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I
n the last 18 years the CineFest Miskolc International 
Film Festival became the most well-known and, based 
on the feedbacks, the most popular film festival of Hun-
gary. In every September the film professionals and the 
audience have a chance to see the most outstanding 

and important films of the year – in many instances for 
the first time, since all entries in the competition program 
and the Open Eye selection are Hungarian premieres. Last 
year, the pandemic has brought unexpected difficulties to 
the film industry and the cultural sphere, but with renewed 
vigor – courtesy of a year-long forced break – we have 
managed to put together an awesome program filled with 
amazing movies for you to enjoy at the 17th CineFest Mis-
kolc International Film Festival.
When we came up with the idea of the festival (called 

A
z elmúlt tizennyolc évben a CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál hazánkban és kül-
földön Magyarország legismertebb filmfesz-
tiváljává vált. Minden év szeptemberében a 
filmszakma és a nézők a legfrissebb, legérté-

kesebb filmjeivel találkozhatnak a világ filmterméséből a 
versenyprogramban, melyek mindegyike hazai premier. 
A 2020-as év és a pandémia nem várt nehézségekkel 
szembesítette a filmipart és a kulturális szcénát, így kü-
lönösen fontos, hogy egy év kényszerpihenő után, újult 
erővel és a lehető legerősebb programmal várhassunk 
titeket a 17. CineFest Miskolcon. 
A rendezvény létrehozásakor, amikor még „csak” Fia-
tal Filmesek Nemzetközi Fesztiváljaként aposztrofáltuk 
magunkat, az volt az álmunk, hogy egyszer a CineFest 
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Miskolc a régió meghatározó nemzetközi filmfesztivál-
jává váljon. A versenyprogram folyamatosan magas 
színvonalával sikerült ezt elérnünk. Szeretünk felfedez-
ni. Nekünk a legnagyobb öröm, amikor egy-egy éves 
munka után látjuk, hogy különleges műveket sikerül 
megmutatnunk, különösen, ha egy-egy alkotót is el tu-
dunk hozni Miskolcra: például – a teljesség igénye nélkül 
– Benh Zeithlin, Colin Trevorrow, Shirin Neshat, Kevin 
Macdonald, Juliette Binoche, Natalia Leite, Francesca 
Eastwood, Franco Nero, Vanessa Redgrave és George 
Lazenby ma már mind CineFest-rajongók, annyira jó él-
ményekkel tértek haza tőlünk. 
Hosszú évekig a nagyjátékfilmes versenyben csak első és 
második filmeket mutattunk be, de, ahogy kedvenc alko-
tóink is fejlődtek és ontották az újabb és újabb műveket, 
nekünk is lépnünk kellett: ma már egyszerűen a szerintünk 
legjobb egész estés filmeket hozzuk versenybe, amelyek-
nek még segíthet egy-egy miskolci elismerés. Hasonlóan 
drasztikus lépést tettünk két évvel ezelőtt a CineNewWave 
kategóriában is, hiszen eltöröltük a harmincöt éves korha-
tárt. Nem voltál soha Cannes-ban, Berlinben vagy Velen-
cében, de kíváncsi vagy, kiknek a munkái szóltak a legna-
gyobbat? Semmi gond, elhozzuk őket! A legfrisseb magyar 
filmek érdekelnek? Azok is a CineFesten debütálnak. 

Egy fesztivál ereje a folyamatos fejlődésben áll: idén 
másodszor versenyeznek egész estés kreatív doku-
mentumfilmek, a CineDocs nevű kompetitív szekció-
ban. A CineFest nemzetközi trendekre reagálva hozta 
létre az új szekciót 2019-ben. A kreatív dokumentum-
film a fikciós filmhez hasonlóan használja az összes 
filmnyelvi eszközt (a kreatív vágást, a zenét, a drama-
turgiát, a képi kompozíciót), valódi moziélményt nyújtva 
pedig ugyanolyan katarzist vált ki, mint a fikciós törté-
net. Sokszor a kreatív dokumentumfilm hatása erősebb, 
mivel igaz történetek hitelesítik.
A hivatalos versenyszelekciók mellett lesznek további 
csemegék, hiszen az Open Eye/Kitekintőben ott lesz-
nek a nagyágyúk, illetve számos filmtörténeti klasszikus, 
amelyeket röviden csak CineClassicsnak nevezünk. Nem 
csak a program fejlődött az évek során: miután egyre 
többen szeretitek a CineFestet, folyamatosan keressük 
a terjeszkedés lehetőségét. Míg az első fesztiválok a  
Kossuth Moziban voltak, 2009-től immár tíz napra min-
den évben belakjuk a Művészetek Házát, ahol – a két 
klasszikus artmozi terem mellett – a premiereket a pa-
tinás Pressburger teremben tartjuk. Illetve 2017 óta van 
már egy Zukor terem is, amely a Csodamalom Bábszín-
házban kapott helyet. 
A fesztivál népszerűségének növekedésével rendszere-
sek lettek a sorban állások a mozitermeink előtt. Gyakran 
csalódottságot érezhettek azok, akik messziről a feszti-
válra utazva mégsem jutottak be egy előadásra. Vissza-
térő igény volt, hogy biztosítsuk ennek a problémának a 
kiküszöbölését. Ezt egy jelképes összegű helyjegy beve-
zetésével tudjuk szavatolni, amely mindemellett vissza-
adja a mozizás méltóságát is. Így ettől az évtől a fesztivál 
hivatalos szekcióit egységesen 400 Ft-os helyre szóló 
jegy ellenében lehet megtekinteni. A szakmai programok, 
információs vetítések továbbra is ingyenesek.
Az elmúlt másfél év a mozi világát rettenetesen nehéz 
helyzetbe hozta, ezért úgy érezzük, hogy a CineFest kul-
turális missziójának folytatása fontosabb, mint valaha. 
Téged, kedves Néző, pedig arra kérünk, hogy gyere és 
segíts minket ebben a munkánkban!
Találkozunk szeptemberben a CineFesten!

International Festival of Young Filmmakers at that time), 
we had a dream: we wanted CineFest Miskolc to become 
a significant international film festival of the region. We 
love discovering hidden gems. The greatest joy for us is 
when, after a year of hard work, we can present a line-up 
of truly extraordinary films to our audience, especially if 
the filmmakers also manage to accompany their works to 
Miskolc. This is how Benh Zeithlin, Colin Trevorrow, Shirin 
Neshat, Kevin Macdonald, Juliette Binoch, Natalia Leite, 
Francesca Eastwood, Franco Nero, Vanessa Redgrave 
and George Lazenby have become CineFest fans, as they 
had a great time in Miskolc.
For years, the feature competition program contained only 
first or second features from a director. But as our favorite 
filmmakers moved on to their next projects, we had to do 
the same. Nowadays, we simply bring the best and most 
promising features of the year to the festival. A similar 
decision has been made two years ago in terms of the 
CineNewWave section: we removed the age restriction 
from our entry regulation. You couldn’t make it to Cannes, 
Berlin, or Venice but you are still interested in the best 
works of the industry? No problem! You can see them all 
here! Are you interested in the latest Hungarian movies? 
You can watch their premiers at CineFest. 

The strength of a festival comes from constant renewal. 
This is the second year of our new competition program 
named CineDocs, focusing on creative feature documen-
taries. In parallel with the international trends, CineFest 
has created the new program in 2019. Like fiction films, 
creative documentaries apply all cinematic tools – creative 
editing, music, dramaturgy, composition – to give birth to 
a catharsis of the same magnitude as that of fiction films. 
Many times, the impact of a creative documentary can be 
even stronger, as it is based on real events.
Besides the official selections we have several other pro-
grams as well: the ever-popular Open Eye section will 
bring all the great festival darlings of the past year to Mis-
kolc. And as always, our regular CineClassics program will 
pay tribute to some of cinema’s most venerable master-
pieces this year, too. Besides considerably extending our 
line-up over the years, we have also introduced a number 
of new venues. The first few festivals were held in the for-
mer Kossuth Cinema. Since 2009 the House of Arts has 
been our “home”, where two art movie theaters and the 
prestigious Pressburger Room awaits the audience. In 
2017 the Zukor Room opened its gates inside the Miskolc 
Puppet Theater.
With the growth of the festival, the lines in front of the cin-
emas became longer and longer. Those who traveled a 
long distance to see some films were often disappointed 
that they could not get in. There was a strong need to over-
come this problem. This year we decided to introduce tick-
ets, sold for the symbolic fee of 400 HUF, to CineFest. We 
sincerely hope that this will not only solve the problem but 
will also give back the dignity of going to the cinema. From 
this year onwards, CineFest’s official programs can only be 
visited by ticket holders. Professional programs and infor-
mation screenings can still be visited free of charge.
The past one and a half year has put the world of cinema 
in a terribly difficult situation, which is why we believe that 
CineFest’s cultural mission is more important than ever 
before. You, dear Cinephile, can help us fulfill our mission 
by participating in the festival!
Let’s meet in September at the CineFest!
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TOVÁBBI SZERVEZŐK /
FURTHER ORGANIZERS:

A FESZTIVÁL FŐSZERVEZŐJE /  
MAIN ORGANIZER OF THE FESTIVAL:

INFORMÁCIÓ ÉS JELMAGYARÁZAT 
INFORMATION AND ABBREVIATION KEYS

A FESZTIVÁL HELYSZÍNEI:
 » Pressburger terem: 3525 Miskolc, 
Rákóczi utca 5. (Művészetek Háza)

 » Uránia terem: 3525 Miskolc,  
Rákóczi utca 5. (Művészetek Háza)

 » Béke terem: 3525 Miskolc,  
Rákóczi utca 5. (Művészetek Háza)

 » Zukor terem: 3525 Miskolc, Kossuth 
utca 11. (Miskolci Csodamalom 
Bábszínház)

JEGYVÁSÁRLÁS:
 » Online: a www.jegy.cinefest.hu webolda-
lon vagy a fesztivál hivatalos www.cinefest.
hu oldalán keresztül. Online jegyelővételre 
2021. augusztus 23-tól van lehetőség.

 » Jegypénztárban (kártyás és készpénzfi-
zetési lehetőség):
 � Művészetek Háza központi jegy-
pénztárában: 3525 Miskolc, Rákóczi 
utca 2. (a Miskolci Galéria épületében, 
bejárat a Széchenyi utca felől).
Elővétel 2021. augusztus 23-tól min-
den hétköznap 11:00-19:00 között
Nyitvatartás a fesztivál alatt, 2021. 
szeptember 10. és 18. között:
hétfő-csütörtök: 10:00-22:00,
péntek-szombat: 12:00-23:00
vasárnap: 10:00-22:00

 � Művészetek Háza Mozi jegypénztá-
rában: 3525 Miskolc, Rákóczi utca 5. 
(a Művészetek Háza épületében).
Elővétel 2021. augusztus 23-tól min-
den nap 15:00-20:00 között
Nyitvatartás a fesztivál alatt, 2021. 
szeptember 10. és 18. között:
hétfő-vasárnap: 14:30-22:30

TÁVMOZI:
A limitált számú online filmvetítés a 
tavmozi.hu oldalon elérhető az adott film 
online premierjének időpontjában, kizáró-
lag Magyarországról. Az online nézhető 
filmekre a jegyek 1200 forintos áron meg-
vásárolhatóak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Kérjük a vetítésekre érkezzenek pontosan, 
mert az előadás megkezdését követően 
nem áll módunkban a vendégeket a néző-
térre beengedni. A jegyvásárláshoz kötött 
előadásokon a jegyek helyreszólóak, kér-
jük a jegyen kijelölt helyet foglalják el. 
Filmszínházunk internetes jegyvásárlási 
rendszert használ, az online felületen csak 
jegyvásárlásra van lehetőség, jegyfoglalásra 
nem. A megvásárolt jegyek minden esetben 
a jegyen feltüntetett előadásra és az azon 
megjelölt helyre szólnak. A jegypénztárak-
ban csak készpénzzel és bankkártyával le-
het fizetni. Utalványt nem tudunk elfogadni.
A fesztivál programjaiban vetített alkotá-
sok általánosságban 18 éven felüli látoga-
tóknak ajánlottak, kérjük jegyvásárláskor 
ezt figyelembe venni. Kérjük a fesztivál 
honlapján lévő Házirend megismerését és 
betartását.

Semmilyen körülmények között ne en-
gedje, hogy illetéktelen személy máso-
latot készítsen az Ön e-jegyéről. Mivel a 
vonalkódolvasó rendszer nem lát különb-
séget másolt és eredeti vonalkód között, 
ezért mindig az ELSŐ lehúzott e-ticketet 
fogadják el eredeti jegynek. Minden továb-
bi, azonos vonalkóddal rendelkező e-ticket 
másolatnak, azaz érvénytelen jegynek mi-
nősül. A belépőjegy egy fő egyszeri belé-
pésére jogosít.
A rendezvénnyel kapcsolatban kérjük ve-
gye figyelembe a következőket: 
A rendezvényt mindenki saját felelőssé-
gére látogathatja. Alkoholos vagy kábító-
szeres befolyásoltság alatt álló személy a 
rendezvényt még érvényes belépőjeggyel 
sem látogathatja. Tilos behozni a rendez-
vény területére bármilyen italt, üveget, 
műanyag palackot, esernyőt vagy bármely 
más, a rendezőség által veszélyesnek ítélt 
tárgyat. Szigorúan tilos minden kame-
ra vagy más hang- és képrögzítő eszköz 
behozatala! Használatuk hatósági intézke-
dést von maga után!
Kérjük, hogy nyomtatásnál sima A/4-es, 
fehér, irodai papírt használjon! A nyomta-
tást akár tintasugaras, akár lézernyomtató 
segítségével is elkészítheti. Fontos azon-
ban, hogy a nyomtatáshoz ne használja a 
nyomtató gazdaságos üzemmódját (draft 
printing), mert ez a vonalkód torz megjele-
nését eredményezheti.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen e-ticket ön-
magában érvényes és jogosít a belépésre, 
számla nem helyettesíti azt.
Jegyet csak abban az esetben áll módunk-
ban visszaváltani vagy más jegyre cserél-
ni, ha az előadás valamilyen okból elmarad 
vagy félbeszakad. Jegyet csak az előadás 
napján és a vásárláskor kapott nyugta el-
lenében tudunk visszaváltani, ezért kérjük 
a nyugtát megőrizni szíveskedjenek az elő-
adás végéig.
Amennyiben online jegyvásárlással kap-
csolatban technikai probléma merül fel, 
kérjük, az alábbi e-mail címen jelezze: 
jegy@cinefest.hu
A fesztivál maradéktalanul betartja a 
COVID-19 járvánnyal kapcsolatos minden-
kori intézkedéseket és ezek betartását a 
fesztiválon résztvevő nézők és meghívot-
tak esetében is szigorúan ellenőrzi.
A fesztivál, vetítései és programjai eseté-
ben fenntartja a műsorváltozás jogát.
A fesztivál hivatalos programjának filmjeit ma-
gyar és angol felirattal, illetve nyelveken vetítjük. 

RÖVIDÍTÉSEK:
Információs vetítések esetében előfordul, 
hogy a film eredeti nyelve mellett csak 
magyar vagy angol felirattal vetítjük azt. 
Ezekben az esetekben az alábbi jelzéseket 
használjuk:
 » HUN: a filmet magyar nyelven vagy ma-
gyar felirattal vetítjük

 » ENG: a filmet angol nyelven vagy angol 
felirattal vetítjük

 » PRE.:  A film premiervetítése
 » PRE. ONLY: a filmet csak premierben 
vetítjük a fesztiválon, ismétlése nem lesz

 » REP.: A film ismétlő vetítése
 » Q&A: a film után közönségtalálkozó az 
alkotókkal

A filmblokkok filmjei között nincs szünet. 
A fesztivál filmjeit általában véve nem 
ajánljuk 18 év alattiaknak!
Kérjük, hogy a filmvetítésekre látogatók az 
előadások megkezdése előtt az informáci-
ós pultnál vegyék át szavazólapjaikat, és 
tegyék meg javaslatukat a fesztivál közön-
ségdíját elnyerő alkotásra. Köszönjük!
A vetítések végén legyenek szívesek el-
hagyni a termet!
Mobiltelefonjaikat a vetítés idejére kap-
csolják ki vagy némítsák le!
Szavazataikat ne felejtsék el leadni a fesz-
tivál közönségdíjára esélyes filmre.

LOCATIONS: 
 » Pressburger Hall: 3525 Miskolc, 
Rákóczi str. 5. (House of Arts)

 » Uránia Hall : 3525 Miskolc, Rákóczi str. 
5. (House of Arts)

 » Béke Hall: 3525 Miskolc, Rákóczi str. 5. 
(House of Arts)

 » Zukor Hall: 3525 Miskolc, Kossuth str. 
11. (Miskolc Puppet Theater)

TICKETS:
 » Online via the website www.jegy.cinef-
est.hu or at the official website of the 
Festival: www.cinefest.hu. Tickets are 
available from 23 August 2021.

 » At the ticket offices (payment by cash 
or credit card):
 � At the central ticket office of the 
House of Arts - 3525 Miskolc, Rákóczi 
str. 2. (in the building of the Gallery of 
Miskolc, entrance from Széchenyi str.)
Purchase in advance is available from 
23 August 2021, every weekday from 
11:00 to 19:00.
Opening hours during the Festival (10-
18 September)
Monday-Thursday: 10:00-22:00
Friday-Saturday: 10:00-23:00
Sunday: 10:00-22:00

 � At the Cinema ticket office of the House 
of Arts - 3525 Miskolc, Rákóczi str. 2.
Purchase in advance is available from 
23 August 2021, every weekday from 
15:00 to 20:00.
Opening hours during the Festival (10-
18 September):
Monday-Sunday: 14:30-22:30

ONLINE CINEMA
A limited number of film screenings is 
available at tavmozi.hu only in Hungary, at 
the time of the online film premieres. The 
tickets to the movies accessible online can 
be purchased for 1200 HUF.

ADDITIONAL INFORMATION:
Please be on time for the screenings. After 
the start of the screening we cannot ad-
mit guests to the auditorium. In the case 
of ticketed screenings, please choose the 
seat indicated on your ticket!
Our movie theater’s online ticketing sys-
tem cannot accept bookings, only pur-
chases. The purchased tickets are valid 
for the screening and seat indicated on 
the ticket. The ticket offices accept cash 
as well as all major credit cards. We do not 
accept vouchers.
Films screened at the Festival are gener-
ally intended for visitors over the age of 18. 
Please take this into account when pur-
chasing tickets. Please read and follow the 
Festival Policies available at the website.
Under no circumstance should an unau-
thorized person make a copy of your E-
ticket. The barcode scanner cannot detect 
the difference between the original docu-
ment and the copies, which means that 
the first scanned ticket will be accepted 
as the original. Any other E-tickets with the 
same barcode will be considered copies, 
i.e. invalid. Each ticket entitles one person 
to enter.  
In connection with the Festival please note 
the followings:
Everyone attends the event at their own 
risk. Persons under the influence of alco-
hol or drugs are not allowed to attend the 
event, even if they have a valid ticket. It 
is forbidden to bring any drinks, bottles, 
plastic bottles, umbrellas or any other 
objects deemed dangerous by the organ-
izers. It is strictly forbidden to use any 
cameras, visual or audio recording devices 
during the screenings. Their use will result 
in legal actions.
Please, use white A/4 office paper when 
printing your ticket. Ink and laser prints are 
both acceptable. However, it is important 
not to use “draft” setting, as it can make 
the barcode appear distorted. 
Please note that presenting your E-ticket 
is the only valid form of entry, it cannot be 
replaced by the invoice verifying the pur-
chase of the ticket.
Please note that we can only redeem a 
ticket or exchange it for another one if the 
screening was cancelled or interrupted for 
any reasons. Tickets can only be redeemed 
on the day of the performance and against 
the receipt received at the time of the pur-
chase. Therefore, please keep the receipt 
until the end of the screening.
Should there be any technical problems 
with regards to your online purchase, 
please let us know at: jegy@cinefest.hu
The Festival fully complies with any meas-
ures related to the COVID-19 pandemic and 
strictly enforces their compliance in the case 
of all visitors and guests of the Festival.
The Festival reserves the rights to change 
the screenings and the programs.

