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KEDVES FILMBARÁTOK!

DEAR FILM LOVERS!

Közel 80 film! Ahogy már megszokhattuk, ismét
izgalmas programmal vár a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 9 napon át. A válogatás mintegy fele magyar alkotás: a Nemzet Sportolója díjjal kitüntetett legendás,
olimpikon tornászunkról szóló Aki legyőzte az időt – Keleti
Ágnes című dokumentumfilm, illetve a Filmintézet Inkubátor
Programjában készült Magasságok és mélységek című filmet
is, amelyet Erőss Zsolt hegymászó története inspirált, először
láthatja a közönség az elkövetkező napokban. Miskolcon lesz a
premierje a Nyugati nyaralás című vígjátéknak, illetve a Hat hét
című drámai alkotásnak is, amelyek mind a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósulhattak meg. Az alkotók több filmes
generációt képviselnek, a témák és a formátumok rendkívül
változatosak: csak a versenyprogramokban szereplő hazai alkotások között nézhetünk kreatív dokumentumfilmet, retro
vígjátékot, megtisztító drámát, rövidfilmet és animációkat is.
Fontos, hogy legyen egy olyan ünnepi alkalom, amelyen ezt a
színes és rendkívül tartalmas filmes felhozatalt méltó körülmények között élvezheti a közönség és szemlélheti a szakma.
A miskolci CineFest közel 20 éve biztosít lehetőséget a hazai
mozgóképalkotóknak, hogy nemzetközi mezőnyben, mégis itthon mutathassák be legújabb filmjeiket. A Nemzeti Filmintézet
számos fesztivált támogat, köztük a CineFestet is, hogy megismertesse a nézőkkel a legfrissebb kortárs irányzatokat és a
hazai filmes közösségnek megjelenési terepet biztosítson. Alkalmat, hogy izgalmas történeket elmesélve a közösségünket,
társadalmunkat körülvevő valóságot illető kérdésekre válaszlehetőségeket kínáljanak.
Szakonyi Veronika Noémi alkotása, a Hat hét érdekessége, hogy
az alkotók eredetileg dokumentumfilmben szerették volna feldolgozni a nyílt örökbefogadás témáját, a felkészülés alatt készített interjúk alapján azonban úgy döntöttek, az érzékeny témára és az emberi sorsok tiszteletére való tekintettel a fikciós
forma alkalmasabb. Ez is bizonyítja, hogy a mozgókép készítés
hatalmas felelősség, amely felelős és felkészült alkotócsapatokat kíván.
Mi, a Nemzeti Filmintézetnél azon dolgozunk, hogy ezeket a
művészeket és szakembereket támogassuk és lehetőséget biztosítsunk nekik álmaik megvalósítására.
Bízom abban, hogy a 18. CineFest vetítései emlékezetes és felemelő filmpillanatokat nyújtanak minden nézőnek idén is!
Jó szórakozást!

Nearly 80 films! As usual, for 9 days, the CineFest
Miskolc International Film Festival will once again
offer an exciting program. About half of the selection is
Hungarian: the documentary film about our legendary Olympic
gymnast Ágnes Keleti, who won the Athlete of the Nation
Award, and the film by the Film Institute’s Incubator Program,
Heights and Depths, inspired by the story of mountaineer Zsolt
Erőss, will be screened for the first time in the coming days.
Miskolc will also host the premiere of the comedy Riviera East
and the drama Six Weeks, both supported by the National
Film Institute. The filmmakers represent several generations
of filmmakers and the themes and formats are extremely
varied: among the Hungarian films included in the competition
programs only, there are creative documentaries, retro
comedies, heartbreaking dramas, short films and animations.
It is important to have a festive occasion where this colorful
and very rich film selection can be enjoyed by the public
and the profession in an atmosphere worthy of all the films
screened. For almost 20 years, CineFest Miskolc has provided
an opportunity for Hungarian filmmakers to show their latest
films in an international context, yet in their home country.
The National Film Institute supports a number of festivals,
including CineFest, to bring the latest contemporary trends
to audiences and provide a platform for the Hungarian film
community. We would like to provide an opportunity to tell
compelling stories and offer answers to questions about the
reality that surrounds our communities and society.
The interesting thing about Veronika Noémi Szakonyi’s work,
Six Weeks, is that the creators originally wanted to deal with
the topic of open adoption in a documentary, but based
on the interviews conducted during the preparation, they
decided that the fictional form was more suitable, given the
sensitive subject and respect for human fate. This example
demonstrates that filmmaking is a huge responsibility that
requires dedicated and well-prepared crews.
We at the National Film Institute are working to support these
artists and professionals and give them the opportunity to
realize their dreams.
We hope that the 18th CineFest’s screenings will provide
memorable and inspiring film moments for all viewers this
year!
Enjoy them!

KÁEL Csaba
Magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke

Csaba KÁEL
government commissioner for the development of Hungarian
national film industry, Head of the National Film Institute

Fotó: © NFI Csibi Szilvi
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KEDVES FILM- ÉS CINEFEST BARÁTOK!

DEAR FILM- AND CINEFEST FRIENDS!

