibôl 
vonzó nôvé alakul át. Miközben a rendôrök állandóan zaklatják, az 
utcán is csak csúfolják, mégis bátran viseli másságát. / Gina and 
Pusi have been married for 10 years. They were born to be men, but 
both of them live their lives as women. In the evening Gina (Gyula) 
from a scruffy man turns into an attractive woman. He is continu-
ously  bothered by the police, mocked in the street, but he proudly 
takes on his difference.

�  FÓGEL KATALIN: 1974-ben született. Eredetileg könyvelô, érett-
ségi után fényképész szakra járt, elvégezte az RND Stúdió do-
kumentumfilm készítés képzését is. 5 évig dolgozott a magyar 
Postánál, majd a Rádió C-nél. Elvégezte  fekete Doboz Alapítvány 
Roma Média Iskoláját. A Mint améhecskék elsô dokumentum-
filmje. / Born in 1974. Originally an accountant. After secondary 
school he studiedphotography. Attended a documentary film mak-
ing course. Worked for the Hungarian Post Office for five years. 
Afterwards for the Radio C. Attended the gipsy media school of the 
Black Box Foundation. Like the bees- is his first film.

      
Rendezô: Ruszkai Nóra • Életkor: 29 év • Ország: Magyar • Város: 
Miskolc • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2004 • Operatôr: 
Ruszkai Nóra • Zeneszerzô: Nagy István • Vágó: Nagy István • 
Vetítési idô: 45 perc

Filmünk véletlen találkozás folytán szövôdött barátságon keresz-
tül mutat be egy  Gyimesközéplokon élô középkorú férfit, kinek 
élete egy év leforgása alatt gyökeresen megváltozott. Két na-
gyobbik gyermeke elkerült otthonról, meglévô betegsége súlyos-
bodott, mindezek következtében megválni kényszerült eredeti, 
apjától örökölt életformájától. E dokumentumfilm amellett, hogy 
nyomon követi az egyén szintjén bekövetkezô változást, arra is 
keresi a választ, hogyan helyezheti egy 42 éves férfi új alapokra 
életét, családja eltartása érdekében. / Our film is based on a sud-
den meeting with a middle-aged man living in Gyimesközéplok. This 
man’s life has totally changed in a years time. His older children had 
left home and his sickness had gone worse. Consequiently, he had 
to give up his original lifestyle which he herited from his father. This 
documentary not only follows the changes on a personal level but it 
also tries to seek answers for the possibilities to make a life on a new 
basis in the everyday life of Eastern Transylvania.

�  RUSZKAI NÓRA: 1974. december 8-án született Szik szón. A 
Miskolci Egyetemen végzett kulturális és vizuális antropológus-
ként. Számos kisfilm, do ku mentumfilm operatôreként mûködött 

közre. Filmográfia: 2003 Bahama 
(53 min); 2004 Kibomlott kéve 
(41 min); Innen és túl (45 min). / Born in 1974 at 
Szikszo. He graduated in cultural and visual anthro-
pology at Miskolc University. He was participating as 
a cameraman in several short film and documentary. 
Filmography: 2003 Bahama (53 min); 2004 Dissolved 
sheaf (41 min); From here and beyond (45 min).
�  Fesztiválszereplések: 2004. április II. Zoom to Europe Film-
fesztivál - Duna Tv díj, Makó; 2004. március Magyar-Román Doku-
mentumfilm Fesztivál, Sepsiszentgyörgy kiemelt információs fil-
mek.

  
Rendezô: Szimeth György • Életkor: 22 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2004 • Operatôr: Borsos Miklós • Zeneszerzô: Budacolor, The 
Uptown Fellaz • Vágó: Borsos Miklós • Vetítési idô: 32 perc

A magyar break táncosok világbajnokságot nyernek, mégis jósze-
rivel ismeretlenek a hazai közönség elôtt. Az ô különös világukba 
enged betekintést ez a dokumentumfilm. / Hungarian break danc-
ers win a world competition, but they are almost unknown for the 
national audience. The film leads the viewer into the strange world 
of theirs.

�  SZIMETH GYÖRGY: 1980-ban született. Iskolák: Polifilm 
Operatôr Szakiskola (segéd operatôr-kameraman szak), JATE 
Filmelmélet, filmtörténet szak. Produkciók amelyben dolgozott: 
Filmarchívum (filmarhívátor), Angyalföldi városi televízió (kame-
raman-segédoperatôr), Filmes pordukciókban világosító (Jancsó, 
Szôke András), Fix TV, Tilos Rádió (Filmtörténeti m_sor) / Born 
in 1980. Studies: Polifilm majoring in cameraman. JATE film theory, 
film history. Experiences: Film archives, city television of Angyalfold 
(assistant cameraman) lighting man in movie productions (Jancso, 
Andras Szoke) Fix TV, Radio Tilos (film history programme).

   
 
  

  
Rendezô: Szlobodnyik Krisztina • Életkor: 25 év • Ország: Magyar-
ország • Város: Debrecen • Gyártó ország: Magyarország •  
Készítés éve: 2004 • Forgatókönyvíró: Szlobodnyik Krisztina •  
Operatôr: Ördög Mónika • Zeneszerzô: • Vágó: Szutor Szabolcs, 
Gyulai Tünde • Vetítési idô: 17 perc

Egy-egy mesterség titkait és a hagyományôrzô személyiségét 
mutatja be. / The film presents the secrets and the tradition keeping 
features of some professions.

          
                   



  
 

                  Rendezô: Berta János, Németh Annamária, Kádár Anna 
• Életkor: 21, 24, 22 év • Ország: Magyarország • Város: Budapest 
• Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 2004 tavasza • 
Forgatókönyvíró: • Operatôr: Berta János, Németh Annamária, 
Kádár Anna, Füredi Zoltán • Zeneszerzô: •  Vágó: Berta János, 
Németh Annamária, Kádár Anna • Vetítési idô: 61 perc

Négy kis falu terekhez kapcsolódó történetét mutatja be. Kak-
puszta, Kürtöspuszta, Somogyfajsz és Libickozma története. / The 
film presents the story connected to spaces of four small villages 
- Kakpuszta, Kürtöspuszta, Somogyfajsz and Libickozma.

�  Kádár Anna a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció-olasz 
szakára jár. A Laterna Magica egyesület tagjaként 2001-2002-ben 

dokumnetum-és rövidfilm fesztiválok szervezésében vett részt. 
2002-ben bekapcsolódott egy tanszéki kutatásba a somogyi ré-
gió tereinek átalakulásáról. Berta János a PTE-BTK-án kommuni-
káció-magyar szakos hallgató. Társaival filmelmélet órákon talál-
kozott, 2003-tól az Egyetem Filmelmélet és Filmtörténet szakos 
hallgatója is. Filmes konferenciák és filmszemlék szervezésében 
is részt vett. Németh Annamária a Pécsi Tudományegyetemen 
környezetmérnöki szakon folytatta tanulmányait, majd kommu-
nikáció szakon is részt vett a kutatószemináriumon. / Kádár Anna 
attended the University of Pécs - branch: Italian-Communication,  
Took part in making documentary and short films as the member 
of the Llaterna Magica in 2001-2002. Berta János: student at the 
University of Pécs faculty of phylosophy,  branch:communication-
hungarian language and grammar. Met his mates at film theory 
lessons. From 2003 he studies film theory and film history. Németh 
Annamária was an environment engineer student at the University 
of Pécs, continued her studies at the branch of communication. 
Became a member of the Laterna Magica group.
�  Fesztiválszereplések: Dialektikus Antropológiai Filmfesztivál

          
            





Rendezô: Gáll Diána, Szabó Maranna • Életkor: 29, 28 
év •  Ország, város: Magyarország, Pécs • Gyártó or-
szág: Magyarország • Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Gáll 
Diána, Szabó Mariann • Operatôr: Szabó Marianna • Zeneszerzô: 
Böjrk, Portishead • Vágó: Szabó Marianna • Vetítési idô: 5 perc

      
Rendezô: Fehér Zsolt, Szita János • Életkor: 29 év • Ország, vá-
ros: Magyarország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország •  
Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Fehér Zsolt • Operatôr: 
Szita János • Zeneszerzô: nincs • Vágó: Nánásy Levente • Vetítési 
idô: 4 perc

Egy drót úgy dönt megváltoztatja eddigi életét. / A wire decides to 
change its „up to now” life.

�  Szita János Robinson (1998-99) Világítási alapgyakorlatok (ok-
tatófilm) 2000, A vándor bosszúja (2001) Egy drót álma (2002) 
Földre pottyant emberek (2003) / Szita János Robinson (1998-99), 
Electrical raw materials (2000), Revange of the wayfarer (2001), 
The dream of a wire (2002), Men plumed to Earth (2003)
�  Fesztiválszereplések: 9. Országos Diák és Ifjúsági Filmszemle 
(Kodak-díj)

     
Rendezô: Pálfi Szabolcs • Életkor: 30 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2001-2003 • Forgatókönyvíró: Pálfi Szabolcs • Operatôr: •  
Zeneszerzô: Melis László • Vágó: Pálfi Szabolcs • Vetítési idô: 9 
perc

Észak-Magyarország. Egy sárgabusz eltûnik. Majd helybéliek lát-
nak egy sofôr nélküli buszt, ami nem áll meg a megállóban. Az 
emberek mesélnek… 

The Northern part of Hugary. A bus disappears. Local people noticed 

        
                 

  
 

Rendezô: Olaf Encke • Életkor: 38 év • Ország, város: Német-
ország, Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: Olaf Encke • Operatôr: Olaf Encke •  
Zeneszerzô: Tilman Ritter • Vágó: Gwendolin John • Vetítési idô: 
9 perc

Mi történik a békákkal, ha nem csókolják meg ôket? Azért, hogy a 
királylányok tudomást vegyenek róluk, keményen meg kell küzde-
niük. A béka más karakterré változik, hogy hasson a beképzelt ga-
zellára. Sikerül felhívni magára a figyelmet annak ellenére, hogy 
bolondot csinál magából.