INFORMÁCIÓ ÉS JELMAGYARÁZAT 
INFORMATION AND ABBREVIATION KEYS

JEGYEK / TICKETS:

 A film a 400 Ft-os  
jegy felmutatásával 
tekinthető meg. / 
Tickets go for 400 HUF.

 A film 1200 Ft-ért online 
megtekinthető. /  
The film is available 
online for 1200 HUF.

 A film ingyenesen 
megtekinthető. /  
The entry is free.

ABBREVIATIONS:
The films included in the festival’s offi-
cial program are screened in english and 
hungarian with subtitles. In the case of in-
formational screenings, the films may be 
screened in the original language with ei-
ther hungarian or english subtitles. In such 
cases, the following abbreviation keys will 
be used:
 » HUN: the film is screened in hungarian 
or with hungarian subtitles 

 » ENG: the film is screened in english or 
with english subtitles

 » PRE.: Premiere 
 » PRE. ONLY: the film is screened only at 
the premiere, no repetition

 » REP.: Repetition
 » Q&A: the screening is followed by Q&A

Blocks run without intermission between 
the films. 
In general, the films are intended for audi-
ences over 18 years!
Please pick up a voting sheet at the infor-
mation desk before the beginning of the 
screenings, and vote for your favourite film 
so that it would win the audience award. 
Thank you!
Please leave the screening room when the 
film is over. 
Turn off or mute your cell phone during the 
screening.
Help your favourite film win the audience's 
choice award by voting!
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A kanadai rendező új filmjében valódi és álfilo-
zófiai mélységek és a kettő között különbséget 
tenni nem tudókkal szembeni alig titkolt gúny 
teremt sajátos, talán csak a Covid-korszak 
embere számára érthető hangulatot. Côté újra 
bizonyítja, hogy nem fél kísérletezni. A téma 
időtlen: egy kiábrándult férfi és öt nő, akik a 
maguk módján próbálják megváltoztatni őt. A 
történelmi kosztümökben Volkswagenekről és 
leárazott matracokról magas- és mélyröptű fi-
lozófiai csevejt folytató szereplők szoborszerű 
merevséggel állnak a megelevenedett festmé-
nyeknek tűnő képeken – szigorúan betartva a 
1,5 méteres távolságot. 

In his new film, the Canadian director creates 
a peculiar atmosphere of real and pseud-
philosophical depths with a loosely covered 
secret-mockery of those unable to distinguish 
between the two – with a sense of humor only 
the man of the COVID-19 era can understand. 
Côté proves again that he is not afraid to ex-
periment. The timeless subject includes a disil-
lusioned man and five women, each trying to 
change him in their own way. The characters 
engage in high and small talks about Volkswa-
gens and discounted mattresses, while stand-
ing like statues, strictly following the rule of 
social distancing. 

HYGIÈNE SOCIALE / SOCIAL HYGIENE
D: Denis CÔTÉ
Cast: Maxim Gaudette, Larissa Corriveau, Éléonere Loiselle
(Canada, 2021) 75 min

PREMIER: 09.11. 16:30 Pressburger
REPETITION: 09.12. 23:00 Béke

ONLINE PREMIER: 09.11. 20:30   
www.tavmozi.hu

A Sundance fesztivál „mindent vivő” alkotá-
sa tulajdonképpen a 2014-es Bélier család 
remake-je, de még annál is jobb. Emilia Jones 
alakítja a főhős Ruby-t, akinek az élete csöppet 
bonyolultabb az átlagosnál, ugyanis szülei és a 
bátyja siketnémák. A család halászatból él, és 
ehhez elengedhetetlen, hogy Ruby legyen a tol-
mács a beszélők felé, akik olykor kihasználják 
a fogyatékosságot. A fiatal lány mindemellett 
szeret és tud is énekelni, az iskolába érkező 
mexikói zenetanár pedig meg akarja győzni: a 
világ egyik legjobb zenei felsőoktatási intézmé-
nyében, a bostoni Berklee College-ban a helye. 

The big winner of 2021 Sundance is a remake of 
The Bélier Family, but even better. Emilia Jones 
plays Ruby, whose life is a bit more complicated 
than usual, as she is the only hearing member of 
her family. The family makes a living from fish-
ing and it is essential for Ruby to act as the in-
terpreter between her family and the world that 
sometimes exploits their disabilities. However, 
the young girl also loves singing, and she is 
good at it. The Mexican music teacher arriving 
to the school wants to convince her that she has 
a place at the Berklee College in Boston, one of 
the best music schools in the world. 

CODA
D: Sian HEDER
Cast: Emilia Jones, Marlee Martin, Troy Kotsur
(USA/France, 2021) 111 min

PREMIER: 09.11. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 23:00 Uránia

KÜLÖN FALKA / WILD ROOTS
D: KIS Hajni
Cast: Dietz Gusztáv, Horváth Zorka, Veres Balázs
(Hungary, 2021) 98 min

PREMIER: 09.11. 18:15 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.12. 20:30 Zukor

A tizenkét éves Niki a nagyszüleivel él, akik 
nem tudják kordában tartani a vadóc, az iskolá-
ba nehezen beilleszkedő gyereket. Amikor Niki 
megtudja, hogy édesapját, Tibort kiengedték 
a börtönből, minden tiltás ellenére felkeresi a 
férfit. Tibor kidobóként dolgozik a budapesti 
éjszakában. Magának való alkat, erőszakos 
természete miatt állandó harcban áll a környe-
zetével. Sötét múltja és egy családi titok miatt 
kerüli a lányával való találkozást, de Nikit nehe-
zebb lerázni, mint gondolta. A két kívülálló las-
san közeledni kezd egymáshoz, de minden az 
ellen szól, hogy a család egyesülhessen.

Twelve-year-old Niki lives with her grandpar-
ents, who are unable to control the wild child 
who’s having a hard time fitting in at school. 
When Niki finds out that her father, Tibor has 
been released from prison, she, despite every-
one saying otherwise, visits him. Tibor works 
as a bouncer in the nightlife of Budapest. With 
his introverted, violent personality, he is in con-
stant struggle with his surrounding. He avoids 
meeting with his daughter due to his dark past 
and a family secret, but Niki is harder to keep 
away from than he thought. The two outsiders 
are slowly getting closer to each other, but eve-
rything works against the family reunion.

MÉHKAS  / HIVE 
D: Blerta BASHOLLI
Cast: Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
(Kosovo/Switzerland/Albania/North Macedonia, 2021) 84 min 

PREMIER: 09.10. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.11. 20:30 Zukor

ONLINE PREMIER: 09.10. 20:30   
www.tavmozi.hu

Az elsőfilmes Blerta Basholli alkotása a 2021-
es Sundance fesztiválon „mindent vitt” a nem-
zetközi versenymezőnyben. A Hive egy csa-
ládanya életét mutatja be a koszovói Krusha e 
Madhe /Velika Kruša/ faluban. Ez a település 
szenvedte el a legnagyobb mészárlást a szerb 
megszállás alatt, sok férfit elhurcoltak és ki-
végeztek. A megmaradtak pedig nem nézik jó 
szemmel a megözvegyült Fahrije erőfeszítése-
it, aki nő létére dolgozik és pénzt keres: a falu 
többi asszonyát összefogva ajvárt készít, amit a 
városi szupermarketnek ad el. A kezdeménye-
zés sikeres vállalkozássá növi ki magát.

Blerta Basholli’s first feature had a clean sweep 
at Sundance Film Festival in 2021. Hive intro-
duces the life of a mother from Krushë e Mad-
he, Kosovo. The village suffered the largest 
massacre of the Serbian occupation, many of 
the village’s men were abducted and executed. 
The survivors do not support the efforts of the 
widowed Fahrije, who, despite being a woman, 
wishes to work and earn money.  She gathers 
the women of the village and produces ajvar 
which they sell to a supermarket in the city. The 
initiative grows into a successful venture. 
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A kisfilmjeivel a legnagyobb filmfesztiválokon 
megfordult Chema García Ibarra első nagyjá-
tékfilmjének főhőse az ufológiahívő José Ma-
nuel. A férfi heti rendszerességgel találkozik 
lelki társaival, hogy megosszák egymással az 
aktuális híreket a földönkívüliek feltűnéséről és 
emberrablásaikról. Amikor a társaság vezetője 
hirtelen meghal, José-ra irányul a figyelem: im-
már ő az egyetlen élő ember, aki tudja az embe-
riség jövőjének titkát. Eközben egy párhuzamos 
eseményszálon, Spanyolországban egy eltűnt 
kislány után folyik nyomozás.

With his short film, Chema García Ibarra vis-
ited all the major festivals. The protagonist of 
his first feature is José Manuel, a true believer 
of ufology. The man meets his soulmates on a 
weekly basis to share news about the appear-
ance of aliens and their abductions. When the 
leader of the group suddenly dies, José gets 
put in the center of attention: he is now the only 
living man who knows the future of mankind. 
On a parallel thread in Spain, the case of a 
missing little girl is being investigated.

A SZENT LÉLEK / ESPÍRITU SAGRADU /  
THE SACRED SPIRIT 

D: Chema García IBARRA
Cast: Llum Arques, Nacho Fernández, Rocío Ibáñez
(Spain/France/Turkey, 2021) 97 min

PREMIER: 09.13. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.14. 17:00 Uránia

ÉN VAGYOK A PASID / I’M YOUR MAN
D: Maria SCHRADER
Cast: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
(Germany, 2021) 105 min 

PREMIER: 09.13. 18:15 Pressburger
REPETITION: 09.14. 20:30 Zukor

A romantikus sci-fi főszereplője, Alma a híres 
berlini Pergamon Múzeum tudósa. Hogy pénzt 
szerezzen kutatásaira, részt vesz egy különleges 
kísérletben. Három héten át egy humanoid ro-
bottal él majd együtt, akinek a mesterséges in-
telligenciáját arra programozták, hogy Alma ide-
ális társává váljon. Megérkezik Tom, a (jóképű) 
férfinak látszó gép, aminek egyetlen célja, hogy 
boldoggá tegye Almát, és kibontakozik a tragi-
komikus történet szerelemről, vágyódásról és az 
érzésekről, melyek emberré tesznek minket.

The main character of this romantic sci-fi, Alma 
is a scientist at the famous Pergamon Museum 
in Berlin. In order to obtain research funds for 
her studies, she accepts an offer to partici-
pate in an extraordinary experiment. For three 
weeks, she is to live with a humanoid robot 
whose artificial intelligence has been designed 
to morph into Alma’s ideal life partner. Tom, a 
machine in (handsome) human form created to 
make her happy arrives. What ensues is a tragi-
comic tale that explores the notions of love, 
longing and all that makes us human.

THE NIGHT OF THE BEAST
D: Mauricio LEVIA-COCK
Cast: Gustavo Arenas, Inés Correa, Esteban Galindo
(Colombia/Mexico, 2020) 70 min

PREMIER: 09.12. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09. 13. 21:15 Uránia

A Night of the Beast az a heavy metál kaland-
film a felnőtté válásról, amire évek óta vá-
runk! Két tinédzser Bogotából eltökéli, hogy 
végre találkoznak nagy kedvencükkel, az Iron 
Maidennel. Csapd a hónod alá az elektronikus 
gitárt és ne hagyd ki ezt a megható történetet 
barátságról, sérülékenységről és arról, hogyan 
állj ki a legjobb haverodért!

The Night of the Beast is the heavy-metal com-
ing-of-age adventure you’ve been waiting for all 
year! The film follows two teenage best friends 
through the streets of Bogotá on a quest to see 
their forever-favourite band, Iron Maiden. Grab 
your electric guitar and don’t miss out on this 
touching tale of friendship, vulnerability, and 
stepping up for your closest buds.

KÉK MOCSÁR / BLUE BAYOU
D: Justin CHON
Cast: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien
(USA/Canada, 2021) 119 min

PREMIER: 09.14. 18:15 Pressburger
REPETITION: 09.15. 18:30 Béke

A többszörös díjnyertes író/rendező Justin 
Chon „Kék mocsara” megható és időszerű tör-
ténet egy tipikus amerikai családról, melynek 
tagjai a jövőjéért harcolnak. Az örökbefogadott 
koreai fiú, Chon (Antonio LeBlanc) feleségül ve-
szi élete szerelmét, Kathyt (Alicia Vikander), és 
így a nevelőapja lesz a nő imádott kislányának, 
Jessienek. Miközben azért küzd, hogy a csa-
ládjának jobb legyen, a férfinak szembe kell 
néznie a múlt árnyaival, amikor kiderül, hogy 
kitoloncolhatják abból az országból, amit egész 
életében a hazájának tekintett. 

From award-winning writer/director Justin 
Chon, Blue Bayou is the moving and timely 
story of a uniquely American family fighting for 
their future. Antonio LeBlanc (Chon), a Korean 
adoptee raised in a small town in the Louisiana 
bayou, is married to the love of his life Kathy 
(Alicia Vikander) and step-dad to their beloved 
daughter Jessie. Struggling to make a better 
life for his family, he must confront the ghosts 
of his past when he discovers that he could 
be deported from the only country he has ever 
called home.
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A Stillwater egy oklahomai olajfúró munkás 
(Matt Damon) útját követi, aki Marseillesbe 
megy, hogy meglátogassa a lányát, aki egy 
francia börtönben ül egy olyan gyilkosságért, 
amit állítólag nem ő követett el. A nyelvi korlá-
tok, a kulturális különbségek és a bonyolult jog-
rend útvesztőiben bolyongó Bill mindent elkö-
vet, hogy tisztárra mossa lánya nevét. Közben 
barátságot köt egy helyi asszonnyal és annak 
lányával, és megkezdődik az utazás, melynek 
során rájön, mégiscsak tartozik valahova.

Stillwater follows an American oil-rig rough- 
neck from Oklahoma, played by Matt Damon, 
who travels to Marseille to visit his estranged 
daughter, currently in prison for a murder she 
claims she did not commit. Confronted with 
language barriers, cultural differences, and a 
complicated legal system, Bill makes it his per-
sonal mission to exonarate his daughter. In the 
process, he develops a friendship with a local 
woman and her young daughter and embarks 
on a personal journey of discovery and a larger 
sense of belonging in the world.

STILLWATER
D: Tom McCARTHY
Cast: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin
(USA, 2021) 140 min

PREMIER: 09.14. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.15. 20:45 Zukor

Szem nem marad szárazon a romantikus 
szkeccsfilm láttán, amely három találkozás tör-
ténetét meséli el a japán Hamagucsi Rjuszuke 
tolmácsolásában. Egy meglepő szerelmi há-
romszög, egy elbaltázott csábítás diák és tanár 
között, valamint egy váratlan találkozás befo-
lyásolja a szereplők sorsát ebben a főleg dia-
lógusokra és érzelmekre építő, az emberi kap-
csolatok mélységeit feltáró drámában.

This romantic sketch movie tells the story of 
three encounters in the interpretation of Japa-
nese director Ryusuke Hamaguchi. A surprising 
love triangle, a messed-up seduction between 
student and teacher, and an unexpected en-
counter affect the fate of the characters in this 
drama, which builds on dialogues and emotions, 
exploring the depths of human relationships.A SZERENCSE ÉS KÉPZELET KEREKE /  

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY
D: Ryûsuke HAMAGUCHI
Cast: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori
(Japan, 2021) 121 min

PREMIER: 09.15. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.16. 21:15 Uránia

ALMÁK / APPLES
D: Christos NIKOU
Cast: Aris Servetalis, Sofia Georgovasili, Anna Kalaitzidou
(Greece/Poland/Slovenia, 2020) 90 min

PREMIER: 09.16. 18:30 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.17. 21:00 Zukor

Egy hirtelen amnéziát okozó világjárvány köze-
pette a középkorú Aris egy rehabilitációs prog-
ram kellős közepén találja magát. A program 
célja, hogy segítsen a pácienseknek új identi-
tást építeni. A napi rutinokat rögzítik, hogy új 
emlékek születhessenek, mindent kamerára 
vesznek, és Aris lassan újra visszatér a normá-
lis életbe. Megismerkedik Annával, aki szintén 
bekerült a programba. Egy sci-fi, ami sok szem-
pontból nagyon is valóságossá vált.

Amidst a worldwide pandemic that causes sud-
den amnesia, middle-aged Aris finds himself 
enrolled in a recovery program designed to 
help unclaimed patients build new identities. 
The daily tasks are recorded on cassette tapes, 
so the patients can create new memories while 
they are also documented on camera. Aris 
slides back into ordinary life, meeting Anna, 
a woman who is also in recovery. A sci-fi that 
suddenly becomes reality in a lot of ways. 

ZŰRÖS KETTYINTÉS, AVAGY PORNÓ A 
DILIHÁZBAN / BABARDEALA CU BUCLUC SAU 
PORN BALAMUC / BAD LUCK BANGING OR LOONEY PORN
D: Radu JUDE Cast: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia 
Malai (Romania/Luxembourg/CzechRepublic/Croatia/Switzerland/
UK, 2021) 106 min 

PREMIER: 09.15. 18:15 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.16. 20:30 Zukor

ONLINE PREMIER: 09.15. 20:30   
www.tavmozi.hu

Az idei Berlinale Arany Medvével elismert fő-
díjasa brutálisan kemény társadalomkritika, 
amely a jelennel való szembesülést szállítja 
szimbolikus pofonként. Radu Jude ráadásul 
nem volt rest a filmjét kísérleti formába csoma-
golni. A film egy házi pornóval indít, és mire el-
kezdenénk gondolkodni, hogy mire fel, már az 
első szegmens képsorai peregnek, amelyben 
egy középkorú nő sétál Bukarest utcáin. Kide-
rül, hogy a maszkos nő szerepelt a véletlenül a 
netre került pornóban, és este szülői értekezlet 
előtt kell „felelnie a történtekért” az iskolában, 
ahol történelmet tanít.

The Golden Bear-winner of this year’s Berli-
nale is a brutally though social critique that 
makes us face our reality by delivering a sym-
bolic slap. Moreover, Radu Jude packs his film 
into experimental form. The film starts with a 
homemade porn video and by the time we start 
thinking about what this whole thing is about, 
the first images of a middle-aged woman walk-
ing the streets of Bucharest appear. It turns 
out that the woman in the facemask is the star 
of the homemade porn video that accidentally 
ended up on the Internet. She has to face the 
consequences at a parent-teacher meeting in 
the school where she teaches history. 
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Baker igazi rendező a szó szoros értelmében: 
ahol lehet formálni a nyersanyagot, ő a főnök. 
Mindemelett rettenetesen érdeklik a periférián 
lévő karakterek, azok emberi kapcsolatai. A Red 
Rocketben Mickey Hollywoodból érkezik haza 
szülőhelyére, Texasba, ahol egy volt feleség 
és egy alapvetően ellenséges környezet várja. 
Mickey próbál újra beilleszkedni, de nem megy: 
húsz éve híres pornósztár, tisztességes munkát 
nem kap, így marad neki a fűvel való kereskedés. 
És marad az új tehetség/szerelem keresése. 

Baker is a true director in every sense: where 
raw material can be shaped, he is the boss. Be-
sides, he is extremely interested in characters 
on the periphery and in their relationships. In 
Red Rocket, Mickey comes home from Holly-
wood to his hometown of Texas, where a for-
mer life and a hostile environment welcomes 
him. Mickey tries to reintegrate, but it doesn’t 
work: he has been a famous porn star for twen-
ty years, so no decent job is available for him. 
He is left to enter the weed business. Mean-
while, he is trying to find a new talent/love, 
which he seems to succeed in when he meets 
the eighteen-year-old Strawberry.