Az elmúlt tizenhét évben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Magyarország egyik legismertebb és – a
visszajelzések alapján – legkedveltebb filmfesztiváljává
vált. Minden év szeptemberében a filmszakma és a nézők
az elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel
találkozhatnak a világ filmterméséből, melyek közül a
versenyprogram és a kitekintő szekció mindegyike hazai
premier.
Sajnálatunkra a fesztivál a világjárvány miatt 2020-ban elmaradt,
és a mozik látogatottsága világszerte visszaesett, sőt még napjainkban sem érte el a járvány előtti szintet. Ezért nagy örömünkre
szolgált, hogy tavaly a Fesztivál iránti érdeklődés a korábbi időkkel
megegyező volt, és visszatért a régi fesztiválhangulat is.
Az idei CineFest előkészületei már az év elején megkezdődtek, és
idén a korábbi hagyományoknak megfelelően a világ legfrissebb
filmtermését és a hazai filmgyártás legújabb alkotásait bemutató
vetítési programmal és kapcsolódó szakmai programokkal várjuk az
érdeklődőket Miskolcra szeptember 9. és 17. között.
A versenyprogram idén is Európa nagy fesztiváljaival összemérhető
kvalitású lesz. A magyar filmművészet klasszikusairól sem feledkezünk meg, és tematikus válogatásokban elevenítjük fel a hazai és
külföldi filmtörténeti jelentőségű alkotásokat, és az idei év évfordulóiról is megemlékezünk.
A fesztivál számos nemzetközi szakmai szervezettel is együttműködik, ennek eredményeként megtiszteltetés számunkra, hogy a
FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) nemzetközileg
elismert filmkritikusokból álló zsűrit delegál fesztiválunkra, idén
immár harmadik alkalommal, és a szervezet nálunk tartja az éves
közgyűlését is.
Kiváló az együttműködésünk a SIGNIS és az Interfilm nemzetközi
szervezetekkel, akik hazánkban egyedül a CineFest-re delegált zsűri segítségével döntenek a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díjáról. A
C.I.C.A.E. (Confédération Internationale des Cinémas d’art et d’essai)
– Art Mozik Nemzetközi Szövetsége által delegált zsűri pedig mozit
üzemeltető kollégák szemével dönt a nemzetközi szervezet díjáról.
A filmfesztivál nemzetközi elismertségét jelzi, hogy számos nemzetközi fesztivállal – köztük az „A” kategóriás Shanghaji Nemzetközi
Filmfesztivállal – van együttműködési kapcsolatunk, és évről-évre
törekszünk arra, hogy bemutathassuk a partnerország filmkínálatának egy-egy kiemelkedő alkotását is.
A fesztivál vetítési helyszínei változatlanul a Művészetek Háza
nagyterme és két kis moziterme (Uránia, Béke), valamint a miskolci
Csodamalom Bábszínházban megtalálható Zukor terem.
A fesztivál létrehozásakor az volt az álmunk, hogy a CineFest Miskolc egyszer a régió meghatározó nemzetközi filmfesztiváljává
váljon. A filmválogatás színvonalával és az évről évre gazdagabb
kapcsolódó programokkal sikerült ezt elérnünk.
A szervezők nevében szeretettel várunk szeptemberben minden
filmbarátot, filmkészítőt, szakembert, és remélem a nézők is megtalálják a számukra kedves alkotásokat programunkban.

Over the past seventeen years, CineFest Miskolc
International Film Festival has become one of the most
well-known and - according to the feedbacks - most
popular film festivals in Hungary. Every September,
film professionals and audiences alike can enjoy the
most important and critically acclaimed films from the
world’s film production of the past year. All films in our
Competition and Open Eye programs are Hungarian premieres.
Unfortunately, the festival was canceled in 2020 due to the
pandemic, cinema attendance worldwide has fallen and even today
has not reached pre-pandemic levels. Considering these trends we
were extremely delighted to see that last year’s attendance was on
a par with previous years and that the old festival atmosphere has
returned.
Preparations for this year’s CineFest started at the beginning of the
year and, as in previous years, we are looking forward to welcoming
you to Miskolc from 9 to 17 September with a program of screenings
and related professional events showcasing the latest world and
domestic film production.
This year’s program will again be of a quality comparable to that
of Europe’s major festivals. We will not forget about the classics
of Hungarian cinema, and will present thematic selections of films
of great importance in the history of Hungarian and international
cinema, as well as commemorate this year’s anniversaries.
The festival also cooperates with several international professional
organizations, and as a result we are honored to have a jury of
internationally renowned film critics from FIPRESCI (International
Federation of Film Critics), which will be attending the festival for
the third time this year to have its annual meeting in Miskolc.
We have excellent cooperation with the international organizations
SIGNIS and Interfilm. The CineFest is the only Hungarian festival
to which these organizations delegate a jury that decides on
the International Ecumenical Jury Prize. The jury delegated by
the C.I.C.A.E. (Confédération Internationale des Cinémas d’art et
d’essai) - International Confederation of Art Cinemas - decides on
the international organization’s award through the eyes of cinema
operators.
The international recognition of the festival is reflected in our
cooperation with several international festivals as well, including
the ‚A’ category Shanghai International Film Festival. Each year we
strive to present some outstanding films from a partner country.
The festival will continue to operate in the main hall and two small
cinemas of the House of Arts (Uránia, Béke), as well as in the Zukor
Hall of the Csodamalom Puppet Theatre in Miskolc.
At the beginning our dream was that CineFest Miskolc would one
day become the region’s leading international film festival. The
quality of the film selection and the colorful joint programs have
made it possible.
On behalf of the organizers I welcome all film lovers, filmmakers,
professionals and hope that the audience will find the films they
like in our program.

Bíró Tibor
Fesztiváligazgató

Tibor Bíró
festival director

NEMZETKÖZI ZSŰRI | INTERNATIONAL JURY
Isabelle Danel 1962-ben született Franciaországban, 1982 óta dolgozik filmművészetre szakosodott újságíróként és kritikusként. Dolgozott a Télérama, a L’Événement,
a Rolling Stone, a Première munkatársaként, jelenleg pedig a Bande-à-part.fr és a
L’Éléphant számára ír. Az elmúlt három évben az Une heure en séries című, sorozatokról szóló rádióműsor munkatársa volt a France Inter rádióban. Több könyve jelent
meg: En haut des marches le cinéma, Conversation avec Robert Guédiguian, Marilyn Monroe de A à Z. A francia filmkritikusok szövetségének (SFCC) korábbi elnöke
(2013/2019), 2018 májusa óta a FIPRESCI elnöke.

Isabelle DANEL
Franciaország | FRANCE

Isabelle Danel was born in France in 1962, Isabelle Danel has been a journalist
and critic specialized in cinema since 1982. She worked in Télérama, L’Événement,
Rolling Stone, Première and is currently writing for Bande-à-part.fr and L’Éléphant.
For the last three years she was part of the radio show about series : Une heure en
séries on France Inter. She published several books : En haut des marches le cinéma,
Conversation avec Robert Guédiguian, Marilyn Monroe de A à Z. Former president of
the SFCC, french association of Cinema Critics (2013/2019), she is, since may 2018, the
president of the FIPRESCI.
Greta Akcijonaite litván filmes szakember. A filmszakma minden területén sokrétű
tapasztalattal rendelkezik, legyen szó akár az artmozi-üzemeltetésről, különböző
fesztiválok alapításáról és szervezéséről, vagy a Greta Garbo Films filmforgalmazó
cég vezetéséről, illetve produceri munkáról. A filmrendezői és kulturális menedzseri
végzettségű szakember a Skalvija mozi vezetőjeként kezdte pályafutását, majd megnyitotta a Pasaka művészmozit Vilniusban, végül pedig a Kino Delit, ahol nemcsak a
filmes, hanem a szó szoros értelmében vett gourmet csemegéket is „felszolgálnak”.
Greta az egyik megálmodója a közönség-toborzás innovatív eszközeit fókuszba állító
European Film Challenge nemzetközi projektnek.