Whatever happens to frogs that don’t get kissed? In order to get no-
ticed by their princess they have to fight hard! The frog changes into 
different characters to impress the snooty gazelle. Will she pay him 
attention, altough he makes a fool of himself?

�  OLAF ENCKE: 1966. szeptember 9-én született. 1997 animációs 
szak. 2002 elsô filmje „Gack Gack” a 99 fesztiválon 5. díj. 2004 
King of Fools. / Born in 1966.Sept. 9. 1997 Student of animation. 
2002 First movie „Gack Gack” - 99 festivals, five awards. 2004 King 
of Fools. 
�  Fesztiválszereplések: 2004 May 3. LaMeko Filmfestival, Lan-
dau; 2004 June Comicsalon Erlagen; 2004 Aug. Alpinale, 19. 
Europaische Filmfestival, Nenzing. 



a bus without a driver which failed to stop 
at the bus-stop. People are telling tales…

�  PÁLFI SZABOLCS: 1974-ben született. 2003-ban 
diplomázott a Magyar Ipar mû vészeti Egyetem animá-
ció szakán, ezzel a filmmel. / Born in 1974. Graduated 
in 2003 at the Academy of Applied Arts with this present 

film. 
�  Fesztiválszereplések: 1. Anifest Budapest 2003 - 1. Díj.; 

Stuttgarti Trickfilmfest; Mediawave Gyôr 2004 - Jameson short 
Film Awards

   
  
  
   

Rendezô: Csáki László • Életkor: 26 év • Ország, város: Magyar-
ország, Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2002-2003 • Forgatókönyvíró: Bánóczki Tibor • Operatôr: Csáki 
László • Zeneszerzô: Bereznyei Róbert • Vágó: Czakó Judit • 
Vetítési idô: 8 perc

A film egy klasszikus szerelmi háromszög történetét meséli el a 
film noir stílusában és eszközeivel: A dúsgazdag maffiózó, Butter 
úr, az ô gyönyörû felesége Olga és szolgája, „jobbkeze”, Pedró 
szerelmi történetét. Olgának és Pedrónak menekülniük kell a férj  
bosszúja elôl. Szürreális kalandjaiknak egy autóbaleset vet véget, 
visszakerülnek Butter úr villájába. Mindketten megbûnhôdnek, de 
nem is akárhogyan... 

The film is about a love triangle in the style of the film-noir. The story 
of the opulent gangster, Sir Butter, his beautiful wife, Olga and his 
servant, Pedro. Olga and Pedro have to run away from the vengeance 
of the husband. A car-accident ends their surreal adventure, they re-
turned to the villa of Sir Butter. Both of them pay the penalty...

�  CSÁKI LÁSZLÓ: 1977-ben született Mosonmagyaróváron. 1996-
2002 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, videó szak. Számos egyéni 
és csoportos kiállítást szervezett. Filmográfia: 2003 - Napok me-
lyeknek értelmett adott a félelem (10 min, 35mm, animációs film); 
Ha egy kô… (1 min, BETA, animációs film); Hubertus Card (1 min, 
BETA, animációs film); Fluxus (5 min, 35mm, kisjátékfilm). / Born in 
1977. 1996-2002 Hungarian University of Applied Arts, branch: video; 
A lot of individual and collective exhibitions. Filmography: 2003 Days 
That Were Filled With Sense by Fear - 10min, 35mm, animated film; 
Hubertus Card - 1min, BETA, commercial for a fictional product.
�  Fesztiválszereplések: Marosvásárhely AlterNative 2003 - nagy-
díj; 2004 - Granada Rövidfilmek Nemzetközi Fesztiválja; 2004 
- Oberhausen Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál; 2004- Stuttgart 
Trickfilm Animációs Filmek Nemzetközi Fesztiválja.
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Rendezô: Csátich Renátó • Életkor: 28 év • Ország: Magyar ország 
• Város: Pécs • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003-2004 • Forgatókönyvíró: Csatich Renátó • Operatôr: Szász 
Csongor • Vágó: Komjáthy Máté • Vetítési idô: 43 perc

Pécsett és környékén élô cigányzenészek jelenlegi élethelyzetébe 
pillanthatunk bele. Hagyományôrzés és nótázás. 

Costumekeeping and singing by gipsy musicians in the surrounding 
of Pécs.

�  CSÁTICH RENÁTÓ: 2000. Poligilm Iskola Bp., 2001. Pécsett amatôr 
színházi produkciókban való részvétel, zenei közremûködés, 
2002 Pécsi ÉK TV operatôri tevékenység, 2003-04: „Eltörött a  
hegedûm” elsô film. / 2000 Poligilm School Budapest, 2001 ama-
teur theartical performances in Pécs. 2002 cameraman, Pécs. First 
film: „My violin is broken”

  
Rendezô: Szûcs Zoltán (alkotó név: Badacsonyi N. Zoltán) • Életkor: 
31 év • Ország: Magyarország • Város: Kecskemét • Gyártó or-
szág: Magyarország • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: 
Szûcs Zoltán • Operatôr: Szûcs Zoltán • Vágó: Csányi Mihály •  
Vetítési idô: 11 perc

Az autizmusban szenvedô gyermekek ellátása, fejlesztése, és 
helyzetük Kecskeméten. / The life circumstances of autistic chil-
dren in Kecskemét. 

�  SZÛCS ZOLTÁN: 1997-ben végegeztem a Teleschola televíziós 
iskolában. 2003-ban a Berzseny Dániel Fôiskolán szereztem dip-
lomát. 1996 óta a kecskeméti tv-ben dolgozom operatôrként. 
Filmek: Bozsó gyûjtemény, Boldog szomorú dal. / 1997 Teleshola 
Television school, 20003 graduated at Berzsenyi Dániel College, 
From 1996 cameraman at the TV in Kecskemét. Films:Bozsó collec-
tion, Happy sad somg.
�  Fesztiválszereplések: 2004-ben helyi érték díj. 2004-ben Kollá-
nyi Ágoston Filmfesztivál különdíja. Mindkét díj a „Boldog szo-
morú dalért”

    
Rendezô: Andits Petra, Béres Dániel • Életkor: 27, 
29 év • Ország: Magyarország • Város: Budapest • 
Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 2003 
• Forgatókönyvíró: Andits Petra • Operatôr: Béres 
Dániel • Vágó: Andits Petra, Béres Dániel • Vetítési idô: 41 perc

�  Filmográfia: Andits-Béres: Észak Atlanti vacsora 2000, Menjünk! 
2003 Béres Dániel: Páternoszter 2004. / Andits-Béres: North 
Atlanitc supper 2000, Let’s go! 2003, Béres Dániel: Paternoster 
2004
�  Fesztiválszereplések: 2003. diákfilmszemle – fôdíj, 2004 
MAFSZ Hajdúböszörmény, Film. Dok. Feszt. Szepsiszentgyörgy 5. 
Dialektikus fesztivál - magyar N. Attila díj

 
Rendezô: Szemes Bea • Életkor: 25 év • Ország: Magyarország
Város: Makó • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 2004 
• Operatôr, vágó: Szél Gábor • Vetítési idô: 16 perc

Talán sok embert még soha nem töltött el a boldogság attól, hogy 
képes látni a színeket, és nem gondolkozott el azon, hogy neki 
mit jelent a kék, a sárga, vagy éppen a fekete. Nem tûnôdött el 
azon sem, hogy milyen lehet úgy ébredni, hogy nem látom többé 
a kedvesem arcát, vagy éppen azon, hogy soha nem is láthatom. 
Hogyan látja egy fiatal lány a látókat, hogyan éli az életét. Egy 
életért a fény felé. / How does a blind girl see those who can see? 
How does she live her life? A life towards light...