RED ROCKET
D: Sean BAKER
Cast: Ethan Darbone, Bree Elrod, Simon Rex
(USA, 2021) 128 min

PREMIER: 09.17. 20:30 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.18. 20:30 Zukor

KILAKOLTATÁS / EVICTION
D: FAZEKAS Máté Bence
Cast: Orosz Ákos, Lang Annamária, Mészáros Blanka
(Hungary, 2021) 88 min

PREMIER: 09.17. 18:15 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.18. 18:30 Zukor

A Kilakoltatás egy szatirikus hangvételű film, 
amely egy fiatal, elszánt bírósági végrehajtó 
(Orosz Ákos) és egy elkeseredett, kilakoltatás 
előtt álló néni (Nagy Mari) heroikus küzdelmét 
meséli el egy végtelenül hosszú napba sűrít-
ve. Az egyszerűnek tűnő kilakoltatási eljárás 
ugyanis a nő ellenállása miatt óráról órára egyre 
bonyolultabb lesz, és egyre több olyan ember, 
hivatalos szerv jelenik meg, melynek semmi ke-
resnivalója nem lenne a helyszínen.

Eviction is a satirical film that tells the story of 
an epic struggle between a young, determined 
bailiff (Ákos Orosz) and a desperate old lady 
(Mari Nagy) facing eviction. The story is con-
densed into one extremely long day. The evic-
tion procedure, which seems simple enough, 
becomes more and more complicated due to 
the lady’s resistance, and more and more spec-
tators and officials appear who has nothing to 
do there.

Jasmila Zbanic már az első filmjével, a 2006-
os Szerelmem, Szarajevóval megmutatta, hogy 
elképesztő érzékenységgel tud mesélni a bosz-
niai háború okozta traumákról. A 2021-ben a 
legjobb külföldi film kategóriában Oscarra jelölt 
Quo vadis, Aida címmel, nemzetközi kopro-
dukcióban, nagy költségvetéssel elkészítette 
az eseményeket közvetlenül bemutató filmjét, 
mely a srebrenicai mészárlás heteit mutatja be, 
melynek során több mint nyolcezer bosnyákot 
mészároltak le szerb katonák és mindezt az 
ENSZ által delegált békefenntartó erők nem-
hogy nem akadályozták meg, hanem szemle-
sütve még asszisztáltak is hozzá.

With her film, Sarajevo, My Love from 2006, di-
rector Jasmila Zbanic has already shown that 
she can talk about the traumatic experiences of 
the Bosnian war with extraordinary sensitivity. 
Her new movie Quo Vadis, Aida? was nominat-
ed for the Oscar for Best International Feature 
in 2021. The film was made in an international 
co-production, with a very high budget and 
speaks shockingly about the Srebrenica mas-
sacre. In Srebrenica more than 8,000 Bosnian 
citizens were killed by Serb soldiers, with the 
UN peace keepers not only letting them do it, 
but assisting them.

QUO VADIS, AIDA?
D: Jasmila ZBANIC
Cast: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler
(Bosnia and Hercegovina/Austria/Romania/Netherlands/
Germany/Poland/France/Turkey/Norway, 2020) 101 min

PREMIER: 09.16. 21:00 Pressburger 
REPETITION: 09.17. 16:00 Pressburger

ONLINE PREMIER: 09.16. 20:30   
www.tavmozi.hu
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A Volt egyszer egy képregény Gábor Bence do-
kumentumfilmje a magyar képregénykultúráról, a 
hazai képregény születéséről és első óvatlan lé-
péseiről, a rendszerváltozás hozta változásokról, 
valamint a képregény jelenlegi helyzetéről és le-
hetséges jövőjéről. A dokumentumfilmben meg-
szólalnak mások mellett Harza Tamás (Kingpin 
Kiadó, a képregénybörze főszervezője), Kertész 
Sándor (A „Szuperhősök Magyarországon”, illet-
ve a „Pókember Generáció” könyvek szerzője), 
Szebeni Péter (képregényrajzoló/író), Korcsmáros 
Gábor (Korcs máros Pál képregényrajzoló uno-
kája), Kiss Ferenc (képregényszakértő) és Pálfi 
György (rendező). 

Putting Hungarian comic book culture into the 
spotlight, Bence Gábor’s documentary follows 
the genre’s evolution from the first careless 
steps of  its birth, through the changes follow-
ing 1989 to the current situation and the pos-
sible future of the Hungarian scene. The film 
features interviews with Tamás Harza (Kingpin 
Publishing, comic book fair organizer), Sándor 
Kertész (author of Superheroes in Hungary and 
Generation Spiderman, Péter Szebeni (comic 
book artist/writer), Gábor Korcsmáros (grand-
son of comic book artist Pál Korcsmáros), Fer-
enc Kiss (comic book expert) and György Pálfi 
(director), amongst many others. 

VOLT EGYSZER EGY KÉPREGÉNY / 
ONCE UPON A TIME  
THERE WAS A COMIC BOOK
D: GÁBOR Bence
(Hungary, 2021) 46 min

PREMIER: 09.11. 16:00 Zukor Q&A
REPETITION: 09.12. 16:00 Uránia

A film telekommunikációs szakemberek útját 
követi Kelet-Európa legeldugottabb zugaiba. 
A szerelők megjavítják a süket telefonvona-
lakat, beállítják a tévéket, miközben belépnek 
az otthonok intim tereibe és különböző élet-
helyzetekben levő ügyfelekkel találkoznak. A 
finom iróniával átszőtt Kérem, tartsa a vonalat 
egyaránt szól a kommunikációról, kommuniká-
cióképtelenségről és a régióról.

The film follows a group of telecommunication 
experts to the most remote corners of Eastern 
Europe. They repair broken lines and set up TVs 
while meeting clients of diverse backgrounds 
and entering their private spheres. Told with a 
hint of irony, Please Hold the Line is all about 
communication, non-communication, and the 
region itself.KÉREM, TARTSA A VONALAT! / 

PLEASE HOLD THE LINE
D: Pavel CUZUIOC
(Austria, 2020) 86 min

PREMIER: 09.12. 16:00 Zukor
REPETITION: 09.13. 16:00 Zukor

SABAYA
D: Hogir HIRORI
(Sweden, 2021) 90 min

PREMIER: 09.11. 18:00 Zukor
REPETITION: 09.12. 18:30 Zukor

A Sabaya az idei Sundance filmfesztivál egyik 
szenzációja volt, s végül megnyerte a dokumen-
tumfilmes világszekció rendezői díját. A svéd al-
kotás az Iszlám Állam áldozatainak egy tragikus 
csoportjáról szól: főszereplői jazidi nők,  akiket 
tömegesen rabolt el szexrabszolgának az ISIS. 
Egy önkéntes csoport halált megvető bátorsággal 
kutatja fel a családjaiktól évek óta elszakított fiatal 
lányokat az Al-Hol menekülttáborból/börtönből. A 
megható dokumentumfilm az éjszakai mentőak-
ciókat örökíti meg, ezzel minden idők egyik leg-
meghatóbb filmjének témájául szolgálva. 

Sabaya was one of the most critically ac-
claimed titles of the 2021 Sundance festival and 
won the World Documentary Directing Award 
as well. The Swedish film tells the tale of a very 
special group of ISIS victims: the Yazidi women 
and girls who were abducted and forced into 
sexual slavery by the terrorist organization. 
With outstanding courage and bravery, a group 
of volunteers risk their lives to find and rescue 
these young girls from the most dangerous 
camp/prison in the Middle East, Al-Hol in Syria. 
The documentary records rescues, heart grip-
ping meetings, and numerous close calls – it is 
truly one of the most moving stories of all times.

a-ha: A FILM / a-ha: THE MOVIE
D: Thomas ROBSAHM, Aslaug HOLM
(Norway/Germany, 2021) 109 min

PREMIER: 09.10. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.13. 20:45 Zukor

Nincs még egy olyan norvég produkció, ami ak-
kora hírnévre tett volna szert világszerte, mint az 
A-ha. A zenekar 1985-ben, a „Take on Me”-vel 
robbant be a köztudatba, nem kis mértékben 
Steve Barron ikonikus animációs klipjének kö-
szönhetően. A banda szinte egyetlen éjszaka 
alatt világszenzáció lett, de vajon hogyan alkal-
mazkodtak a srácok a hirtelen jött hírnévhez és 
rajongáshoz? Ezután is csak zenélni szerettek 
volna? Thomas Robsahm és Aslaug Holm filmje 
sosem látott interjúk és a kulisszák mögé vivő je-
lenetek segítségével válaszolja meg a kérdéseket. 

No Norwegian act had a breakthrough like A-ha: 
the band burst onto the international scene with 
1985’s “Take on Me,” bolstered by an iconic 
sketch-animation video by Steve Barron. The 
band became a global sensation and heartthrob 
overnight, but it remained to be seen how they 
actually adapted to their newfound fame. Did 
they follow their original dream: to make music? 
Featuring never-before-seen interviews with the 
band and unreleased behind-the-scenes foot-
age, the film of Thomas Robsahm and Aslaug 
Holm delves into this very question.
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A ’60-as évek Los Angelesében felnőtt Ron és 
Russell a popcornmatinék és a popzene gyer-
mekei. Az iskolai tehetségkutató rivaldafénye 
kijelöli számukra az utat, amit követniük kell: 
megszületik a Sparks. A 25 stúdióalbummal 
büszkélkedő zenekar 50 éves, újításokkal teli 
történelmét Edgar Wright (Haláli hullák hajnala, 
Nyomd, bébi, nyomd!) animációkkal és interjúk-
kal tarkított filmjéből ismerheti meg a közönség. 

Growing up in the Los Angeles of the '60s, 
brothers Ron and Russell got by on a heavy 
diet of daytime movie screenings and pop mu-
sic until the spotlight of school talent shows 
set them on a journey, at the end of which 
Sparks was born. With 25 studio albums un-
der the band’s belt, Sparks’ 50-years long 
career is one of constant renewals and inno-
vations. Edgar Wright’s (Shaun of the Dead, 
Baby Driver) documentary features interviews 
with famous musicians and animations to tell 
the story of one of American pop music’s most 
distinctive acts. 

THE SPARKS BROTHERS
D: Edgar WRIGHT
(UK/USA, 2021) 140 min

PREMIER: 09.13. 18:00 Zukor
REPETITION: 09.14. 16:00 Zukor

A történelmi dokumentumfilm a II. világhá-
ború egy kevésbé ismert történetét dolgozza 
fel. A háborúban a brit hírszerzés átlagos fia-
talokat küldött kémként a németek által meg-
szállt Kelet-Európába. A feladatuk az volt, 
hogy menekülőutat keressenek a hadifoglyok 
számára és megszervezzék az ellenállást. Ha 
belegondolunk, hogy ezek a fiatalok palesztin 
zsidók voltak, akiket visszaküldtek eredeti ha-
zájukba, ahol a sorstársaikra a „végső megol-
dás” várt, akkor a küldetés szinte öngyilkosság-
nak tűnik.   

The historical documentary sheds light on a 
little-known episode of World War 2, when the 
British Intelligence turned a group of ordinary 
young men into secret agents over-night and 
sent them on a risky mission behind enemy 
lines, to German-occupied Eastern Europe. 
They had to find an escape route for the Allied 
prisoners of war and to organize the resistance 
movement. Considering the fact that these 
young people were Jews who fled to Palestine 
from the very region where their peers were 
facing the “final solution”, the mission seems 
almost suicidal.

ALKALMI KÉMEK / SPIONI DE OCAZIE / 
OCCASIONAL SPIES 
D: Oana GIURGIU
(Romania, 2021) 118 min

PREMIER: 09.15. 18:00 Zukor Q&A
REPETITION: 09.16. 16:00 Zukor

HULLÁMLOVASOK: A FILMHANG MŰVÉSZETE / 
MAKING WAVES:  
THE ART OF CINEMATIC SOUND
D: Midge COSTIN
(USA, 2019) 94 min

PREMIER: 09.14. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.15. 16:00 Zukor

Legendás hangmérnökökkel és rendezőkkel 
készült interjúk, híres filmrészletek és a hang-
szerkesztés kulisszatitkai segítenek abban, 
hogy felfedezzük a filmhangok történetét, mű-
vészetét és erejét. Hallgassuk meg, mit gondol-
nak a legnagyobb rendezők – Steven Spielberg, 
George Lucas vagy éppen Robert Redford – a 
filmhang művészetéről!

An exploration of the history, artistry, and emo-
tional power of cinema sound, as revealed by 
legendary sound designers and visionary direc-
tors, via interviews and clips from movies, and 
a look at the actual process of their creation 
and discovery. Let’s listen to what the biggest 
filmmakers – the likes of Steven Spielberg, 
George Lucas or Robert Redford – think about 
the art of cinematic sound. SPEER HOLLYWOODBA MEGY / 

SPEER GOES TO HOLLYWOOD
D: Vanessa LAPA
(Israel, 2020) 97 min

PREMIER: 09.12. 18:15 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.13. 17:00 Uránia

Albert Speer maga a rejtély. Ő volt a legmaga-
sabb rangú náci vezető, akit nem ítéltek halálra 
Nürnbergben, annak ellenére, hogy Hitler egyik 
legfőbb bizalmasa és főépítésze volt. A biro-
dalom minisztereként 12 millió kényszermun-
kára fogott fogoly felett rendelkezett, mégis a 
mai napig él a maga teremtette mítosz, hogy 
ő volt a „jó náci”. A filmből megtudhatjuk, ho-
gyan próbálta Speer kifehéríteni a saját múltját 
a Paramount tervezett filmjében. 

Albert Speer is an enigma. As the highest-
ranking Nazi in Nuremberg to be spared the 
death sentence, Speer was one of Hitler's 
closest confidants and chief architect. As Re-
ichminister, he was responsible for 12 million 
slave laborers. And yet, even now, he has the 
reputation of being "the good Nazi" - a myth 
he carefully constructed himself. The film fea-
tures Speer's callous attempt to whitewash his 
past in a feature film bought for production by 
Paramount.
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Amikor a Washington Post újságírója, Dzsamál 
Hasogdzsi nyomtalanul eltűnik Isztambulban, a 
menyasszonya és a világ minden részéből a se-
gítségére sietők nyomozást indítanak a gyilko-
sok és a világméretű összeesküvés leleplezé-
sére. Az Oscar-díjas Bryan Fogel lélegzetelállító 
thriller-dokumentumfilm kombóval jelentkezik 
az idei Fesztiválon! 

When Washington Post journalist Jamal 
Khashoggi disappears in Istanbul, his fiancée 
and dissidents around the world piece together 
the clues to a murder, and expose a global 
cover up. Oscar-winner director Bryan Fogel 
brought a breathtaking thriller-documentary 
combo to this year’s Festival.

A SZAKADÁR / THE DISSIDENT
D: Bryan FOGEL
(USA, 2020) 119 min

PREMIER: 09.17. 18:00 Zukor
REPETITION: 09.18. 16:00 Zukor

KERTRENDEZÉS / TAMING THE GARDEN
D: Salomé JASHI
(Georgia/Switzerland/Germany, 2021) 86 min

PREMIER: 09.16. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.17. 16:00 Zukor

Lírai dokumentumfilm fákról és emberekről, és 
a köztük levő, felfoghatatlanul sokféle kötelék-
ről. A szépen fényképezett, lassan hömpölygő 
film több mint egyszerű ökológiai kiáltvány. A 
vidéki természet és a nagy nehézségek árán 
eredeti helyükről kiemelt famatuzsálemek látvá-
nya önmagában is különleges, de a háttérben 
egy abszurd történet bontakozik ki. A gondo-
san kiválasztott fák egy dúsgazdag gyűjtőhöz 
vándorolnak, aki különleges kertet épít.

A poetic documentary about trees and people, 
as well as the unbelievably complex ties be-
tween them. This visually stunning, slowly nar-
rated film is much more than a manifesto for na-
ture. The rural landscape and the sight of huge 
trees being relocated offer remarkable visuals 
on their own, but there is an extraordinary story 
also unfolding in the background: the carefully 
selected tree elders go to a rich collector who 
wants to create a special garden.
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PRESSBURGER TEREM 
PRESSBURGER SCREEN

PRESSBURGER TEREM 
PRESSBURGER SCREEN

2021.09.10. 
Péntek/Friday

2021.09.11. 
Szombat/Saturday

2021.09.12. 
Vasárnap/Sunday

2021.09.13. 
Hétfő/Monday

2020.09.14. 
Kedd/Tuesday

2021.09.15. 
Szerda/Wednesday

2021.09.16. 
Csütörtök/Thursday

2021.09.17. 
Péntek/Friday

2021.09.18. 
Szombat/Saturday

17:00 PRE.
Megnyitó ünnepség / 
Opening Ceremony
NYITÓFILM / OPENING FILM   
AZ IGAZSÁG BAJNOKAI / 
RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE / 
RIDERS OF JUSTICE
D: Anders Thomas JENSEN
(Denmark/Sweden/Finland, 2020) 
116 min

16:30 PRE. & (ONLINE 20:30) 
HYGIÈNE SOCIALE  / 
SOCIAL HYGIENE
D: Denis CÔTÉ
(Canada, 2021) 75 min 

16:00 PRE.
THE NIGHT OF THE BEAST
D: Mauricio LEVIA-COCK
(Colombia/Mexico, 2020) 70 min

16:00 REP..
QUO VADIS, AIDA?
D: Jasmila ZBANIC
(Bosnia and Hercegovina/
Austria/Romania/
Netherlands/Germany/
Poland/France/Turkey/
Norway, 2020) 101 min

17:00
Záró ünnepség /  
Closing Ceremony
ZÁRÓFILM /  
CLOSING FILM  
A FELESÉGEM 
TÖRTÉNETE /  
THE STORY OF MY WIFE
D: ENYEDI Ildikó
(Hungary/Germany/France/
Italy, 2021) 169 min

18:15 PRE.
KÜLÖN FALKA / WILD ROOTS
D: KIS Hajni
(Hungary, 2021) 98 min 
Q&A

18:15 PRE.
SPEER HOLLYWOODBA MEGY / 
SPEER GOES TO HOLLYWOOD
D: Vanessa LAPA
(Israel, 2020) 97 min
Q&A

18:15 PRE.
ÉN VAGYOK A PASID / 
I’M YOUR MAN
D: Maria SCHRADER
(Germany, 2021) 105 min 

18:15 PRE.
BLUE BAYOU
D: Justin CHON
(USA/Canada, 2021) 
119 min

18:15 PRE.& (ONLINE 
20:30) 
ZŰRÖS KETTYINTÉS, 
AVAGY PORNÓ 
A DILIHÁZBAN / 
BABARDEALA CU
BUCLUC SAU PORN 
BALAMUC / BAD LUCK 
BANGING OR LOONEY 
PORN
D: Radu JUDE
(Romania/Luxembourg/
Czech Republic/Croatia/
Switzerland/UK, 2021) 
106 min
Q&A

18:30 PRE. 
ALMÁK / APPLES
D: Christos NIKOU
(Greece/Poland/Slovenia, 
2020) 90 min
Q&A

18:15 PRE.
KILAKOLTATÁS / EVICTION
D: FAZEKAS Máté Bence
(Hungary, 2021) 88 min
Q&A

21:00 PRE. & (ONLINE 20:30) 
MÉHKAS / HIVE
D: Blerta BASHOLLI
(Kosovo/Switzerland/Albania/
NorthMacedonia, 2021) 84 min 

21:00 PRE.
CODA
D: Sian HEDER
(USA/France, 2021) 111 min

21:00 PRE. ONLY
TERMÉSZETES FÉNY / 
NATURAL LIGHT 
D: NAGY Dénes
(Hungary/Latvia/France/Germany, 
2021) 103 min
Q&A

21:00 PRE.
A SZENT LÉLEK / 
ESPÍRITU SAGRADU / 
THE SACRED SPIRIT 
D: Chema García IBARRA
(Spain/France/Turkey, 2021) 97 min

21:00 PRE.
 STILLWATER
D: Tom McCARTHY
(USA, 2021) 140 min

21:00 PRE.
A SZERENCSE ÉS 
KÉPZELET KEREKE / 
WHEEL OF FORTUNE AND 
FANTASY
D: Ryûsuke HAMAGUCHI
(Japan, 2021) 121 min

21:00 PRE. & (ONLINE 
20:30) 
QUO VADIS, AIDA?
D: Jasmila ZBANIC
(Bosnia and Hercegovina/
Austria/Romania/
Netherlands/Germany/
Poland/France/Turkey/
Norway, 2020) 101 min