Greta AKCIJONAITE
Litvánia | LITHUANIA

Greta Akcijonaite is Lithuanian cinema entrepreneur. She has diverse experience
from arthouse cinema and various festivals founder to distribution company Greta
Garbo Films owner and, finally, a producer. Educated as film director and culture
manager, Greta has started her career as a manager of cinema Skalvija, later opened
a private arthouse cinema Pasaka (Vilnius) and eventually a boutique cinema Kino
Deli, where she combined cinematic and gourmet experiences. With a strong focus on
innovative tools for audience development, Greta was the founder of international
project European Film Challenge.

Zachar Balázs, tizenöt év film és médiajogi gyakorlat után, valamint a Nemzeti Filmalap jogi igazgatói pozíciójának betöltését követően, 2018 óta dolgozik producerként.
Azóta több projekten dolgozott a Proton Cinemával, számos rövidfilmet készített,
amelyek közül a Szünet (r: Kölcsey Levente) 2020-ban Locarnoban mutatkozott be.
Producerként első játékfilmje, a Kis Hajni rendezésében készült Külön Falka 2021ben a Karlovy Vary filmfesztiválon debütált és azóta számos nemzetközi fesztivál díjat nyert, valamint 2022-ben megkapta a Magyar Mozgókép Díjat. Az EAVE produceri
workshop (2018) végzett hallgatója.

ZACHAR Balázs

Magyarország | HUNGARY

Balázs Zachar following a fifteen-year long practice in film and media law, and
being the legal director of the Hungarian Film Fund, started working as a producer
in 2018. Since then he worked on several projects with Proton Cinema. He produced
numerous short films, among which BREAK (dir: Levente Kölcsey) premiered in
Locarno in 2020. In 2021 his first feature as producer, WILD ROOTS, directed by Hajni
Kis premiered in Karlovy Vary IFF, won several international festival awards and also
received the Hungarian Film Award. He is a graduate of EAVE Producers’ Workshop
of 2018.
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Michal NOHEJL

Csehország | CZECH REPUBLIC

Adam PAZERA

Lengyelország | POLAND

A zlíni filmes akadémia elvégzése után Michal Nohejl felvételt nyert a FAMU rendező
szakára, ahol Věra Chytilová osztályában tanult. Diákként számos kisjátékfilmet forgatott. A Fobie (Fóbia) című diplomafilmjét beválogatták a 2007-es Febiofest Panorama szekciójába. 2006 óta reklámfilmes rendezőként dolgozik. Ő az egyik tagja annak a Mods nevű rendezőpárosnak, akiket nem sokkal indulásuk után már a szakma
legígéretesebb tehetségeiként emlegettek. Reklámfilmjei és klipjei számos országos
és nemzetközi fesztiválon nyertek díjat. Színészként is ismerhetjük a Poupata című
cseh filmből vagy a Fassbinder filmje alapján készült Why does Mr. R. run AMOK című
darabból, amit a prágai MeetFactory-ban mutattak be. Az Okupace (Foglalkozás)
című játékfilmje 2022-ben elnyerte a „Cseh Filmkritikusok díját” és az év legjobb
filmjének járó „Cseh Oroszlánok díjat” is.
After graduating from Zlín film school, Michal Nohejl was accepted to the directing
department at FAMU where he studied under Věra Chytilová. He shot a number
of short student films. His graduation film Fobie (Phobia) was selected for the
Panorama of Young European Film at Febiofest 2007. Since 2006, he has worked as
commercial director. He is a part of the directing duo Mods who quickly became
some of the most promising local commercial directors. Many of his commercials
and music videos were awarded at both local and international festivals. He also
worked as actor in Czech film Poupata or theater play Why does Mr. R. run AMOK
based on Fassbinder’s film at MeetFactory in Prague. His feature film Okupace
(Occupation) was in 2022 awarded the “Czech Film Critics Award” and “Czech Lions
Award” as the best film of the year.
Adam Pazera szociológia szakon diplomázott, de filmtudományi tanulmányokat is
folytatott. Az 1980-as évektől kezdve több, a filmművészethez és filmekhez kapcsolódó területen is dolgozott. Moderátorként filmes vitaklubot vezetett (a katowicei
Sziléziai Egyetemen), igazgatója volt a Sziléziai Filmszövetség Filmkészítők Klubjának, de moziüzemeltetőként is kipróbálta magát: a híres katowicei Światowid moziban. Kulturális animátorként számos filmes rendezvényt szervezett, részt vett több
nemzetközi filmfesztiválon (Cannes, Karlovy Vary, Miskolc) és filmes konferencián.
Társalapítója több lengyel és külföldi filmfesztiválnak. Helyi és országos lapok rovatvezetőjeként dolgozik, főként fesztiválokról és nemzetközi konferenciákról szóló
beszámolókkal és filmkritikákkal jelentkezik, de a rádióban is hallhatjuk fesztiválkritikáit.
Adam Pazera graduated from sociology, and also has an academic background in film
studies. Since the 1980’s he worked on various fields connected to cinema and films.
He was the moderator of a film discussion club (operating at the Silesian University
in Katowice), the director of the Filmmaker Club – Silesian Film Association, and also
the manager of cult Cinema Światowid in Katowice. As a culture animator he has
been the promoter of many film events, and participated at several international
film festivals (Cannes, Karlovy Vary, Miskolc) and film conferences. He is also the cofounder of local and foreign film festivals. Adam works as a columnist for local and
national newspapers, with a focus on festival and international conferences reports
and film reviews, but he also appears in radio with his festival reviews.
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Darabos Éva 2019-ben diplomázott a MOME Animáció szakán. Diplomafilmje, a Pá,
kis panelom! számos díjat nyert, többek közt a kanadai OIAF 2020 legjobb dizájnért
járó díját, a KAFF 2021 és Cinemira 2021 fődíját, és a 2021-es CineFest CineNewWave
kategória díját is. Rajong minden mozgóképes technikáért és imád filmeket nézni a
legkülönbözőbb műfajokból. Új filmtervjének fejlesztése mellett szabadúszó animációs művészként dolgozik, valamint a szaktársaival közösen létrehozott HEN animációs csapat tagja.