�  SZEMES BEA: Született 1979. június 7. Makón. Irodalmi-drámai 
tagozaton érett ségizett, utána 2 évig Budapesten a Polifilmnél 
volt mozgóképgyártó-videomûsorkészítô. Jelenleg Egerbe jár 
kommunikáció-mûvelôdésszervezô szakra. 2000-2003 között az 
Mtv-nél volt technikai rendezô, rendezôasszisztens, szerkesztô. 
2004-tôl a MINIMAX-nál napi adásszerkesztô. Filmográfia: 2002. 
kergesd el az Egeredet! (8 min, mesejáték); 2003. Ha én felnôtt 
lennék (TV-mûsor); 2004. Fodor Ágnes (dokumentumfilm) / Born 
in 1979 at Mako. He took his final examination of secondary school 
on literature-drama section. Then he was participating in mo-
tion-picture producing and video programme creating for Polifilm 
at Budapest for two years. Now he is studying at Eger majoring in 
communication-cultural organizing. Between 2000-2003 he was 
technical director, director assistant, editor at MTV. From 2004 he is 
a daily broadcast editor at MINIMAX. Filmography: 2002 Chase the 
mouse away! (8 min, tale fiction) 2003 Were I adult (TV programme) 
2004 Agnes Fodor (documentary)

          
                   



          
            

 
 Rendezô: Nagy István • Életkor: 27 év • Ország: Magyar 
• Város: Miskolc • Gyártó ország: Magyar • Készítés 

éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Nagy István • Operatôr: 
Ruszkai Nóra • Zeneszerzô, vágó: Nagy István • Vetítési idô: 

39 perc

A film egy virtuális, többnyire az Interneten keresztül szervezôdô, 
de jellemzôen Miskolc város köré csoportosuló, magukat Elektró-
gereknek nevezô fiatalokból álló közösségrôl szól. A mozgalom 
egy 1999 óta mûködô site-hoz kötôdik, a tagjai között fennálló 
napi szintû kommunikáció egy levelezôlistán keresztül bonyoló-
dik. / The film presents the virtual community of young people who 
call themselves Elektrógers. The community is organised through 
the Internet but the members are mostly  gathered around the city 
of Miskolc. The movement can be associated with a site that op-
erates since 1999. The members communicate through a mail list 
almost every day.

�  NAGY ISTVÁN: 1977. március 1-én született Debrecen. A 
Miskolci Egyetemen végzett kulturális és vizuális antropológus-
ként. Különféle hangtechnikai és videó stúdió munkákban vett 
részt. Az Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi 
Kutatómûhely tagja. Filmográfia: 2002 X-Peripheria (15 min); 
2003 Eletrógerek (43 min); Mikro techno (38 min).  / Born in 1977 
at Debrecen. He graduated in cultural and visual anthropology at 
Miskolc University. He was taking part more acoustic and video stu-
dio works. He is member of Aldebaran Karpatok Euro region - Social 
science research group. Filmography: 2002 X-Periphery (15 min); 
2003 Electroslobs (43 min); Micro techno (38 min).
�  Fesztiválszereplések: 2004 II. Zoom to Europe Nemzetközi 
Ifjúsági Filmfesztivál, Makó - Duna Tv különdíj; II. Dialektus Film-
fesztivál, Budapest.

   
     
 
Rendezô: Ruszkai Nóra • Életkor: 29 év • Ország: Magyar • Város: 
Miskolc • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2001 • Operatôr: 
Ruszkai Nóra • Vágó: Czibolya Kálmán • Vetítési idô: 51 perc

A regéci vár régészeti feltárása közben a leletekkel együtt az 
egyébként zárkózott, kicsit gyanakvó helyiek déd- és nagyapáik-
tól hallott történetei is felszínre kerültek. Filmünk a regéciek kul-
turális emlékezetében fontos helyet elfoglaló, várhoz kapcsolódó 
mondák, mesés történetek mozgóképes rögzítésére vállalkozott.  
/ During the excavation of the castle, the usually insular, slightly 
suspicious locals started telling the stories of their grandparents 
and great grandparents. This film undertook to record in moving 
pictures the sayings connected to the castle and the fairy-tale-like 
stories the occupy such an important place in the cultural memory 
of the people.

�  RUSZKAI NÓRA: 1974. december 8-án 
született Szik szón. A Miskolci Egyetemen 
végzett kulturális és vizuális antropoló-
gusként. Számos kisfilm, dokumentumfilm 
opera tôreként mû ködött közre. Filmográfia: 
2003 Bahama (53 min); 2004 Kibomlott 
kéve (41 min); Innen és túl (45 min). / Born in 
1974 at Szikszo. He graduated in cultural and 

visual anthropology at Miskolc University. He was participating as 
a cameraman in several short film and documentary. Filmography: 
2003 Bahama (53 min); 2004 Dissolved sheaf (41 min); From here 
and beyond (45 min).
�  Fesztiválszereplések: 2002. XX. Országos Független Néprajzi 
és I. Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemle, 
Nyíregyháza - Jósa András Múzeum és a Sóstói Múzeumfalu díja; 
2002. I. Dialektus Fesztivál, Budapest - Duna TV-díj; 2002.novem-
ber-2003. március Utazó Dialektus Fesztivál állomásain. 

    
 
Rendezô: Lehoczky Tamás • Életkor: 27 év •  Ország: Magyar  • 
Város: Budapest • Gyártó ország: Magyar • Készítés éve: 2001 •  
Forgatókönyvíró: Lehoczky Tamás • Operatôr: Lehoczky Tamás • 
Vetítési idô: 8 perc

A film egy jelleztesen magyar péksütemény, a tepertôs pogá-
csa készítését mutatja be a mozgókép nyelvén. Továbbá szól a 
hagyományoról, annak továbbadásáról, megôrzésérôl.

A film about a typical Hungarian pasta: tepertôs pogácsa. Onward 
about customs and traditions.

�  LEHOCZKY TAMÁS: 1976-ban született. 1996 PPKE BTK - 
kommunikáció szak; 1997 Priz ma Fotóiskola; 1998-2001 Théba 
Mûvészeti Szakközépiskola -operatôr szak; 2001 OPAKFI szakvizs-
ga (mozgóképgyártó-operatôr); 2001 ELTE BTK filmelmélet szak. 
Filmográfia: 2003Kártékony fajok; 2003 subjct: petrigyörgy;  2004 
III. Budapesti Nemzetközi Kovácstalálkozó. Számos film operatôre 
/ Born in 1976. 1996 PPKE BTK-faculty of communication; 1997 
Prizma Photo School; Théba Art Secondary School-branch: camera-
man; 2001 ELTE-faculty of film theory. Films: 2003 Moxious species 
(2003), Petrigyörgy (2003) etc., Cameraman of several films.
�  Fesztiválszereplések: 2001 - Körbe-körbe 8. Országos Diák és 
Ifjúsági Film és Video Szemle. Legjobb „kísérleti-néprajzi” film; 
2001 - I. Budapesti Kovácstalálkozó III. Moholy Filmfesztivál, 
különdíj; 2002 - II. Budapesti Kovácstalálkozó, Ez itt én vagyok 
-  9. Országos Diák és Ifjúsági Film és Video Szemle, alkotói díj; 
Magyarországot képviselô diákfilm.



  
  

   


      
Rendezô: Paulo Pecora • Életkor: 34 év • Ország: Argentína • 
Város: Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Gyártó ország: 
Argentína • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Paulo Pécora 
• Operatôr: Leandro Tamer • Vágó: Paulo Pecora • Vetítési idô: 
4 perc

Emlékeinek furcsa örvényében és amint átadja magát emlékei sze-
szélyes cikázásánakt, egy férfi felfedezi egy elfelejtett régi kap-
csolatnak. Melankólikus visszatekintés vagy egy új érzelem kezde-
te? / In the strange spiral of his memories, and while surrenders to 
the capricious zigzagging of his memory, a man discovers forgotten 
traces of an old relationship. Melancholic backward movement or 
departure point for a new sentimental perception?

�  PAULO PECORA: 1970-ben született Buenos Airesben. Újságíró 
és filmrendez_. Jelenleg a TELAM-nél dolgozik. Sok klipet és rö-
vidfilmet rendezett, írt és producerkedett.  / Born in Buenos Aires 
in 1970. He is a journalist and film director. He actually works for 
TELAM, the national agency of news and cooperates with different 
publications. His finishing his MA in Direction in Universidad del 
Cine in Buenos Aires. Wrote, produced and directed many clips and 
shorts: „Áspero”, „Qué, quiénes, cómo, cuando, dónde”, „Nublado”, 
„Agujero hacia ningún lugar”, „Aunque estés lejos”, „Una forma es-
túpida de decir adiós” and „Oscuro”, among others.

  
Rendezô: Ulbert Ádám • Életkor: 20 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2004 • Forgatókönyvíró: Ulbert Ádám • Operatôr: Ulbert 
Ádám • Zeneszerzô: Nils Peter Molvaer • Vágó: Ulbert Ádám • 
Vetítési idô: 5 perc 

Tartalom: Egy tetszôleges helyen és idôben játszódó nyitott film. 
/ An opened film on an optinal location and in optional time.

�  ULBERT ÁDÁM: 2003-ban érettségiztem az alternatív közgaz-
dasági gimnáziumban Budapesten. Jelenleg az Elte film és kul-
turális antropológia szakra járok. / School leaving exam in 2003, 
Budapest. Present student of ELTE faculty of film and cultural an-
trophology.

     
                    

  
Rendezô: Garami Richárd • Életkor: 28 év • Ország: 
Magyar • Város: Székesfehérvár • Gyártó ország: 
Magyar • Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró, 
operatôr: Garami Richárd • Zeneszerzô: Crimson • 
Vágó: Garami Richárd • Vetítési idô: 4 perc

Vízió a gyermekkoron innen és túlról. Honnan jöttünk és hová is 
megyünk. / Vision from and beyond childhood. Where did we come 
from and where are we going?