20:30 PRE.
RED ROCKET
D: Sean BAKER
(USA, 2021) 128 min 
Q&A

22:00 REP.
TITANE / TITÁN
D: Julia DUCOURNAU
(France/Belgium, 2021) 
108 min

23:00 PRE.
TITANE / TITÁN
D: Julia DUCOURNAU
(France/Belgium, 2021) 
108 min

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /  
NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA / PREMIER

INTERNATIONAL COMPETITION /  
LONG FEATURE FILMS / PREMIERE

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /  
NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA / ISMÉTLÉS

INTERNATIONAL COMPETITION /  
LONG FEATURE FILMS / REPETITION

KITEKINTŐ / PREMIER

OPEN EYE / PREMIERE

KITEKINTŐ / ISMÉTLÉS

OPEN EYE / REPETITION

NEMZETKÖZI  
VERSENYPROGRAM /  
CINEDOCS / PREMIER 

INTERNATIONAL COMPETITION /  
CINEDOCS / PREMIER

PRE.:   A FILM PREMIERVETÍTÉSE / PREMIERE

REP.:  A FILM ISMÉTLÉSE / REPETITION

QA:  A FILM UTÁN KÖZÖNSÉG TALÁLKOZÓ AZ ALKOTÓKKAL /  
THE SCREENING IS FOLLOWED BY Q&A

ONLINE: WWW.TAVMOZI.HU

on
lin

e
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NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /  
CINEDOCS / PREMIER 

INTERNATIONAL COMPETITION /  
CINEDOCS / PREMIER

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA / ISMÉTLÉS

INTERNATIONAL COMPETITION / LONG FEATURE FILMS / REPETITION

KITEKINTŐ / ISMÉTLÉS

OPEN EYE / REPETITION

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /  
CINEDOCS / ISMÉTLÉS

INTERNATIONAL COMPETITION /  
CINEDOCS / REPETITION

PRE.:   A FILM PREMIERVETÍTÉSE / PREMIERE

REP.:  A FILM ISMÉTLÉSE /  
REPETITION

QA:  A FILM UTÁN KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
AZ ALKOTÓKKAL / THE SCREENING IS 
FOLLOWED BY Q&A

ZUKOR TEREM 
ZUKOR SCREEN

ZUKOR TEREM 
ZUKOR SCREEN

2021.09.10. 
Péntek/Friday

2021.09.11. 
Szombat/Saturday

2021.09.12. 
Vasárnap/Sunday

2021.09.13. 
Hétfő/Monday

2020.09.14. 
Kedd/Tuesday

2021.09.15. 
Szerda/Wednesday

2021.09.16. 
Csütörtök/Thursday

2021.09.17. 
Péntek/Friday

2021.09.18. 
Szombat/Saturday

16:00 PRE.
VOLT EGYSZER  
EGY KÉPREGÉNY /  
ONCE UPON A TIME THERE 
WAS A COMIC BOOK
D: GÁBOR Bence
(Hungary, 2021) 46 min
Q&A

16:00 PRE.
KÉREM, TARTSA  
A VONALAT! /  
PLEASE HOLD THE LINE
D: Pavel CUZUIOC
(Austria, 2020) 86 min

16:00 REP.
KÉREM, TARTSA  
A VONALAT! /  
PLEASE HOLD THE LINE
D: Pavel CUZUIOC
(Austria, 2020) 86 min

16:00 REP.
THE SPARKS BROTHERS
D: Edgar WRIGHT
(UK/USA, 2021) 140 min

16:00 REP.
HULLÁMLOVASOK:  
A FILMHANG MŰVÉSZETE /  
MAKING WAVES:  
THE ART OF CINEMATIC SOUND
D: Midge COSTIN
(USA, 2019) 94 min

16:00 REP.
ALKALMI KÉMEK /  
SPIONI DE OCAZIE /  
OCCASIONAL SPIES 
D: Oana GIURGIU
(Romania, 2021) 118 min

16:00 REP.
KERTRENDEZÉS /  
TAMING THE GARDEN
D: Salomé JASHI
(Georgia/Switzerland/Germany, 2021) 
86 min

16:00 REP.
A SZAKADÁR /  
THE DISSIDENT
D: Bryan FOGEL
(USA, 2020) 119 min

18:30 PRE.
a-ha: A FILM /  
a-ha: THE MOVIE
D: Thomas ROBSAHM, 
Aslaug HOLM
(Norway/Germany, 2021) 
109 min

18:00 PRE.
SABAYA
D: Hogir HIRORI
(Sweden, 2021) 90 min

18:30 REP.
SABAYA
D: Hogir HIRORI
(Sweden, 2021) 90 min

18:00 PRE.
THE SPARKS BROTHERS
D: Edgar WRIGHT
(UK/USA, 2021) 140 min

18:30 PRE.
HULLÁMLOVASOK: A 
FILMHANG MŰVÉSZETE / 
MAKING WAVES: THE ART 
OF CINEMATIC SOUND
D: Midge COSTIN
(USA, 2019) 94 min

18:00 PRE.
ALKALMI KÉMEK /  
SPIONI DE OCAZIE /  
OCCASIONAL SPIES 
D: Oana GIURGIU
(Romania, 2021) 118 min 
Q&A

18:30 PRE.
KERTRENDEZÉS /  
TAMING THE GARDEN
D: Salomé JASHI
(Georgia/Switzerland/Germany, 2021) 
86 min

18:00 PRE.
A SZAKADÁR /  
THE DISSIDENT
D: Bryan FOGEL
(USA, 2020) 119 min

18:30 REP.
KILAKOLTATÁS /  
EVICTION
D: FAZEKAS Máté Bence
(Hungary, 2021) 88 min

21:00 REP.
NYITÓFILM / 
OPENING FILM
AZ IGAZSÁG BAJNOKAI 
/ RETFÆRDIGHEDENS 
RYTTERE / 
RIDERS OF JUSTICE
D: Anders Thomas JENSEN
(Denmark/Sweden/Finland, 
2020) 116 min

20:30 REP.
MÉHKAS / HIVE
D: Blerta BASHOLLI
(Kosovo/Switzerland/Albania/
North Macedonia, 2021) 
84 min 

20:30 REP.
KÜLÖN FALKA /  
WILD ROOTS
D: KIS Hajni
(Hungary, 2021) 98 min

20:45 REP.
a-ha: A FILM /  
a-ha: THE MOVIE
D: Thomas ROBSAHM, 
Aslaug HOLM
(Norway/Germany, 2021) 
109 min

20:30 REP.
ÉN VAGYOK A PASID /  
I’M YOUR MAN
D: Maria SCHRADER
(Germany, 2021) 105 min 

20:45 REP.
STILLWATER  
D: Tom McCARTHY
(USA, 2021) 140 min

20:30 REP.
ZŰRÖS KETTYINTÉS,  
AVAGY PORNÓ A DILIHÁZBAN /  
BABARDEALA CU
BUCLUC SAU PORN BALAMUC /  
BAD LUCK BANGING  
OR LOONEY PORN
D: Radu JUDE
(Romania/Luxembourg/Czech 
Republic/Croatia/Switzerland/UK, 
2021) 106 min

21:00 REP.
ALMÁK /  
APPLES
D: Christos NIKOU
(Greece/Poland/Slovenia, 2020) 
90 min

20:30 REP.
RED ROCKET
D: Sean BAKER
(USA, 2021) 128 min
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CINENEWWAVE

NEMZETKÖZI  
VERSENYPROGRAM /  

NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA 
/ ISMÉTLÉS

INTERNATIONAL  
COMPETITION /  

LONG FEATURE FILMS /  
REPETITION

KITEKINTŐ /

OPEN EYE

KITEKINTŐ / ISMÉTLÉS

OPEN EYE / REPETITION

NEMZETKÖZI  
VERSENYPROGRAM /  

CINEDOCS /  
ISMÉTLÉS

INTERNATIONAL  
COMPETITION /  

CINEDOCS /  
REPETITION

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS  
ÉS SZAKMAI PROGRAMOK / 

INFORMATION PROGRAM AND 
PROFESSIONAL PROGRAMS

URÁNIA TEREM 
URÁNIA SCREEN

URÁNIA TEREM 
URÁNIA SCREEN

2021.09.10. 
Péntek/Friday

2021.09.11. 
Szombat/Saturday

2021.09.12. 
Vasárnap/Sunday

2021.09.13. 
Hétfő/Monday

2020.09.14. 
Kedd/Tuesday

2021.09.15. 
Szerda/Wednesday

2021.09.16. 
Csütörtök/Thursday

2021.09.17. 
Péntek/Friday

2021.09.18. 
Szombat/Saturday

10:30-14:00
MAGYAR HOLLYWOOD VETÉLKEDŐ

16:00 REP.
VOLT EGYSZER 
EGY KÉPREGÉNY / 
ONCE UPON A TIME THERE 
WAS A COMIC BOOK
D: GÁBOR Bence
(Hungary, 2021) 46 min

11:00 REP.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM
A CineFest és a Miskolci Egyetem 
filmpályázatának bemutatója (HUN)

17:00 PRE. ONLY
SZILÉZIAI FILM NAP / 
SILESIAN FILM DAY
LECH MAJEWSKI 
RETROSPECTIVE
WOJACZEK
D: Lech MAJEWSKI
(Poland, 1999) 90 min
Q&A

17:00 PRE. ONLY.
USA FOCUS
THE DOMINICAN DREAM
D: Jonathan HOCK
(USA, 2019) 100 min

17:00 REP.
SPEER HOLLYWOODBA 
MEGY / 
SPEER GOES  
TO HOLLYWOOD
D: Vanessa LAPA
(Israel, 2020) 97 min

17:00 REP.
A SZENT LÉLEK /  
ESPÍRITU SAGRADU /  
THE SACRED SPIRIT
D: Chema García IBARRA
(Spain/France/Turkey, 2021) 
97 min

16:30 PRE. ONLY.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM
NAGY AZ ÉN CSALÁDOM -
FÖLDES
D: KERÉNYI László
(Hungary, 2021)
Q&A

17:00 PRE.
CINENEWWAVE
1. blokk - 104 min

17:00 PRE.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM
A CineFest és a Miskolci Egyetem 
filmpályázatának bemutatója és 
díjkiosztó ünnepsége (HUN)

19:00 PRE.
RÖVIDFILMEK /  
SHORT FILMS
1. blokk - 108 min

19:00 PRE. ONLY.
USA FOCUS
OSEPH PULITZER: VOICE 
OF THE PEOPLE
D: Oren RUDAVSKY
(USA, 2018) 84 min 

19:00 PRE.
RÖVIDFILMEK /
SHORT FILMS
3. blokk - 101 min

19:00 PRE.
RÖVIDFILMEK /   
SHORT FILMS
4. blokk - 108 min

19:00 PRE.
RÖVIDFILMEK /  
SHORT FILMS
5. blokk - 106 min

19:00 PRE.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS 6. 
blokk - 110 min

19:00 PRE.
CINENEWWAVE
2. blokk - 110 min

19:00 PRE. 
TINA
D: Daniel LINDSAY, T.J. MARTIN
(USA, 2021) 118 min

18:30 REP. 
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE / 
THE STORY OF MY WIFE
D: ENYEDI Ildikó
(Hungary/Germany/France/Italy, 2021) 
169 min 

21:00 PRE.
RÖVIDFILMEK /  
SHORT FILMS
2. blokk - 107 min

21:00 PRE. ONLY.
SZILÉZIAI FILM NAP / 
SILESIAN FILM DAY
LECH MAJEWSKI 
RETROSPECTIVE ANGELUS
D: Lech MAJEWSKI
(Poland, 2000) 103 min
Q&A

21:15 PRE. ONLY.
USA FOCUS
WILLIE
D: Laurence MATHIEU-LEGER
(USA/Canada, 2019) 89 min

21:15 REP.
THE NIGHT OF THE BEAST
D: Mauricio LEVIA-COCK
(Colombia/Mexico, 2020) 
70 min

21:15 PRE.
STRASBOURG 1518
D: Jonathan GLAZER
(UK, 2020) 10 min

21:15 REP.
STRASBOURG 1518
D: Jonathan GLAZER
(UK, 2020) 10 min

21:15 REP.
A SZERENCSE ÉS KÉPZELET 
KEREKE / WHEEL OF FORTUNE 
AND FANTASY
D: Ryûsuke HAMAGUCHI
(Japan, 2021) 121 min

21:15 PRE. ONLY
TANTRUM
D: NAGY BORÚS Levente
(Hungary, 2021) 48 min
Q&A

21:30 REP.
TINA
D: Daniel LINDSAY, T.J. MARTIN
(USA, 2021) 118 min

23:00 REP.
CODA
D: Sian HEDER
(USA/France, 2021) 111 min

CINEMABILITY: THE 
ART OF INCLUSION / 
FOGYATÉKKAL ÉLŐK A 
VÁSZNON: A BEFOGADÁS 
MŰVÉSZETE
D: Jenni GOLD 
(USA, 2018) 97 min

CINEMABILITY:  
THE ART OF INCLUSION /  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK A VÁSZNON: 
A BEFOGADÁS MŰVÉSZETE
D: Jenni GOLD
(USA, 2018) 97 min

NEMZETKÖZI  
VERSENYPROGRAM /  

RÖVIDFILMEK

INTERNATIONAL  
COMPETITION /  
SHORT FILMS

PRE.:   A FILM PREMIERVETÍTÉSE / 
PREMIERE

REP.:  A FILM ISMÉTLÉSE /  
REPETITION

QA:  A FILM UTÁN KÖZÖNSÉG-
TALÁLKOZÓ AZ ALKOTÓKKAL 
/ THE SCREENING IS 
FOLLOWED BY Q&A
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BÉKE TEREM 
BÉKE SCREEN

BÉKE TEREM 
BÉKE SCREEN

CINENEWWAVE

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM /  
NAGYJÁTÉKFILM KATEGÓRIA

INTERNATIONAL COMPETITION /  
LONG FEATURE FILMSREPETITION

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / 
RÖVIDFILMEK

INTERNATIONAL COMPETITION /  
SHORT FILMS

INFORMÁCIÓS VETÍTÉS ÉS  
SZAKMAI PROGRAMOK / 

INFORMATION PROGRAM  
AND PROFESSIONAL PROGRAMS

PRE.:  A FILM PREMIERVETÍTÉSE / PREMIERE

REP.:  A FILM ISMÉTLÉSE / REPETITION

Q&A:  A FILM UTÁN KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ AZ ALKOTÓKKAL / THE SCREENING IS FOLLOWED BY Q&A

2021.09.10. 
Péntek/Friday

2021.09.11. 
Szombat/Saturday

2021.09.12. 
Vasárnap/Sunday

2021.09.13. 
Hétfő/Monday

2020.09.14. 
Kedd/Tuesday

2021.09.15. 
Szerda/Wednesday

2021.09.16. 
Csütörtök/Thursday

2021.09.17. 
Péntek/Friday

13:00-17:00
ART MOZI EGYESÜLET SZAKMAI 
PROGRAMJA / PROFESSIONAL 
PROGRAM BY THE ASSOCIATION OF 
ART CINEMAS  (HUN)

9:00-16:00
ART MOZI EGYESÜLET SZAKMAI 
PROGRAMJA / PROFESSIONAL 
PROGRAM BY THE ASSOCIATION OF 
ART CINEMAS  (HUN)

9:30-12:00
ART MOZI EGYESÜLET SZAKMAI 
PROGRAMJA / PROFESSIONAL 
PROGRAM BY THE ASSOCIATION OF 
ART CINEMAS  (HUN)

16:00 PRE. ONLY.
SZILÉZIAI FILM NAP /  
SILESIAN FILM DAY
BEMUTATKOZIK A BIELSKO-BIAŁA 
ANIMÁCIÓS FILMSTÚDIÓ /
ANIMATED FILM STUDIO  
IN BIELSKO-BIAŁA
60 min

17:00 PRE. ONLY.
SZILÉZIAI FILM NAP /  
SILESIAN FILM DAY
BEMUTATKOZIK A KATOWICEI 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI FILMISKOLA 
/ KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI FILM 
SCHOOL IN KATOWICE
93 min

16:00 PRE. ONLY.
ROMA-KÉP
PANORÁMA / PANORAMA
D: SURÁNYI Z. András
(Hungary, 2014) 52 min (HUN)

17:00-17:45
KÖNYVBEMUTATÓK
BOOK LAUNCHES

19:00
CINECLASSICS: JANCSÓ 100 
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS /
ROUNDTABLE DISCUSSION

17:00 REP.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS 
1. blokk - 108 min

17:00 PRE. ONLY.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM
A TISZTELETREMÉLTÓ /  
THE RESPECTABLE
D: CZIKORA Ágnes
(Hungary, 2019) 85 min (HUN)
Q&A

17:00 REP.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM     
2020/CINEFEST-Miskolci Egyetem 
Ösztöndíj:
ELTÁNCOLOM MI A PÁLYA 
D: SZAKONYI Stella 
(Hungary, 2021) 65 min

17:00 PRE. ONLY
ROMA-KÉP
RÉZANGYALOK / BRASS BANDITS
D: SÍVÓ Júlia, SURÁNYI Z. András
(Hungary, 2017) 77 min (HUN)

17:00 PRE. ONLY
ROMA-KÉP
ARANYCIPELLŐ
D: SÍVÓ Júlia, SURÁNYI Z. András
(Hungary, 2021) 76 min (HUN)

18:00 PRE. ONLY
CINETRIBUTE:  
JANKOVICS MARCELL
TEREMTÉS / CREATION
D: JANKOVICS Marcell
(Hungary, 1989) 26 min (HUN)

19:30 PRE. ONLY
CINECLASSICS:  
JANCSÓ 100 & CINETRIBUTE:  
DANIEL OLBRYCHSKI
ÉGI BÁRÁNY / AGNUS DEI
D: JANCSÓ Miklós
(Hungary, 1971) 84 min (HUN)
Q&A

19:00 PRE. ONLY
CINETRIBUTE: TONY GATLIF
SZÁMŰZETÉS / EXILS
D: Tony GATLIF
(France, 2004) 104 min
Q&A

19:00 PRE.
OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM       
2020/CINEFEST-Miskolci Egyetem 
Ösztöndíj: 
ELTÁNCOLOM MI A PÁLYA
D: SZAKONYI Stella 
(Hungary, 2021) 65 min
Q&A

18:30 PRE. ONLY
DARGAY ATTILA-DÍJ: A JELÖLTEK

18:30 REP.
BLUE BAYOU
D: Justin CHON
(USA/Canada, 2021) 119 min

18:30 PRE. ONLY
ROMA-KÉP
Roma/képmás- Cigány/másképp
A CineFest és a Dikh Tv 
filmpályázatának bemutatója és 
díjátadója (HUN)

19:00
CINECLASSICS
KIEŚLOWSKI 25
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS /
ROUNDTABLE DISCUSSION

21:00 PRE. ONLY
CINETRIBUTE: DANIEL OLBRYCHSKI
ÍGÉRET FÖLDJE /  
ZIEMIA OBIECANA /  
LAND OF PROMISE
D: Andrzej WAJDA
(Poland, 1975) 184 min

21:00 REP.
RÖVIDFILMEK /  SHORT FILMS
2. blokk - 107 min

21:00 REP.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS
3. blokk - 101 min

21:00 REP.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS
4. blokk - 108 min

21:00 REP.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS  
5. blokk - 106 min

21:00 REP.
RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS
6. blokk - 110 min

19:30 PRE. ONLY
CINECLASSICS
KIEŚLOWSKI 25  
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI: 
MEGVAGYOK  / KRZYSZTOF 
KIEŚLOWSKI: I'M SO-SO
D: Krzysztof WIERZBICKI
(Poland, Denmark, 1994) 52 min 

23:00 REP. 
HYGIÈNE SOCIALE / SOCIAL HYGIENE
D: Denis CÔTÉ
(Canada, 2021) 75 min

20:30 REP.
CINENEWWAVE
1. blokk - 104 min
2. blokk - 110 min

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  jegy.cinefest.hu 31ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  jegy.cinefest.hu30