DARABOS Éva

Magyarország | HUNGARY

Éva Darabos is a Hungarian animation artist graduated from the animation
department of MOME in 2019. Her graduation film Bye Little Block! won several
international and national awards, including Best Design at OIAF 2020, Best Short
at KAFF 2021 and Cinemira 2021, and it was the CineNewWave category winner at
CineFest 2021. She adores all motion picture techniques and she enjoys watching
films of every genre. Besides developing her new film idea she works as a freelance
animation artist and also started a group called HEN with former classmates.

Raphaela Schmid író-rendező Bécsben él. Bécsben, Berlinben és São Paulóban tanult filozófiát, majd a bécsi Filmakademie Wienbe került forgatókönyvírói és rendezői szakra. Filmjeit számos hazai és nemzetközi filmfesztiválon vetítették, például a
Szarajevói Filmfesztiválon, a Viennale-n és a Filmfest Gent-en. Legutóbbi filmje, a
Fish like us (2020) elnyerte a Max Ophüls Preis Film Festival 21’ legjobb rövidfilmnek
járó díját, a Diagonale 20’ legjobb rövidfilm díját, valamint a Vienna Shorts 20’ zsűriés közönségdíját is, továbbá jelölték a 21’ Osztrák Filmdíjra. Raphaela jelenleg első
nagyjátékfilmjén dolgozik.

Raphaela SCHMID
Ausztria | AUSTRIA

Raphaela Schmid is a writer-director based in Vienna, Austria. She studied Philosophy
in Vienna, Berlin and São Paulo before entering the Filmakademie Wien, where she is
studying screenwriting and directing. Her films were screened at numerous national
and international film festivals, e.g Sarajevo Film Festival, Viennale and Filmfest
Gent. Her latest film Fish like us (2020) was awarded Best Short Film at the Max
Ophüls Preis Film Festival 21’, received the Best Short Film Award at Diagonale 20’, as
well as the Jury Prize and Audience Award at Vienna Shorts 20’ and was furthermore
nominated for the Austrian Film Award 21’. Currently, Raphaela is developing her first
feature film.

Szabó Szonja európai író és filmrendező, aki Budapesten él és dolgozik. 1983-ban
született. Számos rövidfilmet és dokumentumfilmet írt és rendezett, ezek közül
világszerte többet is bemutattak nemzetközi filmfesztiválokon. Magyarországon
népszerű TV-sorozatok, valamint zenei videoklipek fűződnek a nevéhez. Függetlenül
attól, hogy milyen műfajban alkot, mindig nagy szenvedéllyel és elhivatottsággal
dolgozik a munkáin. Történeteiben mindig a lélek ábrázolására és a minden cselekedet mögött meghúzódó sajátos emberi motivációkra összpontosít. Vizuális felfogása
egyedi, filmjeinek hangulatát erős képi világa határozza meg.

SZABÓ Szonja

Magyarország | HUNGARY

Szonja Szabó is a European writer and film director living and working in Budapest,
Hungary. She was born in 1983. She has written and directed several short films and
documentaries, many of which have been screened at international film festivals
worldwide. She has directed popular TV-series along with music videos in Hungary.
Regardless of the genre she works on, she is always very passionate about and
dedicated to her projects. Her stories always focus on the depiction of the soul and
the specific human interests behind all actions. Her visual perception is unique and
the general atmosphere of her films is determined by her strong pictorial rendition.
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Buzogány Klára 2004-ben végzett a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem újságíró szakán, ahol egyik tanára Buñuel andalúziai kutyájával „hasította ketté” a
filmről való gondolkodását. Napilapos és rádiós kitérők után 2004-ben lett az akkor
még nyomtatott formában, ma online megjelenő Filmtett Mozgóképes Havilap munkatársa. 2009 és 2017 között a Filmtett főszerkesztője, 2019 óta hírszerkesztője és állandó szerzője. 2004 óta a Filmtett Workshop nyári filmalkotótábor és a 15 városban
megrendezett Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle egyik főszervezője.

BUZOGÁNY Klára
Románia | ROMANIA

Klára Buzogány graduated with a master in journalism in 2004 from the BabeșBolyai University, Cluj-Napoca, Romania, where one of her teachers „cut up” her way
of thinking about movies with Buñuel’s Le chien andalou. After a couple of detours
at local newspapers and radios, she became a crew member at the then in-print,
now online, Transylvanian Hungarian-language Filmtett magazine. From 2009 to
2017 she was editor-in-chief at Filmtett, since 2019 she works here as a news editor
and permanent autor. Since 2004 she is one of the organizers of Filmtett’s summer
filmmaking workshop and Filmtettfeszt Hungarian Film Days held in 15 Transylvanian
cities.

Prof. Dr. Horváth Zita Zalaegerszegen született, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban tanult, érettségi után két évet töltött a Zala Megyei Levéltárban. 1997-ben a
Miskolci Egyetemen szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár kiváló
minősítésű oklevelet. 2001-ben PhD fokozatot szerzett, 2016-ban habilitált. Az egyetemi ranglétrát végigjárva, 1999-től 2020-ig egyetemi tanársegédből egyetemi tanár
lett. Volt tanszékvezető, dékánhelyettes, dékán, általános rektorhelyettes, majd 3
évig Dr. Palkovics László államtitkár úr felkérésére helyettes államtitkár. 2020. augusztus 1-jétől a Miskolci Egyetem rektora.

Prof. Dr.
HORVÁTH Zita

Magyarország | HUNGARY

Prof. Dr. Zita Horváth Was born in Zalaegerszeg, she studied at Miklós Zrínyi
Secondary Grammar School in Zalaegerszeg, and spent two years at the Zala County
Archives after graduation from there. In 1997, she obtained a university degree with
excellence at the Faculty of Arts at the University of Miskolc, majoring was history. She
obtained her PhD degree in 2001 and her doctoral habilitation in 2016. Climbing the
corporate ladder, from 1999 to 2020, from assistant lecturer she became a professor.
Former head of department, vice-dean, dean, general vice-rector, then deputy state
secretary for 3 years at the request of Dr. László Palkovics, state secretary. Rector of
the University of Miskolc as of 1st August 2020.