�  GARAMI RICHÁRD: született 1976-
ban. 2001-tôl az MKE hallgatója. 
Vidámpark 1999-2003.; Vision 2002. 
/ Born in 1976. Student at MKE from 
2001. Funfair (1999-2003); Vision 
(2002)
�  Fesztiválszereplések: Dunántúli Füg-
get lenfilm Szemle - fôdíj; 35. Magyar 
Filmszemle; Országok Függetlenfilm 
Fesz tivál

  
Rendezô: Garami Richárd • Életkor: 28 év • Ország: Magyarország 
•  Város: Székesfehérvár • Gyártó ország: Magyarország •  
Készítés éve: 1999-2003 • Forgató könyvíró: Garami Richárd • 
Operatôr: Garami Richárd • Zeneszerzô: Crimson • Vágó: Garami 
Richárd • Vetítési idô: 8 perc

Kicsi szívünk piros bádogfala, boxoló kenguruval meg a mindnet 
leboxoló idôvel. / The sheet metal wall of our small hearts with box-
ing kangaroos and time, boxing everything.

    
Rendezô: Hájos Zsolt • Életkor: 27 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2003 • Forgatókönyvíró: Hájos Zsolt • Operatôr: Szôke 
Dániel • Zeneszerzô: Liegeti György David Holmes • Vágó: Batka 
Annamária • Vetítési idô: 6 perc

Ismeretlen város ismeretlen emberek: Mrozek adaptáció szabadon. 
/ Unknown city with unknown people. Mrozek adaptation freely.

�  HÁJOS ZSOLT: 1995-1999 Budapesti Közgazdasági Egyetem. 
2001 ELTE filmelmélet szak. Munkahely: 2000-2002  webszerkesztô 
Artpool kulturális honlop. Egyetem mellett rövidfilmek készítése,  
Elsô rendezés. / 1995-1999 University of Economics (Bp.), 2001 
ELTE faculty of film theory. First film as a director.



     
         

                 
Rendezô: Valerie Politis • Életkor: 28 év • Ország: 
Kanada • Város: Montrea, Quebec, Hav 1L2 • Gyártó 
ország: Kanada • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: 
Valerie Politis from the fragments of Sapphio • 

Operatôr: Jessica Rose • Zeneszerzô: nincs hang • Vágó: 
Bruno Corneiller • Vetítési idô: 5 perc

Egy korai néma mozi, egy kísérlet. Egy férfi és egy nô vad és 
erôszakos és/ vagy szexuális kapcsolatáról négy különbözô városi 
környezetben. 

An early silent cinema, an experiment. The piece is the first of a se-
ries of four short films. A man and a woman interact sexully and/or 
violently in four different urban spaces.

�  Valerie is a Canadian actor-
director-writer of Hungarian and 
Greek descent. In Montreal worked 
on her Masters in Film Studies at 
Concordia University. 1. ; Bruno 
- 2004. Február co-editor, co- 
director; Peaces - 2004 Summer 
- is directing a one-person play in 
Toronto. 

 
  

Rendezô: Lichter Péter • Életkor: 20 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: Lichter Péter • Operatôr: Gerencsér 
Dávid • Zeneszerzô: Ligeti, Bartók • Vágó: Lichter Péter • Vetítési 
idô: 45 perc

Szürreális filmetûd egy „álmatlanul” alvó lányról, és valósággá 
váló álmáról. / A surrealist film about a sleeping girl without dreams 
and a dream which comes reality.

�  LICHTER PÉTER: Született 
1984 november 20-án. 
Verses kötet szó-Blues (2000) 
Szörnycsokoládé (2004) 1-film: 
2002: Képek és hangok / Born 
in 1984. His anthology: word-
Blues (2000), Monsterchocolate 
(2004), First film: Pictures and 
sounds (2002)
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Rendezô: André Hörmann • Életkor: 28 év • Ország: Németország 
• Város: Berlin • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 2003 
• Forgatókönyvíró: Katrin Milhahn • Operatôr: Thomas Bergmann 
• Zeneszerzô: Silvio Naumann • Vágó: Vincent Assmann • Vetítési 
idô: 12 perc

Egy történet arról, hogyan kell megölni az apóst, hogy megkapa-
rinthassuk az összes pénzét…, ami persze nem is olyan egyszerû! 
/ De Luxe it’s a story on how to kill your father in law to get all his 
money…and that’s not that easy at all!

�  ANDRÉ HÖRMANN: 1975 Brémában született. 1982-
95 Gimnázium Brémában és Ulm ban. 1996-tól gyakorlat a 
Düsseldorfi TV-programnál, Ulmban - Protel Film& Medien; 
1997-tôl a Humboldt-i egyetemen diplomázik, Berlinben, majd 
HFF Potsdam-Babelsberg rendezôi diploma. / Born 1975 in Brema. 
Secondary schools in Brema and Ulm 1982-95. From 1996 field-
work at the Düsseldorf TV, in Ulm Protel Film & Medien. 1997 gradu-
ated at the University of Humboldt. TV & film director diploma at 
Berlin, HFF Potsdam-Babelsburg.

 
    

    
 
Rendezô: Helena Cherkaso • Életkor: 37 év • Ország: Izrael • 
Város: Ramat Gan •  Gyártó ország: Izrael • Készítés éve: 2003 jú-
lius • Forgatókönyvíró: Helena Cherkaso, Shlomo Raz • Operatôr: 
Shlomo Raz • Zeneszerzô: Shlomo Raz • Vágó: Shlomo Raz, Neomi 
Alant • Vetítési idô: 19 perc

Egy ápolónô és betegének emlékei Ceaucescu Romániájáról. / A. 
Blast ….. Tel-Aviv brings together a nurse and a patient injured the 
meeting brings back memories from Rumania during Zauzeskus 
Ragime.

�  HELENA CHERKASO: Oroszországban született. Jelenleg a 
Tel-Avivi Egyetemen filmrendezôi és TV szakán tanul. 1992 óta 
Izraelben él. / Born in Russia. Now is studying MSA film-making and 
T.V. at Tel-Aviv University. Living in Israel since 1992.

 


Rendezô: Christoph Behl • Életkor: 30 év • Ország: Argentína 
• Város: Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Gyártó ország: 
Argentína • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró, vágó: Christoph 
Bell • Operatôr: Juan Aguirre • Vetítési idô: 14 perc
Soledad hazatér miután meglátogatta a barátját, egy különösen 
forró éjszaka Buenos Aires belvárosában. A kihalt utcákat egy Ford 
Falcon rójja, és két mentôautó, egy magán és egy közös. A film pa-
radoxonná emelkedik egy körkörös és egy lineáris idôvezetésben. 
A forgatókönyv az argentin történelem legnagyobb politikai vál-
tozékonyságának egyik pillanatát ragadja meg. Röviddel ezután 
a december 20-i események eufóriája megszûnik, kérdéseket és 
végül ürességet hagyva maga mögött. / Soledad returns home af-
ter visiting her boyfriend, one night of extreme heat in the city of 
Buenos Aires. The deserted streets are crossed by a Ford Falcon and 
two ambulances, a public and a private one. Public/Private raises 
a paradox between a cyclical and a linear time. The tragical (and 
private) destiny of Soledad can be repeated in infinite deaths while 
is developed a meeting that defines the (public) destiny of a country. 
The script of  Public/private is one of the moments of greater po-
litical instability in Argentine’s history. Shortly after the euphoria of 
the events of the 20 of December would disappear, leaving  behind 
the questions and finally the emptiness. Causes and consequences 
can be.

�  CHRISTOPH BEHL: Born in Germany in 1974. 2000-2003 stud-
ied of cinema in Univer sidad del Cine, Buenos Aires. Since 2001 he 
worked as editor in chief (Media 100/Avid) of Universidad del Cine. 
He directed several short films and video clips. Currently he is edit-
ing his second documentary about two glances about the crisis in 
Argentina, and he is also developing his first feature film “Lonely 
planet”.

    
Rendezô: Julian Schwantes • Életkor: 26 év • Ország: Németország 
• Város: Viernheim • Gyártó ország: Németország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Bent Ohle • Operatôr: Dirk Lütter • 
Zeneszerzô: Marco Jovie • Vágó: Julian Schwantes • Vetítési idô: 
14 perc

1648 Németország. Egy hírvivô éppen úton van, hogy csapatát 
értesítse a Westfáliai békeszerzôdés aláírásáról. Élete veszélybe 
kerül, amikor egy elhagyatott faluhoz ér. A faluban ellenséges 
katonák csapata fogadja, akik nem hiszik el, hogy a háborúnak 
vége. / Germany, 1648. A messenger is on his way to deliver news 
of the singing of the Westphalien Peace Treaty ti his troops. His life 
is endangered when he passes through an abandoned village and 
encounters a group of enemy soldiers who refuse to beliebe that the 
war is finally over.

      
                    



�  Fesztiválszereplések: 2003 Apr 
International Worldfest Houston, USA - 

P r i ze : Platinum Award Best Historical Short; 2003 
Okt Eurovideo Unicaja, Malaga, Spain; 2003 Nov 
Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago, 
Chile; 2004 Apr Newport Beach Film Festival, USA; 

2004 RiveRun FilmFestival, Winston-Salem, USA; 2004 
June FilmStock Festival, Luton.

    
Rendezô: Itsik Yuval • Életkor: 31 év • Ország: Izrael • Város: Je ru-
zsálem • Gyártó ország: Izrael • Készítés éve: 2001 •  For gatókönyvíró: 
Itsick Yuval • Operatôr: Isippi Churi •  Zene szerzô: Yehuda Naim • 
Vágó: Ayelet Bitan, Tami Rozentsweig •  Vetítési idô: 13 perc

A 45 éves édesanyjával élô Rubi szívesebben nézné a kosárlabda 
közvetítéseket a zsidó húsvét ünneplése helyett, de az anyai szi-
gor nagyobb. Hírtelen feltûnik a színen Ruth, a porszívóügynök, 
aki reménysugarat hoz a férfi életébe. 