BLOKKOK TARTALMA / A JÖVŐ REMÉNYSÉGE SZAKMAI PROGRAM
(BÉKE-URÁNIA) BLOCKS TALENTS OF TOMORROW PROGRAM

BLOKKOK TARTALMA / A JÖVŐ REMÉNYSÉGE SZAKMAI PROGRAM
(BÉKE-URÁNIA) BLOCKS / TALENTS OF TOMORROW PROGRAM

NEMZETKÖZI 
VERSENYPROGRAM / 
RÖVIDFILMEK
INTERNATIONAL 
COMPETITION /  
SHORT FILMS

1. blokk – 108 min
PREMIER: 09.10. 
19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.12. 17:00 Béke

1.  MIROKUTANA
D: Andre Iriarte ALVAREZ
(Spain) 12 min

2.  CE QUI RESTE /  
ALL THAT’S LEFT / ENNYI

D: Hugo SALVAIRE
(France/Belgium) 25 min

3.  A DIEU LE PÈRE / IN THE 
NAME OF A FATHER /  
EGY APA NEVÉBEN

D: Michael DE NIJS
(France/Belgium) 14 min

4.  ANTÍLOPE / ANTELOPE / 
ANTILOP

D: Diego MURILLO
(England/Australia) 13 min

5.  POP CORN / POPCORN
D: Paul PAULSEN
(France/Sweden) 14 min

6.  LA TIERRA DE L PASSADO 
/ THE LAND OF THE PAST /  
A MÚLT FÖLDJE

D: Rui FALCÃO
(Portugal) 20 min

7.  EN ROUTE / ÚTON
D: Marit WEERHEIJM
(Netherlands) 10 min

2. blokk – 107 min
PREMIER:  
09.10. 21:00 Uránia
 REPETITION:  
09.12. 21:00 Béke

1.  BARÊ GIRAN /  
THE HEAVY BURDEN / 
NEHÉZ TEHER

D: Yilmaz ÖZDIL
(Turkey) 17 min

2.  LA MEILLEURE MANIÈRE… 
/ THE PERFECT WAY 
/ TÖKÉLETESSÉG 
MINDENEK FELETT

D: Ingrid HEIDERSCHEIDT
(France/Belgium) 24 min

3.  蝇目/ ALL THIS 
SURVEILLANCE /  
FIGYELŐ SZEMEK

D: Adel JERVIS
(China) 5 min

4.  THE BLIND TURTLE AND 
THE ENDLESS SEA /  
A VAK TEKNŐS ÉS  
A TENGER

D: Isabella MARGARA
(Greece) 13 min

5.  ALMA NEL BRANCO /  
ALMA IN THE HERD /  
ALMA ÉS A HÁZ

D: Agnese LÁPOSI
(Italy/Switzerland) 24 min

6.  BLUESTAR
D: François VACARISAS
(France/Belgium) 24 min

3. blokk – 101 min
PREMIER:  
09.12. 19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.13. 21:00 Béke

1.  DEVEK
D: Uriya HERTZ
(Israel) 14 min

2.  PIAO LIU / DRIFTING / 
SODRÓDÁS

D: Hanxiong BO
(China/USA) 16 min

3.  DUSTIN
D: Naïla GUIGUET
(France) 20 min

4.  FALEMINDERIT
D: Nicolas NEUHOLD
(UK/Luxemburg) 14 min

5.  FELIZ CUMPLEAÑOS 
/ HAPPY BIRTHDAY / 
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

D: Andreu Pascual BERBEGAL
(Spain) 17 min

CINENEWWAVE 
VERSENYPROGRAM
CINENEWWAVE 
COMPETITION

1. BLOKK – 104 min
PREMIER:  
09.16. 17:00 Uránia
 REPETITION:  
09.17. 20:30 Béke

1. ANJA
D: BARANYI Benő
(Hungary) 19 min

2. AGAPÉ
D: BELEZNAI Márk
(Hungary) 16 min      

3. CSÖNDED
D: TÓTH Gergely
(Hungary) 14 min

4. PÁ, KIS PANELOM!
D: DARABOS Éva
(Hungary) 9 min

5. CSENDES KÖRNYÉK
D: VARGA Gábor
(Hungary) 12 min

6.  QUARANTINE SET
D: VERMES Dorka
(Hungary) 10 min

7. A NYÁR LEGHOSSZABB 
ÉJSZAKÁJA
D: JORDI Leila
(Hungary) 24 min

2. BLOKK – 110 min
PREMIER:  
09.16. 19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.17. 20:30 Béke

1. TIGRIS
D: HAJMÁS Péter
(Hungary) 16 min

2. AVANT
D: MOSTOHA Marcell
(Hungary) 4 min

3. ODAKINT
D: OROSZ Judit
(Hungary) 9 min

4. SOLA
D: DEBRECZENI Zoltán
(Hungary) 8 min

5. A FORRÁS ÉS A TORONY
D: KÁDÁR Melinda
(Hungary) 8 min

6. SZÉLFOGÓ
D: GYŐRFI Ágnes
(Hungary) 8 min

7. SRÁC A HÍDON
D: COSTA DE SOUSA Amanda
(Hungary) 9 min

8. ANYÁM MACSKÁJA
D: SCHNABEL Annabella
(Hungary) 18 min

9. VÁLASZÚTON
D: CHILTON Flóra
(Hungary) 30 min

6.  HAWAII
D: Jordi CAPDEVILA
(Spain) 20 min

4. blokk – 108 min
PREMIER:  
09.13. 19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.14. 21:00 Béke

 I’M AFRAID TO / رشاتس� .1
FORGET YOUR FACE / 
FÉLEK, HOGY ELFELEDEM 
AZ ARCOD

D: Sameh ALAA
(Egypt/France/Belgium/Qatar) 
15 min

2.  KUUNTELEN /  
I’M LISTENING / 
HALLGATOM

D: Katja KORHONEN
(Finland) 12 min

3.  KURCHATOV / KURCSATOV
D: Alexander KOROLEV
(Russia) 25 min

4.  LIGIE / CSEND
D: Anne-Laure DECLERCK
(France/Belgium) 26 min

5.  MONDO DOMINO
D: SUKI
(France) 6 min

6.  MA PLANÈTE /  
MY PLANET / A TEST

D: Valéry CARNOY
(France/Belgium) 24 min

5. blokk – 106 min
PREMIER:  
09.14. 19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.15. 21:00 Béke

1.  POPS / PAPA
D: Lewis ROSE
(UK) 19 min

2.  A CONTRE TEMPS /  
OUT OF TIME / KÉSŐ

D: Delphine MONTAIGNE
(France) 9 min

3.  DE PERFIL / OUTLINE /
MEGHALLGATÁS

D: Alejandro Renedo 
VILLAGRÁN
(Spain) 18 min

4.  ECORCE / PEEL / 
NYUGDÍJASOK

D: Samuel PATTHEY,  
Silvain MONNEY
(Switzerland) 15 min

5.  PRELUDIO /  
PRELUDE / PRELŰD

D: Claudio FIGARI
(Spain/Peru) 24 min

6.  OF / SIGH / ÓH
D: Vlad BOLGARIN
(Moldova) 15 min

7.  ANXIOUS BODY / 
NYUGTALAN TEST

D: Yoriko MIZUSHIRI
(France/Japan) 6 min

6. blokk – 110 min
PREMIER:  
09.15. 19:00 Uránia
 REPETITION:  
09.16. 21:00 Béke

1.  THE LETTER ROOM / 
BÖRTÖNLEVELEK

D: Elvira LIND
(USA) 30 min

2.  O CORDEIRO DE DEUS / 
THE LAMB OF GOD /  
ISTEN BÁRÁNYA

D: David Pinheiro VICENTE
(Portugal/France) 15 min

3.  THE NEWS / A HÍR
D: Lorin TEREZI
(Albania) 15 min

4.  ESTER EGGS /  
HÚSVÉTI TOJÁS

D: Nicolas KEPPENS
(Belgium/France/Netherlands) 
15 min

5.  WHISPER
D: BREIER Ádám,  
Ina NERSESIAN
(Hungary) 12 min

6.  NOIR SOLEIL / 
NAPFOGYATKOZÁS

D: Marie LARRIVÉ
(France) 20 min
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KITEKINTŐ
OPEN EYE
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Nagy Dénes Ezüst Medve-díjas al-
kotása nem egy egyszerű háborús 
történet. Az egyszerre éles és ködös 
fénybe burkolózó arcok olyanok, 
mintha sárral festették volna őket, 
ezzel is kifejezve az állandó erkölcsi 
dilemmával küzdő férfiak útját az is-
meretlenbe. Mit kell tenni az életben 
maradásért? Ahogy egyre inkább 
elmosódik a jó és a rossz közötti 
határvonal, a férfiaknak dönteni kell, 
hogy alkalmazkodnak, vagy helye-
sen cselekszenek.

The winner of the Silver Bear for Best 
Director prize Dénes Nagy’s power-
ful feature debut Natural Light is not 
just a simple war movie. Drenched 
in livid, humid light that makes faces 
look like they were painted in mud, it 
tells of a descent into the unknown 
by men who face constant moral di-
lemmas. What should one do to sur-
vive? As all their convictions about 
right and wrong are weakened, the 
men must decide whether to adapt 
or do the right thing.

TERMÉSZETES FÉNY / NATURAL LIGHT
D: NAGY Dénes
Cast: Szabó Ferenc, Bajkó László, Garbacz Tamás
(Hungary/Latvia/France/Germany, 2021) 103 min

PREMIER: 09.12. 21:00 Pressburger Q&A

Magával ragadó történet a fogya-
tékkal élők filmes ábrázolásáról. 
A látványos dokumentumfilmből 
megtudhatjuk hogyan változtak a 
fogyatékkal élő karakterek Thomas 
Edison „Hamis koldusától” a „Forrest 
Gumpig” és az „A bal lábamig”, de 
arra is fény derül, hogy miképp áll a 
szórakoztatóipar a fogyatékkal élő 
művészekhez. A rendező, Jenni Gold 
hosszú éveket töltött azzal, hogy el-
készítse ezt a filmet. Megérte. 

A compelling story of disability por-
trayals in the entertainment industry. 
The spectacular documentary shows 
us the changes in how disability has 
been presented in movies and TV 
shows from Thomas Edison’s Fake 
Beggar to Forrest Gump and My 
Left Foot. Director Jenni Gold has 
spent years bringing the story to the 
screen. Good job, well done.

CINEMABILITY: THE ART OF INCLUSION / 
FOGYATÉKKAL ÉLŐK A VÁSZNON:  
A BEFOGADÁS MŰVÉSZETE
D: Jenni GOLD
Cast: Ben Affleck, Gary Sinise, Jamie Foxx
(USA, 2018) 97 min

PREMIER: 09.14. 21:15 Uránia
REPETITION: 09.15. 21:15 Uránia

A jegy ára tartalmazza a Strasbourg 1518 c. film megtekintését is. / 
The ticket includes free entrance to the screening of Strasbourg 1518.

STRASBOURG 1518
D: Jonathan GLAZER
Cast: Andrey Berezin, Botis Seva, Ditta Miranda Jasjfi
(UK, 2020) 10 min

PREMIER: 09.14. 21:15 Uránia
REPETITION: 09.15. 21:15 Uránia

A jegy ára tartalmazza a Fogyatékkal élők a vásznon c. film megtekintését 
is. / The ticket includes free entrance to the screening of Cinemability:  
The Art of Inclusion.

A Strasbourg 1518 című filmet az 
alig 500 éve Strasbourg polgárait 
„megfertőző” rejtélyes betegség, a 
táncpestis inspirálta. A film korunk 
legnagyobb táncosainak közremű-
ködésével született a karantén ide-
jén, és Mica Levi hipnotikus zenéje 
teszi még inkább feledhetetlenné. A 
Strasbourg 1518 tükröt tart a mo-
dern kor nyughatatlan embere elé.

Inspired by the dancing plague of 
1518, this short from Jonathan Glaz-
er (Under the Skin) was made during 
2020’s pandemic lockdown. Uniting 
some of today’s greatest dancers, 
and powered by Mica Levi’s hyp-
notic score, Strasbourg 1518 com-
pellingly plays on the restless nature 
of our modern times.

AZ IGAZSÁG BAJNOKAI / RETFÆRDIGHEDENS 
RYTTERE / RIDERS OF JUSTICE
D: Anders Thomas JENSEN
Cast: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg
(Denmark/Sweden/Finland, 2020) 116 min

PREMIER: 09.10. 17:00 Pressburger NYITÓ FILM / OPENING FILM
REPETITION: 09.10. 21:00 Zukor

Miután a felesége életét vesz-
ti egy tragikus vonatbalesetben, 
Markusnak haza kell térnie a lányá-
hoz, a tinédzser Mathildehez. A bal-
eset elsőre fatális véletlennek tűnik, 
de ekkor felbukkan a matematikus 
csodabogár, Otto és két excentrikus 
barátja, Lennart és Emmenthaler. 
Anders Thomas Jensen vígjátéka egy 
modern mese szolidaritásról, vélet-
lenről… és hát az élet értelméről.

Markus has to go home to his teen-
age daughter, Mathilde, when his 
wife dies in a tragic train accident. It 
seems to be plain bad luck - until the 
mathematics geek Otto shows up 
with his two eccentric colleagues, 
Lennart and Emmenthaler. 
Anders Thomas Jensen's new com-
edy is a modern fable about solidar-
ity, the randomness of the universe 
... and, well, the meaning of life.
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TINA
D: Daniel LINDSAY, T.J. MARTIN
Cast: Tina Turner, Angela Bassett, Carl Arrington
(USA, 2021) 118 min

PREMIER: 09.17.19:00 Uránia
REPETITION: 09.18. 21:30 Uránia

Tina Turner betekintést enged életé-
nek számos olyan pillanatába, amit 
eddig még soha nem láthattunk. A 
film az R&B királynőjétől, az 1980-
as évek rekordokat döntögető ha-
talmas koncertjéig kíséri végig az 
énekesnő karrierjét, megmutatja 
belső vívódásait és néhányat élete 
legszemélyesebb momentumaiból, 
hogy kirajzolja a modern zenetörté-
nelem egyik legmeghatározóbb és 
legnagyobb hatású előadóművészé-
nek portréját.  

From her early career as the queen 
of R&B to her record-breaking sell-
out arena tours of the 1980s, Tina 
Turner draws back the curtain to 
invite us into her private world in a 
way she has never done before. Re-
vealing her innermost struggles, and 
sharing some of her most personal 
moments, Tina is the defining and 
inspirational record of one of the 
greatest survivors in modern music.

Károlynak rossz napja van. Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy ez Ká-
roly életének legrosszabb napja. A 
probléma, ami megnehezíti Károly 
életét, néhány évtizeddel ezelőtt 
kezdődött, szóval most a férfi egy 
dühös nagymonológba kezd, mely 
során visszatekint az idáig vezető út 
minden lépésére.

This is the worst day of Károly's 
life. The domino effect that set up 
his misery has begun decades ago, 
so now he starts an angry mono-
logue during which he takes into 
account every step that led him to 
this very day.TANTRUM

D: NAGY BORÚS Levente
Cast: Nagy Zsolt, Leila Ben Salem
(Hungary, 2021) 48 min

PREMIER: 09.17. 21:15 Uránia Q&A

Störr Jakab, a holland hajóskapitány, 
rögvest megkéri Lizzy, az elragadó 
francia hölgy kezét, amint meglát-
ja. Boldognak induló házasságuk 
azonban a meghitt pillanatok mellett 
gyötrelmes órákban is bővelkedik. A 
kapitány érzelmi hullámverései a fél-
tékenység tűpontos természetrajzát 
és a férfi-nő kapcsolat feloldhatatlan 
ellentmondásait tárják elénk. Enyedi 
Ildikó új filmje Füst Milán több, mint 20 
nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra 
felterjesztett regénye alapján készült.

As soon as he sees her, Jacob Störr, 
a Dutch ship captain asks for Lizzy’s 
hand in marriage. The charming 
French lady accepts, but, besides the 
intimate moments, their happily-ever-
after brings tormenting hours as well. 
The captain’s emotional highs and 
lows reveal us the exact nature of jeal-
ousy and the intractable contradic-
tions of the male-female relationship. 
Ildikó Enyedi’s latest film is based on 
Milán Füst’s Nobel Prize for Literature 
nominee-novel that was translated 
into more than 20 languages.

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE / THE STORY OF MY WIFE
D: ENYEDI Ildikó
Cast: Léa Seydoux, Luna Wedler, Louis Garrel
(Hungary/Germany/France/Italy, 2021) 169 min

PREMIER: 09.18. 17:00 Pressburger ZÁRÓFILM / CLOSING FILM
REPETITION: 09.18. 18:30 Uránia

TITÁN / TITANE
D: Julia DUCOURNAU
Cast: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
(France/Belgium, 2021) 108 min

PREMIER: 09.17. 23:00 Pressburger
REPETITION: 09.18. 22:00 Pressburger

Megmagyarázatlan bűncselekmény-
sorozatot követően egy apa újra 
találkozik tíz éve eltűnt fiával. Ti-
tán: hőnek és korróziónak ellenálló, 
egyéb elemekkel ötvözve rendkívüli 
szilárdságú fém.

Following a series of unexplained 
crimes, a father is reunited with the 
son who has been missing for 10 
years. Titanium: A metal highly re-
sistant to heat and corrosion and of 
extraordinary strength when alloyed 
with other elements. 
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CINEFEST HELYSZÍNEK
1 Fesztiválközpont, Pressburger terem,  
 Uránia terem, Béke terem
 MÜHA, Rákóczi Ferenc utca 5.

2 Zukor terem
 Csodamalom Bábszínház, Kossuth Lajos utca 11.

3 Audi Club
 Rákóczi Ferenc utca 5.

4 Air Partner Lounge
 Rákóczi Ferenc utca 5.

5 Szabadtéri mozi / CineFest Adventure
 Szinva terasz

6 Tudomány és Technika Háza
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8 Avasi Kvaterka helyszínei
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9 Sub Rosa Cafe
 Széchenyi István út 21.

10 Volt Apolló Mozi
 Weidlich udvar, Széchenyi utca 19.



CINETRIBUTE CINETRIBUTE

(1941-2021)
A Sisyphust Oscar-díjra jelölték 1976-ban, a Küzdőket 
1977-ben Arany Pálmával tüntették ki Cannes-ban.  Ő 
rendezte az első egészestés magyar rajzfilmet, a János 
vitézt. A Magyar népmeséken százezrek nőttek és nőnek 
fel. Könyvei és egészestés népmeséi - így a Fehérlófia, az 
Ének a csodaszarvasról - a legnemesebb ismeretterjesz-
tést, a legszebb mesemondó hagyományokat folytatják. 
Akár néhány perces filmről van szó, akár több órásról, 
Jankovics Marcell képi világa azonnal felismerhető. A ki-
apadhatatlan fantázia volt az egykori pannonhalmi diák 
inspirációs forrása, a biztos formaérzék alkotóerejének 
egyik titka. Nagyszabású vállalkozásai részben töredék-
ben maradtak - így a Biblia-sorozat -, mások, - így Az 
ember tragédiája - évtizedekig készültek. A Mélyvíz, a 
Küzdők és a Sisyphus, a három fekete-fehér, néhány per-
ces remekmű méltán állítható egymás mellé, mítoszokat 
megidéző, azokat eredetien újraértelmező, szikár képi vi-
láguk miatt is. Ebben a zseniális újraértelmezésben, újra-
mondásban lehet Jankovics alkotói tehetségének kulcsa: 
Bartókhoz - és néhány nagy magyar művészhez - hason-
lóan ő is képes volt, tiszta forrásokból merítve, frissen és 
eredeti módon mesélni. Meséi immár a magyar filmtörté-
net részét alkotják.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 2021-ben 
poszthumusz Életműdíjjal tiszteleg Jankovics Marcell em-
léke előtt.