Osgyáni Gábor kulturális antropológus, területfejlesztési szakember. Húsz éve
foglalkozik dokumentumfilm készítéssel. A társadalmi különbségek megértését és
mérséklését segítő filmek kötődnek nevéhez. Emellett kiemelten foglalkozik a XX.
századi magyar történelem sorsfordító kataklizmáinak vizuális feldolgozásával és
emlékezetkultúrájával. Több, fesztiválszereplésen is díjazott alkotásnak rendezője,
illetve társalkotóként producere, gyártásvezetője, riportere.

OSGYÁNI Gábor

Magyarország | HUNGARY

Gábor Osgyáni is a cultural anthropologist and regional development expert.
He has been making documentary films for 20 years. His films usually focus on
understanding and mitigating social differences. In addition, he is primarily engaged
in the visual interpretation and the memorial culture of the fatal cataclysms of 20th
century Hungarian history. He is the director, co-creator, producer and production
manager of multiple festival award-winning works.

NEMZETKÖZI ZSŰRI | INTERNATIONAL JURY
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett esztétika diplomát, majd a jezsuita
rend felnőttképzési intézetében, a Faludi Ferenc Akadémián vett részt filmtörténelem, filmesztétika képzésen. Tíz évig a Heti Válasz filmkritikusaként dolgozott, tanulmányai jelentek meg, és visszatérő szakértője volt a közszolgálati televízió kulturális csatornáinak. 2018-ban jelent meg az MMA Kiadó gondozásában a Csíksomlyói
passió című kötet, amelynek társszerzője és szerkesztője. Több dokumentumfilm és
online sorozat szerkesztője, forgatókönyvírója. 2018 óta a Nemzeti Színház irodalmi
munkatársa. A Magyar Mozgókép Fesztivál fesztiváligazgatója.

LUKÁCSY György

Magyarország | HUNGARY

He graduated from Pázmány Péter Catholic University majoring in aesthetics. He also
attended the Faludi Ferenc Academy, the Jesuit Order’s adult education institute,
where he studied film history and aesthetics. For ten years he worked as a film critic
for Heti Válasz, published studies and was a regular expert for the cultural channels
of public television. In 2018, he co-authored and edited the book Csíksomlyói Passió,
published by MMA Publishing House. He is the editor and scriptwriter of several
documentaries and online series. Since 2018, she has been a literary collaborator at
the National Theatre. Festival director of the Hungarian Cinema Festival.

Számára a szeptember Miskolcot jelenti, Miskolc a CineFestet, a CineFest pedig a
szeptembert. Így megy ez. Az első fesztivál óta boldogan vesz részt a legjobb magyar
filmszakmai együttléten. Filmtörténet specializációval végzett a Pázmány bölcsészkarának kommunikáció szakán, újságíró, szerkesztő és fotográfus. A Magyar Nemzet
és a Mandiner hetilap kulturális rovatát vezeti. Legutóbb a Magyar Krónika újragondolását és átalakítását irányíthatta, ma is a magazin főszerkesztőjeként dolgozik.

MURAY GÁBOR

Magyarország | HUNGARY

For him, September means Miskolc. Miskolc means CineFest, and CineFest means
September. That’s how it works. Since the first festival, he has been happy to
participate in the best Hungarian film gathering. He graduated from the Péter
Pázmány Catholic University, Faculty of Humanities with a specialization in film
history. He is a journalist, an editor and photographer. Most recently, he was in
charge of the rethinking and restructuring of Magyar Krónika, and is still the
magazine’s editor-in-chief.

Magyar Mozgókép-díjas producer, filmrendező, jogász, egyetemi oktató. Az első Netflix forgalmazású magyar filmsorozat, A martfűi rém producere. A FilmHungary filmprodukciós iroda vezetője, számos filmszakmai kötet szerzője, szerkesztője, kiadója.
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas alkotója, valamint a Nemzeti Filmiroda
Korhatár Bizottságának tagja.

TAKÓ Sándor

Magyarország | HUNGARY

Hungarian Cinema Award-winning producer, film director, lawyer, university lecturer.
He is the producer of the first Netflix-distributed Hungarian film series, A martfűi
rém. Head of the FilmHungary film production agency, author, editor and publisher
of several books on film. He is a Hungarian Academy of Arts Fellow and a member of
the National Film Board’s Age Rating Committee.

FIPRESCI ZSŰRI | FIPRESCI JURY
Filmkritikus, oktató és forgatókönyvíró. Film- és színházelméletet tanult a Művészeti Akadémián (Pozsony, Szlovákia) és kultúratudományt a Károly Egyetemen (Prága,
Csehország). Szerkesztőként dolgozott szlovák és cseh folyóiratoknál. Miután hosszú
időt töltött Kazahsztánban és Pakisztánban, disszertációját is az ázsiai filmről írta.
A Filmgeográfia című könyvek szerzőjeként több kötetet jegyez: Kontinentális Kína,
Hongkong, Tajvan, de útikönyvet is írt Urdu, Purdah, Burka. Öt év Pakisztánban. címmel. A szlovákiai Kassán megrendezésre kerülő IFF Art Film Fest program-koordinátoraként is dolgozik. A Szlovák Filmújságírók Klubjának tagja.

Viera LANGEROVÁ
Szlovákia | SLOVAKIA

Film critic, lecturer and scriptwriter. She studied film and theatre theory on Academy
of Arts (Bratislava, Slovakia) and Cultural Studies on Charles University (Prague, Czech
Republic). She worked as an editor in Slovak and Czech periodicals. After living in
Kazakhstan and Pakistan she did her disertation on Asian film. She is the author of
the books Film Geography: Continental China, Hongkong, Taiwan and the travelogue
book Urdu, Purdah, Burka. Five years in Pakistan. She read the film lectures in Baltic
Film and Media School, Tallinn University in Estonia, Asian Film, Cinema of Middle East
and Northen Africa and Latin American Cinema on Film Academy of Performing Arts –
FAMU, Prague, Czech Republic and Theatre Anthropology on Academy of Arts – VŠMU in
Bratislava (Slovakia). She also works as programmed for IFF Art Film Fest in Slovak city
Košice. Member of Slovak Club of Film Jurnalists.