Passover eve, the year 2000. Maccabi Tel Aviv, Israel’s national bas-
ketball team, is playing in the finals of the European Cup. Rubi, a 45 
year old divorced gym teacher living with his mother, can’t wait to 
watch the basketball game but his mother, Thelma, insists  that he 
continue the passover cleaning ceremony. The sudden appearance 
of Ruth, the vacuum cleaner saleswoman, brings a glimmer of hope 
into Rubi’s life. 

�  ITSIK YUVAL: 1973-ban született Izraelben. Egyike a Ma’ale 
Televíziós, Film és Mûvész Iskola nyolcadik diplomázó évfolyamá-
nak.Asszisztens rendezôje a Bánat címû filmnek. Stúdió rendezô 
a jeruzsálemi Time magazin programnak.Hametz címû filmért el-
nyerte  a Snunit Alapítvány ösztöndíját. / Born 1973, Israel. Member 
of the eighth graduating class at Ma’ale School of Television, Film 
and the Arts. Soundman in the production of The Next King, shown 
on the ”Breeze” channel. Assistant producer in the film Grief (Hadar 
Friedlich), for Channel 3 Television and for the children’s vide-
ocassette nahum of Gamzu. Studio director for the Jerusalem Time 
magazine program. Recipient of the Snunit Fund scholarship for the 
Encouragement of Young Artists, for his film Hametz. 

�  Fesztiválszereplések: Belgrade International Student Film 
Festival, Yugoslavia 2001; Biluya Maoz Prize for Best Ma’ale 
School of Television, Film and the Arts, Jerusalem; Capalbio 
Cinema Film  Festival, Rome 2002; Best Film for Young Audience, 
Religion Today Film Festival.

   
  

 
Rendezô: Ischak Sverdlov • Életkor: 30 év • Ország: Izrael • 
Város: Jeruzsálem • Gyártó ország: Izrael • Készítés éve: 2002 
•  Forgatókönyvíró: Yaad Biran • Operatôr: Moshe Churi •  Zene-
szerzô: David Krupnik • Vágó: Ayelet Giladi-Bitan • Vetítési idô: 
18 perc

Egy bensôséges kapcsolat próbáratételét mutatja be a film - 
Mendel, egy korábbi holocaust túlélô, és a fülöp-szigeteki gond-
nok, Jose között. Josenak nincs munkavállalási engedélye. A 
rendörség átkutatja a környéket illegális munkásokat keresve…

The warm relaionship between Mendel, an elderly holocaust sur-
vivor, and his Filipino caretaker, Jose, is tested when Jose does not 
have a work permit and the police begin searching the neighbor-
hood for illegal foreign workers.

�  ISCHAK SVERDLOV: 1974-ben született. Izraelben él. Független 
rendezôje, producere és szerkesztôje promóciós és dokumentum 
filmeknek. Rajzfilm és újság illusztrátor. Video szerkesztô egy 
orosz hírmûsornak az Isreal Plus adónál. / Born 1974, the FSU. Lives 
in Israel. Independent director, producer and editor of promotional 
and documentary films. Cartoonist and newspaper illustrator. Video 
editor for a Russian news program, the Israel Plus Channnel.
�  Fesztiválszereplések: Best Script, Eli Gelphand Foundation’ 
Com petition 2001; Jury Mention Award for short film, Jerusalem 
FilmFestival 2002; Third Prize for short film, Jewish Film Days in.

      
           



       
 

Rendezô: Shlomit Blum • Életkor: 29 év • Ország: Izrael • Város: 
Jeruzsálem • Gyártó ország: Izrael •  Készítés éve: 2001 • 
Forgatókönyvíró: Shlomit Blum • Operatôr: Menora Katzover • 
Vágó: Judith Sterenberg • Vetítési idô: 28 perc
Eltelt egy újabb nap. Moshe és Zeevik (apa és fia) elfogadja, amit 
az élet nyújt nekik. Susan (az anya) megpróbálja megváltoztat-
ni az embereket maga körül, kevés sikerrel. Egy újabb fájdalmas 
nap következik a  széthulló család életébe, amikor a nô saját  
bûntudatát, férjét és fiát próbálja megváltoztatni.

Another day passes and nothing really changes. Moshe and Zeevik 
(father and son) accept what life has to offer them. Susan (the 
mother) finds that dificult and tries to change the people about her, 
without much success. Another painful day inthe life of a  family 
falling apart, where a woman is torn between her attempt to change 
her husband and son and her deep feelings of guilt.
  

�  SHLOMIT BLUM: 1975-ben született, Izraelben. Egyike a Ma’ale 
Televíziós, Film és Mûvész Iskola  nyolcadik diplomázó évfolyamá-
nak.Kommunikációt tanít egy lány gimnáziumban Bnei Brakban. 
Rendezôje a Minanyiunk érdekében címû dokumentumfilm-
nek. A zsidó esküvô  címû filméért elnyerte a Snunit Alapítvány 
ösztöndíjját. / Born 1975, Israel. Member of the eighth graduat-
ing class at Ma’ale School of Television, Film and the Arts. Teaches 
communications at a a girl’s high school on Bnei Brak. Director of 
the film On Behalf of All of Us (documentary, 28 min), for Israeli 
Channel 2 Television. Recipient of the Snunit Fund scholarship for 
the Encouragement of Young Artists, for her film Jewish Wedding. 
�  Fesztiválszereplések: Ma’ale Best Fiction Film for 2001; Israeli 
Film week in Bonn, Germany 2001; Tel Aviv International Student 
Film Festival, Israel 2002.

  
  
Rendezô: Mészáros Attila • Életkor: 25 év • Ország: 
Magyarország • Város: Budapest • Gyártó ország: 
Magyarország • Készítés éve: 2002 • Forgatókönyvíró: Mészáros 
Attila • Operatôr: Szita János • Zeneszerzô: Mantra Porno • Vágó: 
Nánásy Levente • Vetítési idô: 31 perc

A moziban szerelmes filmet adnak. A vége szomorú. Ezért az öreg 
mozigépész belép a filmbe, hogy megváltoztasson néhány dolgot. 
Ha sikerül a Happy end, talán az ô élete is jóra fordul. / An old 
projectionist enters into a sad love-story to change its end…

�  MÉSZÁROS ATTILA: Az  ELTE filmszak IV. éves hallgatói, a ka-
rakter film tagja. Libiomfi (játékfilm 2002)-werkfilm, 1 hét (kis-
játékfilm, 2003) - technikus, Az utolsó tekercs (kisjátékfilm) / 
Fourth year student at ELTE. Member of the charater film. Libi omfi 
(2002)-werkfilm, 1 week (2003)- short film, The last roll (2002)- 
short film.
�  Fesztiválszereplések: 34. Magyar Filmszemle: Információs. 50. 
Országos Függetlenfilmfesztivál: legjobb 50 film között. Utolsó 
csepp fesztivál (2003) 10. Országos Diákfilmszemle: MTV-különdíj.

  
Rendezô: Schneider Ákos • Életkor: 22 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Schneider Ákos • Operatôr: Rév Marcell 
• Vágó: Schneider Ákos • Vetítési idô: 5 perc

Két zsebes srác egy alkalommal pórul jár…. 

Once two pickpockets get into trouble…

�  SCHNEIDER ÁKOS: 2000-2004. IBS, 2003-tól Elte BTK filmszak, 
2002 óta filmezik. / 2000-2004 IBS. From 2003 student at ELTE. 
Making films from 2002.

      
                    



   
Rendezô: Rév Marcell • Életkor: 19 év • Ország: 
Magyarország • Város: Budapest • Gyártó ország: 
Magyarország • Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró: 

Rév Marcell, Halmi Fanni • Operatôr: Rév Marcell • 
Vágó: Rév Marcell • Vetítési idô: 7 perc

Kivel beszélnek telefonon a Nyugati aluljáró járókelôi. / To whom 
do the passerbys of the Western underground speak on the phone?

�  RÉV MARCELL: 1984-ben Budapesten születtem. 2003-ban 
érettségiztem a Toldy Ferenc Gimnáziumban. 2003-tól az Elte 
Filmelmélet és filmtörténet szakra járok. / Born in 1984, Budapest. 
School leaving exam in 2003 at Toldy Ferenc Academic Grammar 
School. Student at ELTE, faculty of film theory and film history.

    
 
Rendezô: Tóth Csaba • Életkor: 28 év • Ország: Magyarország • 
Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2002 • Forgatókönyvíró: Tóth Csaba • Operatôr: Gibárti Viktor • 
Zeneszerzô: Hórvölgyi Péter • Vágó: Fáy Réka • Vetítési idô: 18 
perc

A fôiskolás színésznôt osztálytársai szeme láttára szidja meg ta-
nára, mert nem készült fel a próbára, mert nem képes az érzel-
meket kifejezni és egyáltaln, mert tehetségtelen. Ôazonba nem 
esik kétségbe. Sôt. Valami egészen szokatlan módszert alkalmaz 
a szerep megfelelô megformálásának érdekében. / The actress ap-
prentice is humilated by her professor in front of the whole class. 
She is thought to be untalented. But she doesn’t give it up, on the 
contrary, she applies an unusual method in formulating her role.