Sisyphus was nominated for the Academy Award in 1976, 
while The Struggle was awarded with the Palme d’Or in 
1977 in Cannes. He directed the first Hungarian feature-
length animation, Johnny Corncob. His Hungarian folk-
tales were watched and are continued to be watched 
by hundreds of thousands growing up. His books and 
animated folktales, like Son of the White Mare or Song 
of the Miraculous Hind, follow the noblest traditions of 
disseminating knowledge and storytelling. Whether it is 
a few minutes-short or a several hours-long film, Marcell 
Jankovics’ visual world is instantly recognizable. The in-
spirational force behind the former student of Pannon-
halma was his inexhaustible imagination, the secret of a 
sure sense of form, of creative power. Some of his larger 
projects, like the Bible series, remain unfinished, while 
others, like the Tragedy of Man, took decades to make. 
Deep Water, The Struggle and Sisyphus, three black and 
white animations, are short-length masterpieces that are 
similar in their myth-evoking, bare visuals. The key to 
Jankovics’ creative talent may be his ingenuity in inter-
pretation and retelling: like Bartók and some other great 
Hungarian artists, he was able to find pure sources and 
tell stories in a fresh and original way. His tales are now 
part of the Hungarian film history.

In 2021 the CineFest Miskolc International Film Festival 
pays tribute to Marcell Jankovics with a posthumous Life-
time Achievement Award.   

JANKOVICS 
MARCELL 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
posztumusz életműdíj / CineFest posthumous

Lifetime Achievement Award
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Szabadság, igazságszeretet, zabolátlanság - szin-
te már közhelynek számító szavak ezek, melyeket az 
Algírban Michel Dahmaniként született Tony Gatlif az 
1970-es évektől tartalommal és szenvedéllyel telített 
filmjeiben. Olyan művészekkel dolgozott együtt, mint 
Fanny Ardant, Gérard Darmon, François Cluzet, Vincent 
Lindon, Asia Argento, Palya Bea, Birol Ünel és Sergi 
López. Az úton levés, a gyökerek felkutatása, a teljes 
létezés gyönyörűsége több Gatlif-filmben megjelenik, 
így a fesztivál programjában szereplő, a Cannes-i Fesz-
tiválon 2004-ben a legjobb rendezés díjával kitüntetett 
Száműzöttekben is. Romain Duris és Lubna Azabal 
párosa felejthetetlen, éppúgy, mint a Gadjo Dilo, a 
Transylvania, a Szabadság, a Geronimo vagy az idén 
Cannes-ban bemutatott Tom Medina és a Latcho Drom 
csodálatos képsorai és dallamai is. Utóbbi Indiától 
Egyiptomon, Törökországon, Szlovákián, Románián és 
Magyarországon át Spanyolországig járja végig a roma 
nép életének színhelyeit. Gatlif filmjei egy nagy utazás 
részletei - és, ahogy a Latcho Drom címe is mondja, 
világos, hogy jó együtt utazni a rendezővel. 

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Életműdíját 
Tony Gatlif a fesztivál nyitóünnepségén veszi át.

Freedom, love of justice, and unbridled spiritedness 
coupled with passion and deep meaning - these are the 
words that best describe the films of Tony Gatlif. Born in 
Algiers as Michel Dahmani, Gatlif has worked with artists 
such as Fanny Ardant, Gérard Darmon, François Cluzet, 
Vincent Lindon, Asia Argento, Bea Palya, Birol Ünel and 
Sergi López. Taking the road, finding your roots and the 
beauty of a well-lived life appear as topics in several Gat-
lif films, including Exils, which will be screened at this 
year’s CineFest. For Exils, Gatlif was awarded the Best 
Director prize at the Cannes Film Festival in 2004. The 
duo of Romain Duris and Lubna Azabal is unforgettable, 
as are the wonderful pictures and melodies of Gadjo 
Dilo, Transylvania, Liberté, Geronimo, Latcho Drom 
or Tom Medina, screened in Cannes this year. Latcho 
Drom travels from India through Egypt, Turkey, Slova-
kia, Romania and Hungary to Spain depicting the life of 
the Romani people. Gatlif’s films are all details of a great 
journey - and, as the title of Latcho Drom says, it is good 
to travel with the director.

In 2021 Tony Gatlif receives the Lifetime Achievement 
Award of the CineFest Miskolc International Film Festival 
at the opening ceremony of the Festival.

TONY 
GATLIF

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíj / 
CineFest Lifetime Achievement Award
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"Gyerekként arról álmodoztam, hogy olimpiai bajnok le-
szek... Egy kicsit vívtam, lovagoltam, de éppolyan szíve-
sen hegedültem és táncoltam is. És ha valaki mindent akar 
csinálni, nem lehet más, mint színész" - nyilatkozta egy-
szer a lengyel filmművészet talán legismertebb arca, aki 
húszéves kora, 1965 óta játszik nagy szerepeket. Főleg 
lengyel és európai filmekben, bár milliók látták Angelina 
Jolie partnereként is a Salt ügynökben. Az életmű-Oscar-
díjas Andrzej Wajda emblematikus színésze A légiótól a 
Minden eladón és a Tájkép csata utánon, a Nyírfaligeten 
és a Menyegzőn át a Pan Tadeuszig emlékezetes alakok 
sorát formálta meg a rendezőóriás filmjeiben. Együttmű-
ködésük egyik csúcsteljesítményét, az 1976-ban Oscar-
díjra jelölt káprázatos eposzt, Az ígéret földjét a CineFest 
nézői is láthatják. Jancsó Miklós több filmjében is szere-
pelt, de ő játszotta az egyik főszerepet az Oscar-díjjal és 
Arany Pálmával kitüntetett A bádogdob című filmben is. 
Szinte oldalakat töltene meg partnereinek felsorolása a le-
gendás elődtől, Zbigniew Cybulskitól Daniel Day-Lewisig, 
Barbara Sukowától Andrzej Sewerynig, Fanny Ardant-tól 
Hanna Schygulláig, Jeanne Moreau-tól Julia Ormondig.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál az európai 
mozi 2021-es nagykövetének járó díját Daniel Olbrychski 
a fesztivál nyitóünnepségén veszi át.

“As a kid I dreamt of becoming an Olympic champion...I 
was fencing, riding, but enjoyed playing the violin and 
dancing as well. And if someone wants to do everything, 
what else could he be than an actor?” said one of the 
most well-known figures of Polish cinema in an interview 
once. He has been playing major roles in Polish and Eu-
ropean films since 1965, but millions have also seen him 
acting alongside Angelina Jolie in the Hollywood action 
thriller “Salt”. The emblematic actor of Academy Honor-
ary Award winner  Andrzej Wajda has played a number of 
memorable figures in films like “Ashes” , “Everything for 
Sale”,   “Landscape After the Battle”, “The Birch Wood”, 
“The Wedding” and “Pan Tadeusz”. One of the highlights 
of their cooperation is the 1976 Oscar-winning epic “The 
Promised Land”, which will be screened at this year’s 
CineFest. Olbrychski has appeared in several films direct-
ed by Miklós Jancsó, and he also starred in the Oscar and 
Palme d’Or winner “The Tin Drum”. It would take pages to 
list his partners in films: from legendary Zbigniew Cybul-
ski, Daniel Day-Lewis and Barbara Sukowa through An-
drzej Seweryn, Fanny Ardant, Hanna Schygulla to Jeanne 
Moreau and Julia Ormond.
In 2021 Daniel Olbrychski receives the Ambassador of 
European Cinema Award  of the CineFest Miskolc Interna-
tional Film Festival at the opening ceremony of the Festival.

DANIEL 
OLBRYCHSKI

AZ EURÓPAI MOZI NAGYKÖVETE
AMBASSADOR OF EUROPEAN CINEMA
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SZÁMŰZETÉS / EXILS
D: Tony GATLIF (France, 2004) 104 min

PREMIER: 09.12. 19:00 Béke Q&A

Road movie Franciaországból Spa-
nyolországon keresztül Algériába: egy 
fiatal pár útja a szabadság, a gyökerek 
és egymás megismerése felé. Gatlif 
talán legszemélyesebb filmjéért a 
2004-es Cannes-i Fesztiválon elnyerte 
a legjobb rendezés díját. 

Road movie from France via Spain 
to Algeria: a young couple’s journey 
towards freedom, their heritage and 
getting to know each other. In 2004, 
Gatlif won the award for Best Direc-
tion in Cannes for the film, perhaps 
his most personal one.

TEREMTÉS / CREATION
D: JANKOVICS Marcell (Hungary, 1989) 26 min

PREMIER: 09.17. 18:00 Béke

A sok részesre tervezett Biblia-so-
rozat első és egyetlen megvalósult 
epizódja. Minden idők egyik leg-
szebb és legfontosabb története 
Jankovics Marcell ihletett képi nyel-
vén elmesélve.

The first and also the only fully fin-
ished episode of the Bible series. The 
most beautiful and important story 
of all times, told in the inspirational 
visual language of Marcell Jankovics.

A Władysław Reymont Nobel-díjas 
író regénye alapján készült film há-
rom fiatalember karrierjét követi a 
kapitalista gyarapodás útján. A fő-
szereplők életük egyik legnagyobb 
alakítását nyújtják ebben a gyönyö-
rűen fényképezett felújított színes és 
szélesvásznú filmben.

Based on the novel by Nobel Prize-
winning writer Władysław Reymont, 
the film follows the careers of three 
young men walking the road of capi-
talist prosperity. The three protago-
nists have the performance of their 
lives in this masterfully photographed 
and restored film.

AZ ÍGÉRET FÖLDJE / ZIEMIA OBIECANA / LAND OF PROMISE
D: Andrzej WAJDA (Poland, 1975) 184 min

PREMIER: 09.11. 21:00 Béke

CINETRIBUTE
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Jancsó a Szegénylegényekkel tűnt fel 1966-ban a 
Cannes-i Filmfesztiválon, majd olyan filmekkel írta be 
magát az egyetemes filmművészetbe, mint a Csillago-
sok, katonák, a Fényes szelek, a Sirokkó vagy a Még kér 
a nép, melyért 1972-ben Cannes-ban elnyerte a legjobb 
rendezés díját. Egyedi és eredeti kameramozgásai töké-
letes harmóniában vannak mondanivalójával. Filmjeiben 
a művészet választ keres a történelmi megrázkódtatások 
mozgatórugóira, zseniális filmnyelve pedig olyan alkotók-
ra volt hatással, mint például Martin Scorsese, Tarr Béla 
és Bernardo Bertolucci. 
A CineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ezzel az 
1970-ben készült remekművel tiszteleg 2010-es életműdí-
jasa, a 100 éve született rendezőzseni, Jancsó Miklós előtt.

Jancsó debuted in Cannes in 1966 with "The Round-Up" 
followed by masterpieces of universal cinematography 
such as The Red and The White, The Confrontation, Win-
ter Wind or Red Psalm, which earned Jancsó the Best 
Director prize in Cannes in 1972.  His unique and original 
camera movements are in perfect harmony with what 
he has to say. In his films, art seeks to find answers to 
the driving forces of historical upheavals. His ingenious 
cinematic language influenced artists such as Martin 
Scorsese, Béla Tarr and Bernardo Bertolucci.
With his 1970 masterpiece, the CineFest Miskolc Inter-
national Film Festival pays tribute to its 2010 Lifetime 
Achievement Award winner, the brilliant Miklós Jancsó, 
who was born 100 years ago.

100 ÉVE SZÜLETETT 

JANCSÓ MIKLÓS
was  b orn  100  ye ars  ago

ÉGI BÁRÁNY / AGNUS DEI
D: JANCSÓ Miklós
(Hungary, 1971) 84 min (HUN)

A helyszín a Dunántúl, az időpont 1919, lényegében 
egyetlen nap forradalom és ellenforradalom között - de 
az Égi bárány valójában időtlen allegória vagy misztéri-
umjáték a hatalomról, kegyetlenségéről és megfogha-
tatlanságáról. A filmben - az oly sokat elemzett, szim-
bolikus, egyszerre angyali és ördögi Hegedűs szerepét 
alakító – Daniel Olbrychski mellett a magyar színjátszás 
legjobbjai, Jancsó Miklós állandó alkotótársai: Madaras 
József, Balázsovits Lajos, Kozák András, Bujtor István, 
Bálint András láthatók.
Jancsó Miklós egyik legpoétikusabb filmje a talányos 
és szimbolikus Hegedűssel (Daniel Olbrychski). A forra-
dalom és ellenforradalom zűrzavarában, a vörösök és a 
fehérek harcában a hatalom örök természete bukkan újra 
és újra elő.
Taking place in Transdanubia in the year 1919, the events 
of the film encompass a single day between revolution and 
counter-revolution. Beneath the surface, however, Agnus 
Dei is actually a timeless allegory (or mistery play) about 
power, curelty and elusiveness. Besides Daniel Olbrychski, 

who plays the much-analyzed role of the angelic and evil 
Fiddler, the movie features some of the best Hungarian 
actors of the era, as well as Miklós Jancsó's permanent 
co-creators: József Madaras, Lajos Balázsovits, András 
Kozás, István Bujtor, and András Bálint.  
One of Miklós Jancsó’s most poetic films with the 
enigmatic and symbolic Fiddler (Daniel Olbrychski). In 
the turmoil of revolution and counter-revolution, of the 
struggle of reds and whites, the eternal nature of power 
emerges again and again.

PREMIER: 09.11. 19:30 Béke Q&A
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2021.09.17. 19:00
Béke
(Művészetek háza)

EGY NAGY ÉLETMŰ NYOMÁBAN /  
TRACKING A GREAT OEUVRE
25 éve hunyt el a legendás lengyel filmrendező. Kerek-
asztal-beszélgetést szervezünk életművéről, Európa-
víziójáról, trilógiájának aktualitásáról. A beszélgetésen 
részt vesz Pörös Géza és Takács Gosia filmes szak-
emberek, a beszélgetést moderálja dr. Muszatics Péter 
filmtörténész.
Legendary Polish director Kieślowski died 25 years ago. 
We organize a discussion on his works, his vision of Eu-
rope, the relevance of his trilogy. Two film professionals, 
Géza Pörös and Gosia Takács participate in the discus-
sion, moderated by Péter Muszatics.
Kerekasztal-beszélgetés / Roundtable discussion: 19:00 

KIEŚLOWSKI 25 KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI: MEGVAGYOK / 
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI: I'M SO-SO
D: Krzysztof WIERZBICKI
(Poland/Denmark, 1994) 52 min 
A Karlovy Vary filmfesztivál legjobb dokumentumfilmnek 
járó díjával kitüntetett portréfilm érzékeny képet rajzol a 
nagy rendezőről.
The documentary that won Best Documentary Award at 
the Karlovy Vary Film Festival depicts a very sensitive 
image of the great director.
Vetítés / Screening: 19:30
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Ari-Nagy Barbara –
Bodor Johanna – Szabó Máté:

DÉJÀ VU
történelem képekben sok zenével

Szirmai Albert –
Bakonyi Károly – Gábor Andor:

MÁGNÁS MISKA
operett

Georges Feydeau:

BOLHA A FÜLBE
vígjáték

Mihail Bulgakov:

A MESTER ÉS MARGARITA
színmű

Selmeczi György-Szőcs Géza:
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Ödön von Horváth:
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színjáték
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Nyikolaj Vasziljevics Gogol:
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MISKOLCI MOZITÖRTÉNELEM
THE HISTORY OF FILM IN MISKOLC

MISKOLCI MOZITÖRTÉNELEM
THE HISTORY OF FILM IN MISKOLC

2021. SZEPTEMBER 11. 13:00 – 17:00
Weidlich udvar, volt Apolló Mozi
Miskolc, Széchenyi utca 19.

IDŐUTAZÁS A RÉGI FILMEK VILÁGÁBA   
(családi program)
A némafilmek korszakának hangulatát idézi meg a 
PONTközPONT programja kosztümös jelenetek forgatá-
sával a Weidlich udvar klasszikus miliőjében, ahol a kö-
zönség betekintést nyerhet a korabeli technikai felszere-
lések és a filmgyártás egyes fázisainak világába. Kicsiket 
és nagyokat is várunk a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark 
és a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda köz-
reműködésével létrejött eseményre, amely sok vidám pil-
lanatot és izgalmas tapasztalást tartogat! 

 2021. SZEPTEMBER 11. 17:00
Weidlich udvar, volt Apolló Mozi
Miskolc, Széchenyi utca 19.

A magyar film születését az első tudatosan rendezett ma-
gyar filmalkotás, A táncz bemutatásához kötjük. 1901-ben 
Zsitkovszky Béla, a budapesti Uránia tetőteraszán, a kor 
kitűnő színészeivel és az Operaház balerináival forgatta le 
a filmet, amit 1901. április 30-án mutattak be. Az eredeti-
leg fotográfus Zsitkovszky évekig élt és alkotott Miskol-
con, műterme volt a mai Széchényi utcában. 

A TÁNCZ-TÓL KOLOZSVÁRIG: 
A MAGYAR FILM ÖT GAZDAG ÉVE (előadás) 30 perc
Az éppen 120 éves A táncz-cal kezdődött, és részben 
Kolozsváron folytatódott olyan, később világhírűvé vált 
alkotók közreműködésével, mint Korda Sándor (azaz Sir 
Alexander Korda) és Kertész Mihály (azaz Michael Curtiz): 
a magyar némafilm története alig harminc évet ölel fel, 

A CINEFEST FILMTÖRTÉNETI PROGRAMJA

APOLLÓ PROGRAM 
FILM HISTORY PROGRAM AT CINEFEST
A CINEFEST ÚJ, LOKÁLPATRIÓTA VÁROS- ÉS FILMTÖRTÉNETI PROGRAMJÁNAK KÖZÉPPONTJÁBAN AZ IDÉN 
120 ÉVES MAGYAR FILM SZÜLETÉSÉNEK MISKOLCI VONATKOZÁSAI ÁLLNAK. ENNEK SORÁN KÜLÖNLEGES 
ATMOSZFÉRÁJÚ VETÍTÉSEKET TERVEZÜNK MISKOLC EGYIK ELSŐ, MÁR NEM ÜZEMELŐ MOZIJÁNAK, AZ 
APOLLÓ HELYÉN.  / THE NEW LOCAL-PATRIOTIC PROGRAM OF CINEFEST FOCUSES ON THE HISTORY OF 
MISKOLC AND FILM. THE HUNGARIAN FILM CELEBRATES ITS 120TH BIRTHDAY THIS YEAR, AND THE PRO-
GRAM BRINGS THE MISKOLC-RELATED ASPECTS OF THIS HISTORY INTO FOCUS. PAYING TRIBUTE TO MIS-
KOLC’S FIRST, NO LONGER OPERATING MOVIE THEATRE, THE APOLLO, WE ARE PLANNING TO CREATE A 
SPECIAL ATMOSPHERE WITH SCREENINGS AT THE FORMER VENUE.

és ebből mindössze öt volt olyan, amilyenről a magyar 
film úttörői – mindenekelőtt a zseniális színigazgató-
producer-rendező Janovics Jenő – álmodoztak. Az 
akkor készült 600 játékfilmből ráadásul jószerivel csak 
szilánkok maradtak fenn. A Filmarchívum kutatói több 
évtizedes kutatómunka eredményeként mégis viszony-
lag átfogó képpel rendelkeznek erről a filmes örökségről. 
Kurutz Márton filmtörténész, a Filmarchívum kutatási és 
gyűjteményi vezetője erről a periódusról tart izgalmas 
előadást - sok filmrészlettel. 

A FALU ROSSZA (filmvetítés)
D: PÁSZTORY M. Miklós (Hungary, 1916) 69 min
A népszínmű filmváltozatát a Miskolchoz is kötődő 
Zsitkovszky Béla, a legelső magyar film, A táncz rendezője 
fényképezte. Élőzenei kísérettel.

HOSSZÚ AZ ÚT A PREMIERIG (előadás) 30 perc 
Kurutz Márton előadása sok, az elmúlt 120 évben készült 
magyar film ritkán látható részleteivel és fotóival mutatja 
be a filmkészítés útját a forgatókönyvtől a premierig.