Gerhard Midding újságírást, irodalmat, színművészetet és művészettörténetet tanult
Münsterben és Berlinben. Berlinben élő szabadúszó filmes újságíróként a világ filmművészetéről tudósít számos németországi, ausztriai és svájci napi- és hetilapoknak
(pl. „Die Welt”, a „Berliner Zeitung”, „falter”, „Freitag”), filmes magazinoknak („epd film”,
„Ray”), valamint a „Die Zeit” online kiadásának. Az „epd film” blogot is ő írja. Érdeklődése fókuszában a filmtörténet áll, egyik nagy álma, hogy megtalálja Pressburger Imre
elveszett filmjét, az „I’d rather have cod-liver oil” címűt.

Gerhard MIDDING
Németország | GERMANY

Gerhard studied journalism, literature, dramatic arts and art history in Münster
and Berlin. As a free-lance film journalist based in Berlin, he covers world cinema
for numerous publications in Germany, Austria and Switzerland, notably daily and
weekly newspapers (among them “Die Welt“, “Berliner Zeitung“, “falter“, “Freitag“) film
magazines (“epd film“, „Ray“) as well as the online edition of “Die Zeit“. He also runs
a blog “epd film“: He has a special interest in film history and would really love to
discover the lost Emeric Pressburger film “I’d rather have cod-liver oil“ one day.

Molnár Judit Anna Budapesten született 1982-ben. A gimnázium elvégzése után
először a MÚOSZ újságíró képzésén vett részt, majd az ELTE BTK filmelmélet és
esztétika szakán diplomázott. Dolgozott kulturális televízióműsorokban, filmekben,
kommunikációs szakemberként moziban, filmfesztiválokon, és filmes egyesületnek
is. Közel nyolc évig írta, majd szerkesztette a magyar.film.hu moziportált, jelenleg
szabadúszó.

MOLNÁR Judit Anna
Magyarország | HUNGARY

Molnár Judit Anna was born in Budapest in 1982. After graduating from high school,
she first attended the journalism program at MÚOSZ, then graduated from ELTE in
Film Theory and Aesthetics. She worked in cultural television programs, films, as a
communication specialist in cinemas, at film festivals and for film associations. She
wrote and edited the film portal magyar.film.hu for nearly eight years and currently
works as a freelancer.

ART MOZIK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK ZSŰRIJE | INTERNATIONAL CONFEDERATION OF ART CINEMAS JURY
Gregor Janežič programszervezőként dolgozik a Kulturni dom Cerknicában. Feladata
a filmes oktatási programok szervezése, a fiatal közönség megszólítása és válogatott filmes programok gondozása. Tagja volt a karlovy vary-i Europa Cinemas zsűrijének. Aktívan részt vesz a Szlovén Művészmozi Szövetség munkájában is.
Gregor Janežič works as a programmer in Kulturni dom Cerknica. His responsibility
consists of taking care of educational film programmes, young audience development
and carefully selected film program. He has been a part of the Europa Cinemas jury in
Karlovy Vary. He also actively participates in the Slovenian Art Cinema Association.

Gregor JANEŽIČ
Szlovénia | SLOVENIA

Monica Naldi művészettörténetből doktorált, és a milánói állami filmművészeti iskolába járt. 2012-től vezeti Paola Cortival közösen a Cinema Beltrade-t, az akkor még
bezárásra ítélt milánói egytermes mozit és két másik, a város szélén található filmszínházat. Munkájuk, különösen a Cinema Beltrade-ben, a független filmekre és dokumentumfilmekre fókuszál, fontos küldetésüknek tartják a társadalmi és kulturális
értékek megosztását. A mozik 2020/21-es bezárása idején számos olyan projektben
működött közre, amelyek célja a közönséggel való kapcsolat fenntartása és a független moziüzemeltetők közötti hálózat létrehozása volt.

Monica NALDI
Olaszország | ITALY

Monica Naldi has a Phd in art history and attended the Milan’s public school of
cinema. In 2012 she started to work with Paola Corti managing Cinema Beltrade, the
one-screen theatre at risk of closure in Milan and two other cinemas in the outskirts
of the city. Their work, particularly in Cinema Beltrade, has a focus on independent
movies and documentaries, with attention at sharing social and cultural values.
During the closure of cinemas in 2020/21, she contributed to a number of projects
aimed at maintaining the connection with the audience, and at creating a network
between independent cinema operators.

A Kino Pałacowe, ZAMEK Kulturális Központ filmes osztályának vezetője, Filmtudományi és médiakultúra mesterképzésen végzett a poznańi Adam Mickiewicz Egyetemen. Filmkritikusként több lengyel filmes magazinnal is együttműködik. A wrocławi
New Horizons IFF előválogatója és a poznańi OFF CINEMA IDFF programjának vezetője. A Belinale Forum 2018 zsűrijének tagja. 2020 óta a poznańi Pałacowe mozifilm
osztályának vezetője és igazgatója.

Piotr SZCZYSZYK
Lengyelország | POLAND

Head of Film Department – Kino Pałacowe, ZAMEK Culture Centre. Master’s Degree in
Film Studies and Media Culture at University of Adam Mickiewicz in Poznań. As a film
critic, cooperates with several Polish film magazines. Pre-selector of New Horizons
IFF in Wrocław and chief of program of OFF CINEMA IDFF in Poznań. Member of Jury
at the Belinale Forum 2018. Since 2020 – head of film department and manager of
Pałacowe cinema in Poznań.

NEMZETKÖZI ÖKUMENIKUS ZSŰRI | INTERNATIONAL ECUMENICAL JURY

Susanne BIRCK

Németország | GERMANY
Susanne Birck (*1969) kultúratudományok szakon szerzett mesterfokozatú
diplomát. Tanulmányai fókuszában a
filmtörténet állt, diplomamunkája John
Ford amerikai westernfilmjeiről szólt.
Egy észak-németországi járási hivatalban dolgozik, mint a határokon átnyúló
német-dán együttműködések projektmenedzsere. Szabadúszó újságíróként rendszeresen részt vesz a
Lübecki Északi Filmnapokon, ahol filmkritikákat ír és interjúkat készít (ezeket egy online magazinban publikálja). Újságírói pályafutása egyik csúcspontjának a Klaus Härö finn filmrendezővel készített
interjút tartja.
Susanne Birck (*1969) studied Cultural Sciences and received
a university degree as Magistra Artium. During her studies, her
main subject was film history. Her Master thesis is about the USAmerican Western movies by John Ford. She works at a district
administration in northern Germany as a project manager for crossborder German-Danish co-operations. As a freelance journalist,
she regularly attends the Nordic Film Days Lübeck in order to write
film reviews and do interviews with filmmakers (published in an
online magazine). Highlight in her journalist career was definitely
to interview the Finnish filmmaker Klaus Härö.