�  TÓTH CSABA: 1996-2001 Színház és Filmmûvészeti Egyetem 
(mozgókép tu do mányi szak) Filmek: 1999-Hab a tortán, 2000- A 
Time to Swim, 2002 Fôpróba, 2004 Pesti Harlem. / 1996-2001: 
University of Film and Theatrical Arts. Films: Cream on the cake 
(1999), A Time to Swim (2000), Dress rehearsal (2002), Pest Harlem 
(2004)

 
Rendezô: Deák Péter • Életkor: 18 év • Ország: Magyarország • 
Város: Budaörs • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Szalai Bálint • Operatôr: Szász Csongor 
• Vágó: Deák Péter, Szalai Bálint • Vetítési idô: 6 perc

A szöveg nélküli kisfilm egy átlagos család nem éppen átlagos 
éjszakáját mutatja be. / A short film without text presents a not 
really average night of an average family.

�  DEÁK PÉTER: 18 éves vagyok., az idén 
érettségiztem. Elsô filmemet, egy 53 
perces játékfilmet („12 óra” VHS) másfél 
éve készítettem, amely különdíjat kapott 
a 2003-as Ifjúsági és Diákfilm Szemlén. 
Operatôre voltam a Média OKTV-n külön-
díjas Szomjúság c. filmnek. Utolsó filmem 
az Áramszünet. / 18 year old school leaver. 
First film was made 1.5 years ago - won a 
surcharge in 2003. Was a cameraman of 

the film: Thirst. Last film is: Powerbreak.
�  Fesztiválszereplések: A 35. Budapesti Független Filmszemle leg-
jobb kisjátékfilmje.

  
Rendezô: Vadócz Péter • Életkor: 26 év • Ország: Magyarország • 
Város: Székesfehérvár • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2004 • Forgatókönyvíró: Heitekker Dávid • Operatôr: Vadócz 
Péter • Vágó: Vadócz Péter • Vetítési idô: 6 perc

Robi telefonon beszél barátnôjével. Merci megérkezik (ô Robi 
barátnôje…az igazi). Beszélnek pár szót, majd elválnak…Merci 
ahelyezz, hogy elôadásra menne, Farekkal találkozik… a férfi WC-
ben. Farek Merci barátja…(a másik barátja). Robi készülôdik má-
sik  barátnôjéhez, de hirtelen rájön a pisilhetnék.. A helyzet egyre 
bonyolódik... És nem sejtik, hogy mások is vannak a WC-ben... 
Bohózat 6 percben a mai fiatalok viszonyairól. / Robi is speak-
ing to his girlfriend on the phone. Merci arrives (she is Robi’s real 
girlfriend). The speak for a while and leave. Merci instead of going 
for a lecture, meets Farek… in the men’s toilet. Robi is getting ready 
for visiting his other girlfriend, but suddenly he has to go out to the 
toilet.The state of things is getting more and more complicated.

�  VADÓCZ PÉTER: Született 1978. április 20-án. 1999-2001 
Kodolányi János Fô iskola - kommunikáció szak. 2001 - Omnicolor 
Polgári TV - digi tális vágó; Videant Stúdió - gyakornok; Szakmai 
gyakorlatot szerzett különbözô TV-knél, újságoknál, rádióknál. 
Operatôrként, vágóként, rendezôként készített klipeket, bemutat-
kozó filmeket, animációt, kisjátékfilmeket, stb., amelyek a Duna Tv-
ben, az Mtv-n, a VIVA+ mûsoraiban jelentek meg. / Born in 1978. 
1999-2001 KJC-faculty of communication. 2001-Omnicolor TV- cut-
ter. Videant Stdio. Worked and works as a cameraman, cutter and di-
rector. Fesztiválszereplések: 4. Yorki Nemzetközi Filmfesztivál (2004. 
Március, Anglia)

      
           




Rendezô: Hámori Dániel • Életkor: 26 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest •  Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Hámori Dániel • Operatôr: Poppé Béla • 
Vágó: Hámori Dániel • Vetítési idô: 9 perc

Petri György: Egy szép nap c. bevásárlólista-versének adaptációja. 
Az irodalom találkozása a kommersz akciófilm mûfajával, avagy 
egy bérgyilkos átlagos munkanapja.

An average working-day of a hired assasin. The adaption of Petri 
György’ s  poem, titled One Nice Day.

�  HÁMORI DÁNIEL: 1978-ban született Budapesten. 1985-1997 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlló Ált. Isk. és Gimnázium, 2001-ELTE 
BTK Filmelmélet-filmtörténet szak. Kisfilmek: 2001 Ujjgyakorlatok; 
2002 Arcaim; 2002 Dead Man Smokin’; 2003 Hitman / Born in 
1978, Budapest. 1985-1997 ELTE Primary and Secondary School. 
2001- ELTE-branch: Film theoryand film history. Short films: Finger 
practices (2001), My faces (2002), Dead Man Smokin’ (2002), 
Hitman (2003).
�  Fesztiválszereplések: 35. Budapesti Függetlenfilm Szemle - (meg-
osztott legjobb rendezôi díj), 51. Országos Függetlenfilm Fesztivál; 
Madzag Filmnapok; Pécsi Színházi Találkozó - filmes blokk

   

Rendezô: Szalai Bálint • Életkor: 25 
év • Ország: Magyarország • Város: 
Nagykanizsa • Gyártó ország: Magyarország • 
Készítés éve: 2003 • Forgatókönyvíró, vágó: Szalai 
Bálint • Operatôr: Borsos Miklós • Vetítési idô: 5 
perc

Egy történet a reménytelennek tûnô szerelemrôl, avagy hogyan 
jut el egy kapcsolat grillcsirkétôl a retken át a csokitortáig, a ba-
nánról nem is beszélve. / A story about a hopeless love or how can 
a relationship get from the grill-chicken through the radish to the 
chocolate cake, not to mention banana.

�  SZALAI BÁLINT: Született 1979 február 10-én Nagykanizsán. 
Keszthelyen felsô fokú multimédia fejlesztô szakirányon végzett, 
majd számítástechnikai programozóként. Budapesten, a Polifilm 
Mûhelynél kö zép fokú mozgókép-gyártó és videomûsor készítô 
szakirány. Filmográfia: 2003 - Társas-játék (5 min, kisjátékfilm); 
Elsô látásra (23 min, kisj.f.); A gyûjtô (4 min.)
�  Fesztiválszereplések: MAFSZ Kikötéses pályázat 2003. Fôdíj; 10. 
Országos Diák és Ifjúsági Videó és Filmszemle „Kiváló mûvészi tel-
jesítményért díj”; 51. Országos Független Filmszemle versenyprog-
ramja; 2004 - berlini Jugend medien Festival versenyprogramja.

  
Rendezô: Móring Andrea • Életkor: 18 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés 
éve: 2004 • Forgatókönyvíró: Móring Andrea • Operatôr: Borsos 
Miklós • Vágó: Szalai Bálint • Vetítési idô: 8 perc

Történet egy lányról, aki valami miatt nem képes a reális világ 
szintjén élni és egy srácról, aki nem tudja eldönteni, ki is akar lenni 
valójában. Ami összeköti ôket, az a furcsaságuk és hogy nap mint 
nap megfordulnak egy kopott járdaszegélyen. / A story about a 
girl who is, because of something, unable to live in reality, and a boy 
who cannot decide who he wants to be. Their strangeness and the 
fact that they step on the same kerb day by day, connects them.

�  MÓRING ANDREA: Született 1986. január 26.-án. Filmográfia: 
2003 - Holdfény-szonáta (5 min, kisj.f.); 2004 - Járdaszegély (8 
min, kisj.f.)

      
                    



  
Rendezô: Bernát Dénes • Életkor: 30 • Ország: 
Magyarország • Város: Budapest • Gyártó ország: 
Magyarország • Készítés éve: 2001 • Forgatókönyvíró: 
Parti Nagy Lajos Novellája nyomán Bernáth Dénes • 

Operatôr: Lóth Balázs, Blahó László • Zeneszerzô: Farkas 
Péter • Vágó: Lóth Balázs-Horgas Ádám • Vetítési idô: 22 perc

Piros körömcipô. Fehér dzsogging. Fekete Kávé. Hét bányász szív-
hez szóló története az Atlantis Színház elôadásában. Egy videóra 
forgatott elsôfilm Parti Nagy Lajos mûvébôl. / Red pumps. White 
joggings. Black coffee.The touching story of seven miners.

�  BERNÁT DÉNES: Az  Atlantis Színház színésze. 2001 Szende (kis-
játékfilm, rendezô) / Actor at Atlanits Theatre. 2001 Naive (direc-
tor)
�  Fesztiválszereplések: 2001. Ifjúsági és Diákfilmszemle Fôdíjas 
filmje, a poznani OFF Cinema nemzetközi Független Filmfesztivál 
meghívott filmje, a Youngerground Film Fesztivál fôdíjas filmje, az 
OFF 2002- Open Film Festival kortásr irodalmi adaptációs díja.