2021. SZEPTEMBER 12. 17:00
Weidlich udvar, volt Apolló Mozi
Miskolc, Széchenyi utca 19.

A ZSIDÓK NÉLKÜLI VÁROS / 
DIE STADT OHNE JUDEN (filmvetítés) 
D: Hans Karl BRESLAUER (Ausztria, 1924) 80 min
2014-ben a vélhetően legfontosabb osztrák némafilm, a 
Die Stadt ohne Juden (A zsidók nélküli város) egy addig 
elveszettnek hitt verziója került elő Párizsban. Az 1924-
ben forgatott alkotás hátborzongatóan vészjósló portré 
egy szellemileg és gazdaságilag elszegényedett társada-
lomról, ahonnan kiűzték a zsidókat. Hogy megmentsék a 

PROGRAM
CINEFEST

filmet a pusztulástól, az Osztrák Filmarchívum elindította 
az osztrák történelem legnagyobb kulturális közösségi 
finanszírozási kezdeményezését. Hans Karl Breslauer 
filmjének egyik forgatókönyvírója a miskolci születésű 
Jenbach Ida - a film vetítése előtt róla és a korát megelőző 
expresszionista remekről beszélgetünk szakértőkkel. 
A kerekasztal beszélgetés résztvevői: Fedor Vilmos író, 
Báron György filmtörténész, Muszatics Péter filmtörté-
nész, a CineClassics kurátora

A filmek kezdése előtt 1 órával szeretettel várjuk az ér-
deklődőket az 1920-as évek hangulatát idéző miliőbe. 
Repüljön velünk vissza száz évet a Weidlich udvarban: 
korabeli plakátok, pincemozi-bejárás és popcornillatú 
mozgófilmélmény várja a résztvevőket. 

11 SEPTEMBER 2021, 1:00 PM – 5:00 PM
Weidlich Court (former Apollo Cinema) 
Miskolc, 19 Széchenyi Street

TIME TRAVEL TO THE WORLD OF OLD MOVIES
(family program)
The atmosphere of the silent film era is evoked by the 
PONTközPONT’s program. The audience has a chance 
to peek into the art of filmmaking of the era by watching 
how the scenes were shot, how the technical equipment 
of the time operated and how certain phases of produc-
tion worked. Adults and children are all welcome at the 
program that is organized with the participation of the Na-
tional Film History and Adventure Park and the BluePixel 
Communication and Production Office. Fun moments and 
exciting experiences await all participants!

11 SEPTEMBER 2021, 5:00 PM
Weidlich Court (former Apollo Cinema) 
Miskolc, 19 Széchenyi Street

The birth of Hungarian film comes with the premiere of 
the first consciously directed Hungarian film, The Dance. 
In 1901, Béla Zsitkovszky shot the film at the rooftop of 
Urania Cinema in Budapest, with excellent actors and the 
ballerinas of the Opera House. The film premiered on April 
30, 1901. Zsitkovszky, who was a photographer by pro-
fession, lived and worked in Miskolc for years and had a 
studio in today’s Széchenyi Street. 

FROM THE DANCE TO CLUJ NAPOCA: FIVE FRUITFUL 
YEARS OF THE HUNGARIAN FILM (presentation) (30 min)
The history of the Hungarian silent film started with The 
Dance and continued in Cluj-Napoca with the participa-
tion of world-famous artists such as Sándor Korda (i.e. 

Sir Alexander Korda) and Mihály Kertész (i.e. Michael Cur-
tiz). The Hungarian silent film has a history of barely thirty 
years and only five of these were what the pioneers of 
Hungarian film, above all, the genius theater director and 
producer Jenő Janovics had dreamed of. From the 600 
feature films made at this time only fragments survived. 
Yet, as a result of decades of research by the Hungarian 
Film Archive, the researchers were able to put together a 
relatively comprehensive guide to this heritage. Film histo-
rian Márton Kurutz, head of research and collection at the 
Film Archive, will deliver an exciting speech on this period 
– with a lot of film excerpts.

THE VILLAGE ROUGE (screening)
D: Miklós M. PÁSZTORY (HUNGARY, 1916) 69 MIN
The film version of the popular folk play was photographed 
by Béla Zsitkovszky, the director of the very first Hungar-
ian film, The Dance. Screening with live music!

A LONG ROAD TO THE PREMIERE
(presentation) 30 min
Márton Kurutz’s presentation shows us the path of filmmak-
ing from script to premiere with rarely seen excerpts and 
photos from Hungarian films made in the last 120 years. 

12 SEPTEMBER 2021, 5:00 PM
Weidlich Court (former Apollo cinema)
Miskolc, 19 Széchenyi Street

THE CITY WITHOUT JEWS / DIE STADT OHNE JUDEN
(screening) D: Hans Karl BRESLAUER (Austria, 1924) 80 min

In 2014, a new version of probably the most important 
Austrian silent film Die Stadt ohne Juden (The City Without 
Jews) has been found in Paris. The work everyone thought 
to be lost is a creepily ominous portrait of a mentally and 
economically impoverished society from which Jews were 
expelled. It was shot in 1924. In order to save the film from 
destruction, the Austrian Film Archive has launched the 
largest cultural community founding project in Austrian 
history. One of the screenwriters of Hans Karl Breslauer’s 
film was Ida Jenbach, who was born in Miskolc. Before 
the screening of the film we talk about her and the film 
that is an expressionist masterpiece way ahead of its time. 
Participants of the discussion: Vilmos Fedor writer, Györ-
gy Báron film historian, Péter Muszatics film historian, cu-
rator of the CineClassics program

One hour before the screenings we would like to welcome 
those interested in the milieu of the 1920s. Go back in time 
with us in the Weidlich Court with posters, cellar cinema 
tour, and a popcorn-scented motion picture experience!    
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MOZITÖRTÉNETI  
ÉS 16 MM-ES  
VETÍTŐGÉPEK  
KIÁLLÍTÁSA / 
EXHIBITION OF CINEMA HISTORY  
AND 16 MM FILM PROJECTORS
Magyarországon az 50-es évek kezdetétől kisebb tele-
püléseken, maximum 150-200 fő befogadóképességig 
jelentős számban használtak 16 mm-es filmszalagot 
vetítésre, mely az egyébként nagyobb befogadóképes-
ségű mozikban világszerte használt 35 mm-es filmve-
títésnél kevesebb filmnyersanyagot és egyszerűbb, 
hordozható vetítőgépeket igényelt. Kisebb települések 
művelődési házaiban, kultúrházaiban heti rendszeres-
séggel történtek vetítések, valamint ezen technikára 
épült a vándormozi-hálózat. 
Az 50-60-as években a kultúrpolitika célja volt, hogy lehető-
ség szerint minden településre eljusson a moziszolgáltatás 
és a 16 mm-es vetítőhelyek (például kollégiumok, munkás-
szállások, laktanyák, iskolák) száma többszöröse volt a 35 
mm-es mozikénak. Annak ellenére, hogy technikai színvo-
nalában csak kisebb méretű kép vetítésére volt alkalmas, 
valamint az is rontotta a filmélményt, hogy a 16 mm-es 
kópia szinte minden esetben fekete-fehér volt, ezek a ve-
títések rendkívül népszerűek voltak. 
BM2003, Meopta, Ukrajna, AP-12 – a mára lassan fe-
ledésbe merülő technika képviselőiből és mozitechnikai 
relikviákból állítottunk össze egy kiállítást a nagyközön-
ség számára a Sub Rosa Cafe galéria termében a 120 
éves magyar film tiszteletére. 

2021. szeptember 10-18.,  
hétfő kivételével minden nap 13:00-17:00

Sub Rosa Cafe, Miskolc, Széchenyi utca 21.

From the beginning of the 1950s a large number of 
16mm film projectors were used in smaller Hungarian 
settlements. Venues with a capacity of up to 150-200 
people were able to utilize the 16 mm film projectors that, 
compared to the 35mm film projectors used in cinemas 
of higher capacity worldwide, required less raw material 
and were simpler and more portable. Screening was held 
on a weekly basis in cultural centers, and the “travelling 
cinema” network also used this technique. 
In the 1950s and 1960s, the aim of the cultural policy 
was to bring cinema to all Hungarian settlements, so the 
number of venues (e.g. in workers’ hostels, dormitories, 
barracks, and schools) using 16 mm film projectors was 
much higher than that of 35 mm cinemas. Although 16 
mm film projectors are capable of projecting smaller im-
ages, and the black and white copies also made the ex-
perience slightly less amusing, the screenings were still 
extremely popular. 
BM2003, Meopta, Ukraine, AP-12 - we have put togeth-
er an exhibition of the slowly forgotten technique in the 
gallery of Sub Rosa Café in honor of the 120-year-old 
Hungarian film. 

Opening hours: 10-18 September 2021,  
every day (except Monday) from 13:00 to 17:00

Location: Sub Rosa Cafe, 21 Széchenyi Street, Miskolc

MISKOLCI MOZITÖRTÉNELEM
THE HISTORY OF FILM IN MISKOLC PROGRAM
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VÖRÖS CSILLAGOK – MEGSZŰNT ÁLLAMOK MOZIFILMJEI

Válogatás a Herman Ottó Múzeum plakátgyűjteményéből

SZEPTEMBER 10-18. 

MŰVÉSZETEK HÁZA

Miskolc, Rákóczi u. 5.

A belépés díjtalan
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FILMSZAKMAI PROGRAMOK 
PROFESSIONAL PROGRAMS

AZ ART-MOZI EGYESÜLET 
ÉS A MOZISOK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK KÖZÖS 
SZAKMAI PROGRAMJA
HELYSZÍN: 
Művészetek Háza, Béke terem
  
2021. SZEPTEMBER 15. (SZERDA)

13: 00-14:00 Jogérvényesítés a 
digitális kultúrában – kalózol-
dalak kontra szerzői jogok. A 
magyar szabályozás kérdései.
Előadó: dr. Gyenge Anikó jogász

14: 00-14:45 A Nemzeti Filmintézet 
és a filmterjesztési támogatá-
sok Előadó: NFI Igazgatóság 

14: 45-15:45 A Nemzeti Filmiroda 
informatikai fejlesztései 1.Tá-
jékoztató a FEÜR nyomtatványki-
töltő rendszerről | 2.Tájékoztató 
az art mozi-jelentés rendszerről 
Előadó: Taba Miklós igazgató, 
Szilády Szilvia korhatár- és art 
mozi ellenőr

16: 00-17:00 A mozi jövője, avagy 
streaming–háború és filmter-
jesztés Előadó: Tóth Zoltán Já-
nos egyetemi oktató (SZTE BTK), 
Gyenis Ajándok Cinego ügyvezető 

2021. SZEPTEMBER 16.   
(CSÜTÖRTÖK)

9:0 0-12:00 Filmforgalmazó cégek 
prezentációi a bemutatandó 
filmjeikből

13: 00-15:00 Filmforgalmazó cé-
gek prezentációi a bemutatan-
dó filmjeikből

15: 00-15:30 A Kreatív Európa Mé-
dia alprogramjának pályázati 
lehetőségei a 2021-2027-es 
időszakban Előadó: Paszternák 
Ádám, a Kreatív Európa Iroda 
MÉDIA alprogram vezetője

15: 30-16:00 Hogyan pályázzunk, 
hogy nyertesek legyünk? Elő-
adó: Liszka Tamás, a Budapest 
Film Kft. ügyvezetője

 

2021. SZEPTEMBER 17. (PÉNTEK)
9: 30-10:00 Technológia és mozi-

élmény – fejlődés a digitális kor ban 
Előadó: Berkes Zoltán, a Cinemanext 
Hungary Kft. ügyvezetője

10: 00-11:00 Új kezdeményezések 
a fenntarthatóság jegyében 
– a Zöld Mozi Project Előadó: 
Elizabetha Brunella, a Media 
Sales főtitkára, Elsasser Klaudia 
tolmácsolásával 

11: 00-11:30 Tájékoztató a 
C.I.C.A.E. szervezetéről, tevé-
kenységéről, terveiről, gyakor-
lati tanácsok a programokon 
történő részvételhez Előadó: 
Nagy Boglárka, a C.I.C.A.E. titkára

11: 30-12:00 A Mozisok Orszá-
gos Szövetségének marketing 
kampánya Előadó: Zsarnai Gá-
bor marketingszakember

JOINT PROGRAM OF 
THE ART CINEMA 
ASSOCIATION AND THE 
NATIONAL ASSOCIATION 
OF CINEMA OPERATORS
VENUE: House of Arts, Béke room

SEPTEMBER 15, 2021  
(WEDNESDAY)

13: 00-14:00 Enforcement in Digi-
tal Culture  - Pirate websites 
vs. copyrights. The Hungarian 
regulation. Speaker: Anikó Gy-
enge, lawyer

14: 00-14:45 Grants and supports 
by the National Film Institute 
regarding film distribution. 
Speaker: NFI Board of Directors

14: 45 -15:45 IT developments of 
the National Film Office 1. 
Introduction to the FEÜR form 
filling system  | 2. In format ion 
on the art cinema reporting sys-
tem Speakers: Miklós Taba, di-
rector; Szilvia Szilády inspector 
- rating and art cinema

16: 00 – 17:00 The future of cinema. 
Streaming war and film distri-
bution. Speakers: János Zoltán 
Tóth, university lecturer (Univer-
sity of Szeged, Faculty of Arts); 
Ajándok Gyenis, Cinego execu-
tive manager

SEPTEMBER 16, 2021  
(THURSDAY)

9: 00-12:00 Presentations by dis-
tributors on their upcoming re-
leases

13: 00-15:00 Presentations by dis-
tributors on their upcoming 
releases

15: 00-15:30 Grant opportunities 
of Creative Europe’s Media 
program between 2021-2027. 
Speaker: Ádám Paszternák, head 
of the Creative Europe Office Me-
dia program

15: 30-16:00 How to apply to be a 
winner? Speaker: Tamás Liszka, 
managing director of Budapest 
Film Ltd.

SEPTEMBER 17, 2021 (FRIDAY)

9:3 0 – 10:00 Technology and cin-
ema experience – advances in 
the digital age. Speaker Zoltán 
Berkes, managing director of 
Cinemanext Hungary Ltd.

10: 00-11:00 New initiatives in the 
name of sustainability – The 
Green Cinema Project. Speak-
er: Elizabetha Brunella, secretary 
general of Media Sales. Interpret-
er: Klaudia Elsesser

11: 00 - 11:30 Information on 
C.I.C.A.E., its scope of activi-
ties, plans and practical ad-
vices for participating in the 
programs. Speaker: Boglárka 
Nagy – C.I.C.A.E. secretary

11: 30 -12:00 Marketing campaign 
of the National Association of 
Cinema Operators. Speaker: Gá-
bor Zsarnai, marketing specialist 
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SZABADTÉRI MOZI A SZINVA TERASZON
2021. SZEPTEMBER 10. 20:00

VÁLOGATÁS A BANFF CENTER MOUNTAIN FILM FESTIVAL FILMJEIBŐL
97 perc

THE FLIP
Rendező: 
Reed Rickert 
(USA, 2019)

CRAIG’S REACTION
Rendező: 
Cameron Maier 
(USA, 2018)

SPECTRE EXPEDITION – MISSION ANTARCTICA
Rendező: 

Sender Films, Leo Houlding Swearing 
(UK, 2019)

NOTES FROM THE WALL
Rendező:  
Nicolas Favresse, Sean Villanueva O’Driscoll, 
Siebe Vanhee, Guillaume Lion 
(Belgium, 2017)

2021. SZEPTEMBER 10. 22:00

VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE
magyar krimi, 97 perc, 2019  
Rendező: 
Bagota Béla
Szereplők: 
Krisztik Csaba, Hatházi András,
Nyakó Júlia, Mátray László
A film a portugáliai 40. Fantasporto Nemzetközi Filmfesztiválon 
a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyvíró díját nyerte el.

2021. SZEPTEMBER 11. 20:00

ŰRPIKNIK
magyar sci-fi vígjáték, 80 perc, 2021 
Rendező:

Badits Ákos
Szereplők:

Takács Zalán, Walters Lili,
Varga Veronika, Árpa Attila
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ROMA-KÉP 2021 
 ROMA-PICTURE 2021

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár 15. 
alkalommal rendezi meg a Roma-Kép című programját. 
A program szakmai felügyeletét a Miskolci Egyetem Kul-
turális és Vizuális Antropológiai Tanszéke látja el. Idén a 
program kiegészült egy filmpályázattal, melyben a szak-
mai partnerünk a Dikh TV volt. A pályázat legjobb filmjeit 
szeptember 16-án mutatjuk be.

The CineFest Miskolc International Film Festival is or-
ganizing its Roma-Picture program for the 15th time 
this year. The program is supervised by the Department 
of Cultural and Visual Anthropology of the University 
of Miskolc. This year the program also includes a film 
competition, organized jointly with Dikh TV as our pro-
fessional partner. The best films of the competition will 
be screened on 16 September.

PANORÁMA / PANORAMA
D: SURÁNYI Z. András 
(Hungary, 2014) 52 min (HUN)

Miskolc-Lyukóvölgy, itt egymás mel-
lett él a többholdas gazda, az uzso-
rás, a nincstelen, segélyből tengődő 
rokkant és a rongyos utcagyerek. Ami 
összeköti, mintegy keretbe foglalja 
őket, az a mára tönkrement, valaha 
festői környezet. A lyukói völgyek 
és dombok sokat mesélhetnének az 
elmúlt 25 évben végbement pusz-
tulásról. A film mégsem a nyomor, a 
reménytelenség filmje. Csapó nagy-
mama ebben az elemeire hullott világ-
ban a kimozdíthatatlan, stabil pont, az 
örökérvényűség. Ő az, aki népmesei 

hősként küzd a reménytelenség ellen.
Miskolc-Lyukóvölgy, where owners 
of large lands, usurers, people on 
disability benefits, and ragged street 
children live side by side. What 
connects them is a once picturesque 
but now ruined landscape. If they 
could speak, the valleys and hills 
of Lyukó could tell a lot about the 
deterioration that has taken place in 
the last 25 years. However, this film 
is not a tale of misery and despair. 
Grandma Csapó is an immovable 
point of stability, the symbol of eternity 
in an otherwise fractured world. She 
fights against hopelessness just like 
the heroes of old folk tales. 

PREMIER: 09.16. 16:00 Béke

ROMA/KÉPMÁS – 
CIGÁNY MÁSKÉPP
A CineFest és a Dikh TV 
filmpályázatának bemuta-
tója és díjátadója (HUN)

Screening and award 
ceremony of the 
competition program of 
CineFest and Dikh TV

PREMIER:  
09.16. 18:30 Béke
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RÉZANGYALOK / BRASS BANDITS
D: SÍVÓ Júlia, SURÁNYI Z. András (Hungary, 
2017) 77 min (HUN) PREMIER: 09.15. 17:00 Béke

A dokumentumfilm egy miskolci általános iskolát mu-
tat be, ahol két elkötelezett zenetanár a zenetanítással 
igyekszik felzárkóztatni, az iskolai életbe és majd a társa-
dalomba beilleszteni a nyomortelepeken lakó, könnyen 
elkallódó gyerekeket.
Set in a Miskolc primary school, this documentary film 
focuses on two dedicated music teachers who use music 
as a tool to educate children living in nearby slums and to 
help them integrate first into school, then into the larger 
society. 

ARANYCIPELLŐ / THE GOLDEN SLIPPER 
D: SÍVÓ Júlia, SURÁNYI Z. András (Hungary, 
2021) 76 min (HUN) PREMIER: 09.16. 17:00 Béke

Dokumentumfilm egy halmozottan hátrányos helyze-
tű iskola diákjairól, akiknek egy birkózó-edző naponta 
edzéseket tart, versenyekre viszi őket, a családokat is 
bevonva igyekszik esélyt adni és motiválni a gyerekeket 
a további munkához, az életben való előbbre jutáshoz.
A documentary about the students of a school for dis-
advantaged children and their wrestling coach, who 
holds daily trainings for them, takes them to competi-
tions, and motivates them to keep working hard and to 
get ahead in life, by involving their families as well.
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A Magyar Hollywood Tanács idén is a CineFest-en tartja a Magyar 
Hollywood vetélkedő országos döntőjét. A 13-16 éves korosztály 
számára rendezett vetélkedősorozat olyan települések diákjainak 
szól, ahol világhíres hollywoodi sztárok születtek. A hollywoodi 
filmgyártásban a magyar gyökerek számottevő módon jelen vannak. 
A legnagyobb stúdiók alapítóitól (a Ricsén született Zukor Adolftól/
Paramount Pictures, a Tolcsván született William Foxtól/20th Century 
Fox) a híres színészeken (Bánky Vilma, Lugosi Béla, Lukács Pál, Várkonyi 
Mihály) át a nagy operatőrökig (Zsigmond Vilmos, Kovács László, 
Ernest Laszlo, John Alton) több száz magyar születésű vagy származású 
híresség tette le ujjlenyomatát Hollywoodban. A helyi vetélkedő 
győztesei lesznek jelen Miskolcon, ahol a jó hangulatú, kreatív verseny 
mellett ismert filmesekkel is beszélgethetnek.