Inês GIL

Portugália | PORTUGAL
Inês Gil (*1964) a lisszaboni Lusófona
Egyetemen tanít filmkészítést és fotográfiát. Doktori disszertációját 2005-ben
publikálta “Cinematográfiai atmoszféra”
címmel. Dokumentumfilmeket és videoinstallációkat készít, amelyek témájában
gyakran megjelenik a spiritualitás. Legutóbbi (előkészületben lévő) projektje egy Azori-szigeteki családról szól, amiben tizenéves hármasikrek nevelkednek. 2010-ben vett
részt először a SIGNIS és az ökumenikus zsűri munkájában (Velence), azóta számos nemzetközi filmfesztiválon találkozhattunk vele.
Inês Gil (*1964) teaches film and photography at the Lusófona
University in Lisbon. She published her PhD thesis in 2005, on
“Cinematographic Atmosphere“. She directs documentaries and
video installations, often related to spirituality. Her last project
(in pre-production) is about a family in the Azores who has to
raise her teen triplets. She started to participate in SIGNIS and
Ecumenical Juries in 2010 (Venice) and participated in numerous
International Film Festivals since.

NEVELŐS Zoltán

Magyarország | HUNGARY
Nevelős Zoltán (*1971) a szegedi egyetemen szerzett magyar és angol irodalomés nyelvtudomány szakos diplomát. A
Duna Televízióban egyházi témájú dokumentumműsorokat készített, majd programszerkesztőként a csatorna filmes osztályára került. Karrierjét az MTVA filmes
osztályán folytatta. 2001 és 2005 között
a DVD Est Extra magazin szerkesztője volt. Több tucat játékfilmet
fordított le szinkronizálásra. Évekig a Titanic Budapest Filmfesztivál
tanácsadója és katalógusszerkesztője volt. Filmekkel kapcsolatos
írásait elsősorban a Filmvilág című magazinban olvashattuk.
Zoltán Nevelős (*1971) graduated in Hungarian and English
literature and linguistics at the university in Szeged. He made
documentary programmes at Duna Televízió’s Religion Department.
As a programme manager he joined the channel’s Film Department,
continuing in the Film Department of joined public media MTVA. He
served as editor of DVD Est Extra magazine between 2001 and 2005.
He translated dozens of feature films for dubbing. For many years he
was advisor and catalogue editor for Titanic Budapest Filmfest. His
articles on film were published mainly in Filmvilág magazine.

SZŰCS Kinga

Magyarország | HUNGARY
Szűcs Kinga (*1975) az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa. Az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)
magyar-német szakán szerezte első mesterszakos diplomáját, ahol személyes
érdeklődése révén a film- és színháztudományban is elmélyedhetett. Következő
mesterszakos diplomáját a Közép-európai Egyetemen (CEU) szerezte
történelem szakon, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
folytatta tanulmányait, ahol 2014-ben szerzett teológiai mesterszakos diplomát társadalometika szakirányon. Doktori fokozatát 2021ben szerezte. Az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport tagja és az
Európai Keresztény Környezeti Hálózat (ECEN) kommunikációs felelőse.
Kinga Szűcs (*1975) is an assistant professor at the Department of
Religious and Social Sciences of the Lutheran Theological University.
Kinga obtained her first Master’s degree at the Hungarian-German
Department of Eötvös Lóránd University (ELTE), where she also had
the opportunity to delve into film and theatre studies through her
personal interest. She earned her next Master’s degree from the
Central European University (CEU) in history, and then pursued her
studies at the Lutheran Theological University, where she graduated
with a master’s degree in theology in 2014, majoring in social ethics.
She received her doctorate in 2021, is a member of the Ararat
Creation Care Working Group and is responsible for communications
at the European Christian Environmental Network (ECEN).

Egy jó magyar filmet keresel?

Nekünk megvan.

Benne van minden történetünk.
filmio.hu

NAGYJÁTÉKFILM | FEATURE FILMS
VERSENYPROGRAM | COMPETITION
16 VESPER
17 A SZERELMESDAL | A LOVE SONG
18 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK | HEIGHTS AND DEPTHS
19 PORRÁ LESZÜNK | YIN RU CHEN YAN | RETURN TU DUST
20 EO
21 KÖZEL | CLOSE
22 JOSEPH CHAMBERS BECSÜLETE | THE INTEGRITY OF JOSEPH CHAMBERS
23 A VÁD | LES CHOSES HUMAINES | THE ACCUSATION
24 NYUGATI NYARALÁS | RIVIERA EAST
25 FIÚ A MENNYBŐL | BOY FROM HEAVEN
26 FŰZŐ | CORSAGE
27 BARLANG | IL BUCO
28 A TITOKZATOS NŐ | HEOJIL KYOLSHIM | DECISION TO LEAVE
29 SZENT PÓK | HOLY SPIDER
30 HAT HÉT | SIX WEEKS
31 SZEPLŐTELEN | IMACULAT | IMACULATE
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 VESPER

2022 | Litvánia, Franciaország, Belgium | Lithuania, France, Belgium | 112 Min

Kristina BUOZYTE
1982, Litvánia | LITHUANIA
2014 ABCs of Death 2
2012 Aurora
2009 Park ´79
2008 Kolekcioniere

Bruno SAMPER

1974, Franciaország | FRANCE
2014 ABCs of Death 2
2012 Aurora

PREMIER: 09.09. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.10. 16:00 Zukor

PRODUCER
Asta LIUKAITYTE, Alexis PERRIN,
Daiva VARNAITĖ-JOVAIŠIENĖ

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Kristina BUOZYTE, Brian CLARK,
Bruno SAMPER