  
Rendezô: Kozma Katalin • Életkor: 27 év • Ország: Magyarország
Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2002 • Forgatókönyvíró: Kozma Katalin • Operatôr: Blahó László
Zeneszerzô: Shogun, Pabloslam • Vágó: Szalai Bálint • Vetítési 
idô: 5 perc

Egy fiú és egy lány - szakítás után, a kétségbeesés határán. 16 
mm-es elsôfilmes etûd a Celluloid Mûhelybôl. / A boy and a girl 
- after their split, on the edge of dispair.

  
Rendezô: Horkai Tamás • Életkor: 27 év • Ország: Magyarország
 Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2004 • Forgatókönyvíró: Horkai Tamás • Operatôr: Mádl Miklós • 
Zeneszerzô: Verdi • Vágó: Mádl Miklós • Vetítési idô: 20 perc

Fiatal férfi álmait meséli egy pszichológusnak. Késôbb a vonaton 
alvó férfit látjuk, akit a határôr kelteget a határhoz érkezett. A 

film álom és valóság határait feszege-
ti, keresgéli a fiatal férfi álom képein 
keresztül. / A young man is floating be-
tween the reality and dreams.

�   HORKAI TAMÁS: Az ELTE II. éves 
filmelmélet és filmtörténet szakos 
hallgatója vagyok. Határ címû filmem 
a harmadik. Itt készült vizsgafilmem. 
2002 októberétôl vezetem a Küklopsz 
Mûhelyt, amely filmek létrehozása cél-

      
           

jából alakult amatôr egyetemi csoport. 2003-ban tovább jutot-
tam a FILMJUS-forgatókönyvírói pályázaton Posta vonat c. film-
novellámmal. / Second year student at ELTE. Studying film theory 
and film history. ”The Border” is my third film. From the October 
2002 leader of the Küklopsz Workshop (amateur university).

   
Rendezô: Lehoczky Tamás • Életkor: 27 év • Ország: Magyarország 
• Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2002 • Forgatókönyvíró: Lehoczky Tamás • Operatôr: Lehoczky 
Tamás • Vetítési idô: 4 perc

Néha már csak a dió segít. Elôtanulmány színészvetéshez. Hom-
máge a Hrabal. / Sometimes only the nut helps…

�   LEHOCZKY TAMÁS: Született 1976-ban. 1996 PPKE BTK - 
kommunikáció szak; 1997 Prizma Fotóiskola; 1998-2001 Théba 
Mûvészeti Szakközépiskola -operatôr szak; 2001 OPAKFI szak-
vizsga (mozgóképgyártó-operatôr); 2001 ELTE BTK filmelmélet 
szak. Filmográfia: 2003 Kártékony fajok; 2003 subjct: petrigyörgy;  
2004 III. Budapesti Nemzetközi Kovácstalálkozó. Számos film 
operatôre. / Born in 1976. 1996 PPKE BTK-faculty of communi-
cation; 1997 Prizma Photo School; Théba Art Secondary School-
branch: cameraman; 2001 ELTE-faculty of film theory. Films: 2003 
Moxious species (2003), Petrigyörgy (2003) etc., Cameraman of 
several films.
�  Fesztiválszereplések: 2001 - Körbe-körbe 8. Országos Diák és 
Ifjúsági Film és Video Szemle. Legjobb „kísérleti-néprajzi” film; 
2001 - I. Budapesti Kovácstalálkozó III. Moholy Filmfesztivál, 
különdíj; 2002 - II. Budapesti Kovácstalálkozó, Ez itt én vagyok 
-  9. Országos Diák és Ifjúsági Film és Video Szemle, alkotói díj; 
Magyarországot képviselô diákfilm

 
 

Rendezô: Poppé Béla • Életkor: 32 év • Ország: Magyarország • 
Város: Budapest • Gyártó ország: Magyarország • Készítés éve: 
2003 • Forgatókönyvíró: Nagy Anita • Operatôr: Flanek László • 
Zeneszerzô: Karányi Dani • Vágó: Poppé Béla • Vetítési idô: 21 
perc + 2 elôzetes

Kamerát szereltet a férj a nappaliba, hogy meglepje vele a felesé-
gét. A hatás nem marad el legalábbis a férj részérôl, mert ezt már 
a felesége nem éri meg, mert egy eltitkolt rokonnal állít haza, akit 
a férj a szeretôjének vél. Ez ad okot a félreértésre. A kamera által 
látott, rögzített kép adja meg a választ a férj kegyetlen tettére. 
/ The husband has a camera put in the living-room to surprise his 
wife. One day the wife arrives home with an unknown relative, who 
is thought to be the lover of the wife. The picture recorded by the 
camera gives the answer for the brutal act of the husband.

�  Fesztiválszereplések:  10. Diákfilmszemle, 35. Budapesti Függet-
len film szemle, Alkotói díj 2003 Diákfilmszemle.



Mi az a Celluloid Workshop?

Egyedülálló program a film szerelmeseinek. A hatodik 
alkalommal megrendezésre kerülô Celluloid Workshop 
igen népszerû rendezvény, amelyen nyolc, pályázat 
útján kiválasztott, professzionális kisjátékfilm való-
sul meg, és ahol a forgatási munkálatokban minden 
érdeklôdô részt vehet. A különleges program idén 
elsô alkalommal nem a fôvárosban, hanem a miskolci 
CineFest – I. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja ke-
retében kerül megrendezésre.

A magyar, határon túli magyar és külföldi alkotók rövi-
desen egy pályázatban jelentkezhetnek a Workshopra; 
a beérkezô filmtervekbôl független zsûri választja ki 
azt a nyolc kisjátékfilmet, amely az egy hetes rendez-
vényen elkészül, és a Celluloid Workshop 6. záróestjén 
bemutatásra kerül. 

A nemzetközi szaksajtó (Kodak Incamera magazin) 
érdeklôdését is felkeltô program a miskolci CineFest 
– I. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja keretei kö-
zött kerül megrendezésre, 2004. október 4-9-ig.

A szervezôrôl
A rendezvény szervezôje a hazai filmélet fiatal 
szereplôje, a Nincs mese c. elsô nagyjátékfilmjét 
idén ôsszel mozikban bemutató Celluloid Mûhely. A 
négyéves filmes csoport munkáját fô támogatóként 
a Nemzeti Kulturális Alap, a Kodak Magyarország, a 
Studiotech és a Kerületi Kalauz információs kézikönyv 
segíti. 

A Celluloid Mûhely legfontosabb pártfogója Grunwalsky 
Ferenc, Balázs Béla és Kossuth díjas filmrendezô és 
operatôr.

A programról
A Celluloid Workshop 6. elsô napjának (okt. 4) elôadásai 
és gyakorlatai a miskolci Kossuth Moziban alapfokon 
ismertetik meg az akár teljesen laikus érdeklôdôket az 
igényes filmkészítés látásmódjával és technikájával. 

A következô négy napon rendkívüli kísérlet indul: nyolc 
pályázaton kiválasztott stáb és az elôadásokon hozzá-
juk csatlakozó segítôk nyolc kisjátékfilmet forgatnak 
le professzionális technikával, mozifilmre, majd meg-
vágják a filmeket‚ hogy az október 9-i, 16:30 órakor 
kezdôdô záróesten be is tudják mutatni. 

Dátum: 2004. október 4-9. (hétfôtôl szombatig, éj-
jel-nappal) Helyszín: a miskolci Kossuth Mozi, illetve a 
stúdiómunkák a Batthány utca 1. alatt. 

A Celluloid Workshop 6. programja

Október 3. vasárnap Kossuth Mozi, Hevesy terem
19:00: nyitóest, bemutatkoznak az alkotók (vetítéssel)

Október 4. hétfô Kossuth Mozi, Hevesy terem 
10:00: elôadások és gyakorlatok a filmkészítésrôl, 
csatlakozási lehetôség a nyolc kisjátékfilm stábjához

16:00: az elsô stáb megkezdi a forgatást

Október 5-8. kedd-péntek mûterem (Miskolc, Batthány 
utca 1.), külsô helyszínek és utómunka helyiség
00:00 – 24:00: a Workshop-filmek forgatása és vágá-
sa az érdeklôdôk részvételével

Október 9. szombat Kossuth Mozi, Hevesy terem
16:30: záróest, a Workshop filmek bemutatója

Információk: www.filmfestival-miskolc.hu



What is Celluloid Workshop?

A unique program for film lovers. Celluloid Workshop, 
organized the sixth time at October 3-9, 2004, is a 
popular program where eight professional short films, 
chosen after application, are to be made with the help 
of any audience members interested in filmmaking. 
For the first time, the very special program is being 
organized outside the capital of Hungary, in Miskolc 
city, during the 1st International Festival of Young 
Filmmakers.

How can I applicate and what can I win?