SZEPTEMBER 17. 10:30-14:00 URÁNIA TEREM
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AZ OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM CÉLJA HELYI 
VAGY HELYI KÖTŐDÉSŰ ALKOTÓK MUNKÁIT ELHOZ-
NI A NAGYKÖZÖNSÉGNEK. A PROGRAM SZERVEZŐI 
MINDEN ÉVBEN KUTATJÁK A MISKOLCI TEHETSÉGE-
KET, A MISKOLCI VAGY BORSODI TÖRTÉNETEKET. 
AZ OTTHONUNK MISKOLC IDÉN IGAZI FILMCSEME-
GÉKET KÍNÁL.

THE AIM OF THE “OUR HOME – MISKOLC” PRO-
GRAM IS TO BRING THE WORK OF LOCAL ARTISTS 
INTO FOCUS. EVERY YEAR THE ORGANIZERS OF 
THE PROGRAM LOOK FOR NEW OR ALREADY ES-
TABLISHED TALENTS TO UNCOVER STORIES FROM 
MISKOLC AND BORSOD COUNTY. THIS YEAR THE 
PROGRAM OFFERS REAL GEMS.

OTTHONUNK MISKOLC 
pROGRAM / OUR HOME 

MISKOLC PROGRAM

ELTÁNCOLOM MI A PÁLYA 
D: SZAKONYI Stella 
(Hungary, 2021) 65 min (HUN)

A CineFest Miskolc minden évben ösztöndíj formájában 
segíti egy tehetséges, a Miskolci Egyetem Kulturális Ant-
ropológia Tanszékén tanuló hallgató filmjének elkészül-
tét. 2020-ban Szakonyi Stella Eltáncolom mi a pálya című 
filmjének elkészültét segítettük, melynek bemutatása a 
COVID miatt 2021-re csúszott. Az eltáncolom mi a pálya 
egy motivációs dokumentumfilm, amely két tehetséges 
fiatal élsportoló, Kiss Csaba atléta és Bukovics Evelin 
tánctanár sikeres pályafutását mutatja be. A mű egy 
antropológiai terepmunkára épül, amely több helyszínen 
zajlik. Az interjúkat zenés klipek, dinamikus képsorok és 
látványelemek egészítik ki. A beszélgetések során hall-
hatunk kiemelkedő eredményekről, fordulópontokról és 
nehézségekről, melyek az élsport velejárói. A Miskolci 

NAGY AZ ÉN CSALÁDOM-FÖLDES
D: KERÉNYI László
(Hungary, 2021) 120 min (HUN)

Miskolc tekintélyes középiskolája, a Földes Ferenc Gim-
názium 1953-ban alakult meg, két nagymúltú iskola, a 
Lévay József Református Gimnázium és a Katolikus 
Fráter György Gimnázium összevonásával. A két egy-
házi iskola hagyományait, tanári karát egyesítették azzal 
a céllal, hogy a jövőben egy új szellemi irányzat szerint 
induljon meg a fiatalok nevelése.

Kik és hogyan tanítottak az új viszonyok között, hogy 
mentették át a hagyományos értékeket, hogy alakult ki 
a máig ható szellemi műhely? Erről emlékeznek, vallanak 
az iskola öregdiákjai, egykori és mai tanárai, igazgatói. 
A filmben megismerhetünk néhány Földes indította élet-
utat. Nem ritka, hogy egy családból ide járt a nagyapa, a 
fia és az unoka is. A Földes a generációk iskolája.

The prestigious secondary school of Miskolc, the Ferenc 
Földes Grammar School was founded in 1953 by merg-
ing two of the cities long-established institutions: the 
József Lévay Calvinist and the György Fráter Catholic 
Grammar School. The traditions and the faculties of the 
two schools have been united to serve the aim of educat-
ing the youngsters in accordance with a new intellectual 
trend. Who taught in the newly formed school? How did 
they manage to keep the traditional values and create 
an intellectual workshop that still operates today? The 
school’s alumni, past and present teachers and head-
masters talk about their memories and personal experi-
ences. In the film we learn about some remarkable lives 
that started at Földes. It is not uncommon that grandfa-
ther, son and grandson have all been students at Földes, 
lending it the nickname “the school of generations”. 

PREMIER: 09.15. 16:30 Uránia Q&A

A TISZTELETREMÉLTÓ / THE RESPECTABLE
D: CZIKORA Ágnes
(Hungary, 2019) 85 min (HUN)
 

A tiszteletreméltó Kelemen Didák minorita misszioná-
rius, a Miskolci Minorita Templom építtetője életútját 
mutatja be. Ez az első filmes alkotás, amely az atyát 
kíséri pályája főbb állomásaira: hangot ad a nevéhez 
fűződő csodálatos cselekedeteknek, és számba veszi a 
Boldoggá avatásához kapcsolódó eseményeket.

The story of Kelemen Didák, a Minorite missionary and 
the builder of the Minorites Church in Miskolc. This is the 
first film attempt to show the milestones of the Father’s 
life, to give voice to the wonders associated with his 
name and to list the events leading to his Canonization.

PREMIER: 09.13. 17:00 Béke Q&A

Egyetem CineFest-ösztöndíjas rendezőjének legfőbb 
célja, hogy hiteles példaként mutassa be a szereplőket a 
társadalomnak. Rávilágítson arra, hogy mennyire fontos 
a céltudatosság és az elszántság. Mindemellett közelebb 
hozza a nézőhöz az élet értelmét, azáltal, hogy a motivá-
cióra és a flow fontosságára összpontosít. 

Every year, CineFest Miskolc helps a talented student of 
the University of Miskolc’s Department of Cultural and 
Visual Anthropology to realize his/her film in the form of 
a scholarship. In 2020, our grantee was Stella Szako-
nyi, but her film Dancing on the Track’s premiere had 
to be postponed to 2021 due to the pandemic situation 
of 2020. Dancing on the Track is a motivational docu-
mentary featuring two talented and successful young 
athletes: runner Csaba Kiss and dancer Evelin Bukovics. 
Based on anthropological fieldwork, the film is com-
posed of interviews, music clips and dynamic sequenc-
es of visual elements and images. During the recorded 
conversations we hear about outstanding results, turning 
points and difficulties that are inherent in doing sports. 
The main goal of the CineFest grantee is to present the 
two athletes to the society as creditable examples and 
potential role models. The director wants to highlight the 
importance of having a purpose and the determination to 
pursue it. In addition, the film also wishes to reveal the 
role of motivation and flow in our lives.      

PREMIER: 09.13. 19:00 Béke Q&A
REPETITION: 09.14. 17:00 Béke 
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A CINEFEST MISKOLC ÉS 
A MISKOLCI EGYETEM 

RÖVIDFILMES PÁLYÁZATA

Ragadj kamerát, mobiltelefont vagy táblagépet, majd ülj a gép elé és 
készítsd el a saját imázsfilmed a Miskolci Egyetemről, maximum 1,5 percben! 

Bármilyen technikával dolgozhatsz, a lényeg, hogy az elkészült alkotás 
megmutassa a Miskolci Egyetem értékeit, szépségeit.

Tudás, közösség, a legzöldebb és legszebb campus, 
a legjobb választás – ez a Miskolci Egyetem. 

A pályaművekkel kapcsolatos elvárások:
- minimum 30, maximum 90 másodperces hossz
- a film ne egy-egy karról, hanem az egyetem egészéről szóljon
- a film látványvilága, ritmusa a fiatalokhoz szóljon

Lehetsz diák vagy szülő, ne habozz, élj a lehetőséggel!
Az alkotásokat a cinefest.hu oldalon a nevezés fül alatt lehet feltölteni. 

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 5.
Az alkotásokról szakmai zsűri dönt.

További díjak: második helyezett 200, 
harmadik helyezett 100 ezer forint

Fődíj: 500 ezer forint



11 SEPTEMBER 19:00 URÁNIA TEREM / SCREEN

JOSEPH PULITZER: VOICE OF THE PEOPLE / A NÉP HANGJA
D: Oren RUDAVSKY 
Cast: Daniel Albert, Lauren Ambrose, Nicholson Baker 
(USA, 2018) 84 min 

Joseph Pulitzer spoke of “fake news” over 100 years ago and fought the dangers that 
the suppression of news had for a democracy long before our present threats to press 
freedom. His heroic battles have been forgotten along with the lessons we might learn 
from the tools he deployed against his enemies.

Joseph Pulitzer több, mint 100 évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet az „álhírekre” és szállt 
szembe a sajtószabadságot napjainkban is fenyegető hírkorlátozások veszélyével. Hősies 
küzdelmei azóta feledésbe merültek, ahogyan az is, hogy mit tanulhatunk az ellenfelei 
ellen bevetett eszközökből.

12 SEPTEMBER 17:00 URÁNIA TEREM / SCREEN

THE DOMINICAN DREAM / A DOMINIKAI ÁLOM
D: Jonathan HOCK 
Cast: Johnny Solo 
(USA, 2019) 100 min

In the early 1990s, the future of basketball belonged to a young Dominican immigrant 
named Felipe Lopez. Featured on the cover of Sports Illustrated at the age of 17, Lopez’s 
story is the ultimate profile of the American dream.

Az 1990-es évek elején a kosárlabda jövőjét egy ifjú dominikai bevándorló, Felipe Lopez 
jelentette. A 17 évesen a Sports Illustrated címlapjára került Lopez története maga az 
amerikai álom.

12 SEPTEMBER 21:15 URÁNIA TEREM / SCREEN

WILLIE
D: Laurence MATHIEU-LEGER 
Cast: Willie O’Ree, Gary Bettman, Wayne Gretzky 
(USA/Canada, 2019) 89 min 

Documentary about Willie O’Ree who was the first black hockey player who played in 
National Hockey League for Boston Bruins in 1957-58 and 1960-61 seasons.

Dokumentumfilm az első fekete hokijátékosról, aki az 1957-58-as és az 1960-61-es 
szezonban volt a Boston Bruins játékosa. 

Az Amerikai Fókusz program megvalósítását  
az Amerikai Egyesült Államok  

budapesti nagykövetsége támogatta.

 AMERIKAI FÓKUSZ  USA FOCUS KÖNYVBEMUTATÓ A MAGYAR MŰVÉSZETI 
AKADÉMIA KIADVÁNYAIBÓL

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK 17:00 
MŰVÉSZETEK HÁZA BÉKE ART MOZITEREM

A Magyar Művészeti Akadémia 2017. november 1-től 
indította el a 100%-ban saját tulajdonában lévő MMA Kiadó 
Nonprofit Kft-t. Az MMA Kiadó legfőbb célja az MMA és 
intézményei gondozásában megjelenő könyvek (művészeti 
könyvek, albumok, katalógusok, konferenciafüzetek, 
életmű-feldolgozások), CD-k, DVD-k és a Magyar Művészet 
periodika kiadása, továbbá az MMA által megrendelt életmű-
dokumentációk készítése, portréfilmgyártás, videószolgáltatás, 
valamint a fotó- és videoarchívum gondozása.

 	 BÓDY GÁBOR: EGYBEGYŰJTÖTT FILMMŰVÉSZETI 
ÍRÁSOK 3.

 	 ÖRÖK VARÁZS - TÓTH JÁNOS KINEMATOGRÁFUS 
A könyvbemutatón részt vesznek a kiadó képviselői. 

KÖNYVBEMUTATÓ A MAGYAR MŰVÉSZETI 
AKADÉMIA MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS 
MÓDSZERTANI KUTATÓINTÉZETÉNEK 
LEGFRISSEBB KIADVÁNYAIBÓL

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK 17:00 
MŰVÉSZETEK HÁZA BÉKE ART MOZITEREM

Az MMA MMKI évek óta kiemelt figyelemmel foglalkozik a 
magyar film területén történő kutatásokkal. Ennek a kitűzött 
célnak a hozománya a kutatóintézet két új kötete, a Magyar 
producerek I., valamint a CineFest-en bemutatásra kerülő Film 
és jog a gyakorlatban – A filmalkotás folyamatát övező egyes 
magánjogi kérdések című kötet, amelyek széles körben mind a 
filmes szakembereknek, mind az érdeklődő közönség számára 
hasznos és érdekes olvasmányok lehetnek.

 	 KOLLARIK TAMÁS: MAGYAR PRODUCEREK I.

 	 KOLLARIK TAMÁS ÉS TAKÓ SÁNDOR: FILM ÉS JOG 
A GYAKORLATBAN

A könyvbemutatón részt vesznek a kötetek szerkesztői. 

MAGYAROK HOLLYWOODBAN 
KÖNYVSOROZAT ZUKOR ADOLF ÉS WILLIAM 
FOX CÍMŰ KÖNYVEINEK BEMUTATÁSA

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK 17:30 
MŰVÉSZETEK HÁZA BÉKE ART MOZITEREM

„Nem elég, ha magyar vagy… de azért segíthet.” 
Hollywood magyar alapítóinak életrajzi könyvei először 
magyarul.

Zukor Adolf és Fuchs Vilmos (angolosított és közismert nevén 
William Fox) két kis Miskolc közeli faluból, Ricséről és Tolcsváról 
indultak el Amerikába, ahol lefektették mesébe illő karrierjük 
alapköveit. Az ő nevükhöz fűződik a két világhírű és befolyásos 
filmstúdió, a Paramount Pictures és a Twentieth Century Fox 
születése, az ő filmjeik nyerték el a filmtörténet első Oscar-
díjait, az amerikai szakirodalom pedig egyenesen Hollywood 
magyar alapító atyjaiként tartja őket számon. Mindketten 
megírták saját, filmtörténeti jelentőségű önéletrajzi könyveiket, 
amely kötetek mindezidáig soha nem jelentek meg magyarul.

A bemutatón részt vesznek a magyar kötetek ötletgazdái, 
szerkesztői: Dr. Kollarik Tamás Bánffy Miklós-díjas, Magyar 
Filmdíjas producer, egyetemi oktató, filmalkotó, valamint 

Dr. Takó Sándor Magyar Mozgókép Szemle díjas producer, 
rendező, egyetemi oktató. Az önéletrajzi kötetek az ő több éves 
munkájuknak az eredményeként, a FilmHungary kiadásában, 
a „Magyarok Hollywoodban” könyvsorozat részeként jelentek 
meg, és évtizedekkel az eredeti kiadásuk után végre magyarul 
is olvashatók.



FILM ÉS TUDOMÁNY
A CineFest Miskolci Nemzetközi Fesztivál, a X. TUDOMÁNYFESZTIVÁL 

és a Tudomány és Technika Háza közös filmes programja

SZEPTEMBER 16-17. Tudomány és Technika Háza és a X. Tudományfesztivál fesztiváltere
A pontos programról a www.tudomanyfesztival.hu –oldalon tájékozódhatnak.

MIEZMIAZ? MOZGÓKÉPES ENCIKLOPÉDIA A LEGKISEBBEKNEK
D: GERSELICS Miklós, M.TÓTH Géza 
(Magyarország, 2018) 16x3 min (HUN)

A sorozat a kisegyerekkorú nézőket segíti a már meglévő ismereteik rendszerezésében és új ismeretekhez juttatja őket.

A KŐBALTÁS EMBER 
D: GAUDER Áron 
(Magyarország, 2014) 26 min (HUN)

Az érdi Fundoklia-völgyet ma levendulaültetvények szegélyezik, de körülbelül százezer esztendővel ezelőtt itt vadásztak barlangi 
medvére a neandervölgyi emberek. Az 1969-ben feltárt lelőhely igazi ritkaság, mert nem barlangi, szabad ég alattisága ellenére kiállta az 
idő vasfogát. A film szeretné a nyomozást kiszabadítani a régészek irodáiból, és sok mindent rekonstruálni élőben, például kőeszközzel 
nyúzni és darabolni, valamint elsajátítani, milyen bogyók, gyökerek lehettek őseink táplálékai, és milyen fával érdemes tüzelni.

A KŐBALTÁS EMBER 2. – SAMU VACSORÁJA
D: GAUDER Áron 
(Magyarország, 2017) 25 min (HUN)

A sorozat következő részében is Schneider Zoltán ered a múlt titkainak nyomába, a másik főszereplő is közismert: ő Samu, a 
vértesszőlősi előember. A kőbaltás ember c. film második része is izgalmas animációkkal, rekonstruált jelenetekkel hozza közelebb a 
régmúlt történéseit a nézőhöz. Fontos célunk a tudomány egy szeletének megismertetése a fiatalokkal, ebben segít a filmes eszközök 
mellett a sokat tréfálkozó, laikus, de annál lelkesebb detektív figurája.

MAGYAROK A HOLDON
D: VERECKEI Zsolt 
(Magyarország, 2018) 50 min (HUN)

A filmben Pavlics Ferenc, a híres Lunar Roving Vehicle tervezőjének élete és munkássága kerül bemutatásra, valamint a NASA-nál 
dolgozó magyarok, akik mindennap az emberiség horizontját tágítják.

INVERSE EVEREST
D: LERNER Balázs 
(Magyarország, 2018) 60 min (HUN)

A 2197 m mély Krubera-Voronya-barlang az Everest föld alatti megfelelője, bolygónk jelenleg ismert legmélyebb barlangja. Ide eljutni 
egyszerre presztízs és kihívás. A magyar Inverse Everest expedíció 2016 augusztusában lejutott a világ búvárfelszerelés nélkül elérhető 
legmélyebb pontjára, a 2080 m mélyen fekvő Game Over terembe. A barlangkutatók és az expedícióval utazó filmes stáb egyedülálló 
felvételeket rögzített: a világ legmélyebb barlangjáról mindeddig nem készült ismeretterjesztő film.

EMLÉKEZET
D: NOVÁK Tamás 
(Magyarország, 2019) 50 min (HUN)

A XXI. század elejére több neves magyar agykutató segítségével egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy megfejtsük az emberi agy 
működését. Ezzel párhuzamosan a világ vezető techóriásai öles léptekkel haladnak afelé, hogy egyre jobb és hatékonyabb mesterséges 
intelligenciát hozzanak létre. Filmünkben Stuart Russellel és több neves jövőkutatóval beszélgetve próbáljuk megfejteni, vajon 
milyen jövő kapujában állunk. Mit jelent a kreatív rombolás, mi lesz, ha elveszik a munkánkat a robotok, kik az igazi nyertesei a digitális 
forradalomnak, és ha létrehoztunk egy gépet, ami jobban, gyorsabban gondolkodik, mint az agyunk, akkor milyen jövő vár ránk, a homo 
sapiensre?
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Helyszínek:
Avas Kapuja - Palóczy Emlékmű
Avasi Bortanya
Nádler Pince
Bormúzeum
Polgármester Pince
Pinyó
BM sor
Gyere, nézd meg, 
mi van a bográcsokban! 
Kóstold meg egy jó mozi után 
a legfinomabb bográcsos kajákat
és  a hegy legjobb borait!  Kvaterkázz a filmesekkel és a Kapitány 
borát is elviheted!

2021.09.18.
17.00-24.00 óráig

Avasi bográcsozás
Bográcsozzunk! 
No Gulasch!

Kifőzzük az Avast!
Találkozz, Társalogj, kósTolj, Táncolj!

...az egészséges választás!

DÖNER

PIZZA

Miskolc, Kossuth u. 2.
www.donerking.hu
+36702999422
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