To applicate, send us your short film script until 
September 20, 2004 (email: cell@mail.datanet.hu” 
cell@mail.datanet.hu), attached to your curriculum 
vitae (the only condition is to have one – any kind of 
– own short film, i.e. a student film, a fake commercial 
or anything written, shot and edited) and a list of at 
least two or three guys (crew or actors) helping you.
An independent jury is going to read your script and 
choose eight of them until September 25, 2004. The 
primary aspect is the value and realizableness of the 
idea (i.e. chopper chase, full-house concert and night 
wood with twilight is disqualified). 
Every winner is going to get the complete equipment: 
15 minutes (180 meters) of black&white, 16mm film 
stock (Eastman DoubleX 7222), sponsored by Kodak, 
an ARRI SR film camera with assistant cameraman, 8 
hours of shooting time in the room on the enclosed 
photo (with film lighting equipment – ask for exact 
floor plan of the room) and 12 hours of shooting on 
any other location in Miskolc; equipment for sound 
recording with a technician; and – after the lab proc-
ess – 12 hours of post-production time on a non-lin-

ear computer editing system (with an assistant editor), 
sponsored by Studiotech.
The eight winners and their crew are supposed to move 
to Miskolc for six days (we can provide you room and 
accommodation – please, attach the number of people 
to your application); the director should present one 
of his previous films (or the only one) at the beginning 
ceremony on the first day, and his new film, winning 
the application and will have been made during the 
Workshop at the final screening, on the sixth day. 

The program of Celluloid Workshop 6.
Date: October 3-9, 2004 (from Sunday evening un-

til Saturday evening, day&night)  Location: Kossuth 
Cinema, Miskolc city, Hungary

Sunday, October 3 Kossuth Cinema, Miskolc
7pm: Opening Ceremony, presenting the filmmakers 
(screening)

Monday, October 4 Kossuth Cinema, Miskolc
10am: lectures and practices on filmmaking, present-
ing professionals and an opportunity to join the crews
4pm: the first crew starts to shoot

Tuesday-Friday, October 5-8 Sound stage, outdoor 
locations and post-production studio day&night 
shooting and editing the Workshop films with the 
crews and the audience

Saturday, October 9 Kossuth Cinema, Miskolc
4:30”pm: Final Ceremony, presenting the Workshop 
films (screening)

More information: www.blaho.hu/cell
Organizers: the Celluloid Group, Szemtôl Szembe ’99 
Fund, Cell Media and Mark Productions
Supported by the Hungarian National Cultural Fund, 
Kodak, Studiotech, District Guides of Budapest
ASK FOR PHOTOS – Balázs Lóth loth@mail.datanet.hu 
loth@mail.datanet.hu +36 20 972-6170

SHOOT YOUR OWN FILM –
 WITH CELLULOID WORKSHOP 6!

call for Celluloid Workshop 6

Receipt for your own film. Ingredients: an idea, that’s worth some minutes
of celluloid; an enthusiastic man who brings the crew and the actors and gets the
equipment for free; and a couple of free days at the beginning of October 2004.



2004. OKTÓBER 7. CSÜTÖRTÖK 16:30

Non-fiction+klipek
SZERENCSÉS 13 (r: Bálint Arthur) 16’
KLIP 1. (r: Szilágyi Zsófia) 4’30”
EGYEDÜL, DE NEM MAGÁNYOSAN (r: Chita Ildikó) 25’
KLIP 2. (r: Kis Anna)
MARIANN (r: Varga Orsolya) 23’
KLIP 3. (r: Maly Róbert)

Fiction
KISS FERI TUTIRA MEGY (r: Tóth Barnabás) 12’
ZOEI, A DARKOS LÁNY (r: László Sára) 5’
2003. NOVEMBER 1. (r: Nagy Dénes) 
KÔ HULL APADÓ KÚTBA (r: Kis Anna) 17’
DÉLUTÁN (r: Maly Róbert) 5’30”

2004. OKTÓBER 8. PÉNTEK 18:10

1. Az elmúlt évek legjobb filmjeibôl (70 perc)

AFTA (r: Mundruczó Kornél) 24’
GRÁNÁTOK (r: Politzer Péter) 17’
ZÁRÁS (r: Kenyeres Bálint)
TANGÓ (r: Szabó Réka) 15’

2. Retrospektív (47 perc)
SZTK (r: Garas Dániel) 4’ 
FAVÁGÓK (r: Szaladják István) 17’ 
A SZÉL (r: Iványi Marcell) 6’ 
KONCERT (r: Szabó István) 16’ 
PÁLYAMUNKÁSOK (r: Sára Sándor) 4’

2004. OKTÓBER 9. SZOMBAT

21:00  Salamon András
  Getno
  (színes magyar játékfilm, 95 perc, 2004) 
A Getno – a cím a Rolling Stones híres I Can Get No 
Satisfaction dalának rövidítése – fergeteges fekete komé-
dia, mely magyar szemszögbôl mutatja meg Amerikát, és 
amerikai szemszögbôl a magyarokat.

22:45  Pálfi György
  Hukkle
  (színes magyar filmszatíra, 75 perc, 2002)
Öregúr csuklik a padon, részeg fiú horkol a kocsin, jóságos 
arcú nénike gyöngyvirágot szed a réten, asszonyok varr-
nak a varrodában. Férfiak kugliznak a kocsmában, a méhész 
kipörgeti a mézet, aratógép aratja a búzát, amibôl a ma-
lomban liszt, majd a nagymama konyhájában nokedli lesz. 
A rendôr pedig gyilkosságok után nyomoz... A „Hukkle” 
természetképekbe rejtett bûnmátrix, mely vitathatatlanul 
méltán nyerte el a 2002-es filmszemle elsôfilmes fôdíját.

00:00  Fliegauf Benedek
  Rengeteg
  (színes magyar játékfilm, 95 perc, 2003) 
Fliegauf Benedek elsô nagyjátékfilmje elnyerte az idei szem-
le legjobb elsôfilmnek járó díját, valamint elsôfilmes külön-
díjat kapott a Berlinálén is. Méltán halmozták el díjakkal ezt 
az egyszerû, dokumentarista filmet. Ismerôs arcok, ismerôs 
történetek – innen, a Nyugati térrôl.

2004. OKTÓBER 10. VASÁRNAP 15:00

16:00   Török Ferenc
 Moszkva tér
 (színes magyar játékfilm, 88 perc, 2001)
1989 sorsfordító, rendszerváltó esztendô volt. Az érett sé-
gizô Petya és barátai azonban mit sem törôdnek a politiká-
val. Számukra csak a szombat esti házibulik, a csajok létez-
nek, no meg az elôre tudott tételek. Szeretnivaló nemze-
déki retrófilm a közelmúltról, korhatár nélkül mindenkinek 
ajánlva.

17:30 Antal Nomród
  Kontroll
  (színes magyar játékfilm, 102 perc, 2003) 
A film a mese és a valóság speciális keveréke. Történet egy 
furcsa fiatal emberrôl, Bulcsúról, az ellenôr társakról egy 
rivális ellenôr csapatról, és mindarról, ami körülöttük van.

19:30  Böszörményi Zsuzsa
  Mélyen ôrzött titkok
  (színes magyar játékfilm, 95 perc, 2003)
Varró Irma épp most került ki az intézetbôl. Varró Irma ter-
hes. Összes vagyona egy medál, benne egy fénykép... Vajon 
kit ábrázol ez a régi, elmosódott fotó...?

 
          

    
      

   
    



2004. október 4. hétfô 00:00

 
 
(fekete-fehér magyar vígjáték, 98 perc, 1965)

András, Bence és Albert nyári biciklitúrára indulnak a Balatonra. Meg-
ismerkednek Eszterrel, Bencének tetszik a lány. Füreden újra találkoz-
nak, Eszter meghívja ôket egy esti buliba. András ráveszi öccsét, hogy 
mondjon le Eszterrôl, és most ô kezd fölényes udvarlásba. Másnap 
odébbállnak. Bence sértetten panaszolja fel Andrásnak, hogy szó nélkül 
otthagyta a lányt. Tihanyban Albert Julikával flörtöl. Betoppan Eszter, 

aki komoly kapcsolatot vár Andrástól, de a fiú elküldi. A szerelmére ráébredô András késôbb már hiába 
tesz meg mindent, hogy érzelmeit bizonyítsa. A pénz elfogyott, a nyaralásnak vége, a három fiú elindul 
haza.

2004. október 6. szerda 00:00

 

(színes magyar játékfilm, 81 perc, 1968) 

Edit, a parasztlányból lett politikusfeleség hirtelen megözvegyül és úgy érzi, 
hogy légüres térbe került. Szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy képes-e 
újrakezdeni az életét és ôszintén szembenézni múltjával. Fiai nem értik viselke-
dését, erkölcsi vívódását hisztériának minôsítik. István menyasszonyával, Kati-
val ôrizteti az asszonyt balatoni luxusvillájukban, nehogy apja tekintélye és a 
látszat ellen vétsen.

2004. október 10. vasárnap 00:00

 
  
(fekete-fehér magyar filmdráma, 107 perc, 1963)

A paraszt származású sebész, Jámbor Ambrus úgy érzi, a helyén van a társada-
lomban. Az idôk neki kedveztek, a „fényes szellôk” diplomával, értelmiségi léttel 
ajándékozták meg. Aztán egy szép napon kénytelen szembenézni önmagával. 
Ádámfy professzor, a „lecserélendô régi értelmiségi” egy hihetetlenül nehéz 
szívmûtéttel bebizonyítja, mennyire érti a szakmáját, milyen erôs és mennyire 
emberi. Újjáéleszti, visszahozza az életbe a beteget, akirôl már mindenki más 
lemondott volna. Ambrusnak megrendül a hite önmagában, és kérdôjeleire vá-
laszt keresve 
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