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Feliksas ABRUKAUSKAS

VÁGÓ EDITOR
Suzanne FENN

SZEREPLŐK CAST Raffiella CHAPMAN,
Eddie MARSAN, Rosy MCEWEN

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Anton

Valamikor a jövőben a Föld ökoszisztémája összeomlik. A kemény 13 éves tini, Vesper, mindent
megtesz azért, hogy élelmet szerezzen magának és lebénult apjának, közben pedig biológiai
mintákkal kísérletezik a laboratóriumában. Egy nap egy titokzatos nőre bukkan az erdőben,
akitől azt reméli, hogy elviszi őt a Citadellára, egy olyan helyre, ahol a hatalmasok döntenek
a világ maradékának sorsáról. Kristina Buožytė (aki 2012-ben a CineFesten Emeric Pressburger-díjat kapott a Vanishing Waves című filmjéért) és Bruno Samper remek érzékkel választotta a litván erdőséget ennek a disztópikus sci-finek a helyszínéül. Az erős színészi alakítások,
az egyedi művészi koncepció és a fantáziadús filmzene kombinációjának köszönhetően a
nézők igazán átfogó audiovizuális élményre számíthatnak.
At some point in the future the Earth’s ecosystem collapses. A tough 13-year-old called Vesper,
whose father is paralysed, tries to get food for them wherever she can while experimenting
with biological specimens in her laboratory. One day she finds a mysterious woman in the
forest who she hopes will take her to the Citadel, a place where the powerful decide the fate
of what’s left of the world. Kristina Buožytė (winner of CineFest’s Emeric Pressburger Prize
with Vanishing Waves in 2012) and Bruno Samper make skilful use of the Lithuanian wooded
landscape as the setting for their dystopian sci-fi and, thanks to a combination of strong
performances, a unique artistic concept and an imaginative score, viewers can expect a truly
comprehensive audiovisual experience.

I N T E R N AT I O N A L C O M P E T I T I O N | F E AT U R E F I L M S | 1 7

 A SZERELMESDAL | A LOVE SONG
2022 | Amerikai Egyesült Államok | USA | 81 Min

PRODUCER
Dan JANVEY, Jesse HOPE,
Max WALKER-SILVERMAN

Max WALKER-SILVERMAN
1973, Amerikai Egyesült Államok | USA
2020 Chuj

Boys of Summer (short)
2019 Lefty/Righty (short)

PREMIER: 09.10. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.11. 21:15 Uránia

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Max WALKER-SILVERMAN

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Alfonso HERRERA SALCEDO

VÁGÓ EDITOR
Max WALKER-SILVERMAN, Affonso
GONÇALVES

SZEREPLŐK CAST
Dale DICKEY, Wes STUDI, Michelle WILSON

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Sony Pictures

„Mi a szerelem azoknak, akiknek nincs kivel megosztaniuk?” – teszi fel a kérdést a debütáló
rendező, Max Walker-Silverman az idei Sundance fesztivál egyik igazi fénypontjaként berobbant lírai drámában. A hétköznapok múló szépségének felidézésével, páratlan gyengédséggel és finom humorral mutatja be nekünk Faye-t, a magányos utazót, aki egy elhagyatott
coloradói kempingben mulatja az időt, a madarakat és a csillagokat figyelve, és egy, a távoli
múltjából érkező emberre, Litora várva. Évtizedek óta nem látták egymást, pedig egykor elválaszthatatlanok voltak. Nemrég mindketten elvesztettek valakit, akit szerettek, és most azt
remélik, egymásban megtalálják a vigaszt és egy társat, akivel megoszthatják az élet terheit
és apró örömeit is.
“What’s love for those with no-one to share it?” asks debuting director Max Walker-Silverman
in his lyrical romance, one of the true highlights of this year’s Sundance festival. With his
intuitive appreciation of the ephemeral beauty of the ordinary day, with tenderness and
a subtle sense of humour, he introduces us to Faye, a lone traveller biding her time at a
deserted Colorado campsite, watching birds and stars as she awaits the arrival of Lito, a figure
from her distant past. She hasn’t seen him in decades yet, back then, they were an item. Since
they both lost someone they loved a while back, they hope to find in one another a source
of solace and a companion with whom to share the burdens of life, and also its small joys.
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 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK | HEIGHTS AND DEPTHS
2022 | Magyarország | Hungary | 98 Min

CSOMA Sándor

1985, Magyarország | HUNGARY
2019 Casting
2017 Nem történt semmi
2016 Tabula rasa
2014 A telep
2014 Hagyj élni!

PREMIER: 09.10. 20:30 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.11. 20:30 Zukor

PRODUCER
SÜMEGHY Claudia, TOPOLÁNSZKY Tamás Yvan

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
CSOMA Sándor

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
TÓTH Levente

VÁGÓ EDITOR
MÁRTON Dániel

SZEREPLŐK CAST
PÁL Emőke, TRILL Zsolt, NAGY Enikő

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Juno11

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még
reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásában jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni
a nő keménységét. Első egész estés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm
rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.
At the end of May 2013, a country watches anxiously as the first Hungarian conqueror of Mount
Everest, Zsolt Erőss, disappears in the Himalayas with his climbing partner. Although everyone
else is still hopeful, his wife Hilda Sterczer announces on a live broadcast that it is pointless
to organize any more rescue expeditions. In the weeks that follow, the media systematically
try to break her toughness down. In his first feature-length film, Sándor Csoma, director of
several internationally acclaimed short films, depicts the events from Zsolt Erőss’ wife point
of view .
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 PORRÁ LESZÜNK | YIN RU CHEN YAN | RETURN TO DUST
2022 | Kína | People’s Republic of China | 131 Min

PRODUCER Zhang MIN, Li YAN

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY Li RUIJUN

OPERATŐR PHOTOGRAPHY Wang WEIHUA

VÁGÓ EDITOR Li RUIJUN

SZEREPLŐK CAST
Renlin WU, Hai-QING, Shengfu LI

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
m-appeal

2017 Walking Past the Future
2015 River Road
2012 Fly with the Crane
2010 The Old Donkey
2007 The Summer Solstice

Észak-Nyugat-Kína. Két kívülálló – a zárkózott, idős agglegény Ma és a fogyatékos, meddő
Guiying – egy elrendezett házasság révén összekötik életüket. Ruijun Li rendező, aki úgy ismeri
a vásznon bemutatott Gansu tartományt, mint a tenyerét, véletlenül sem próbál elnézőnek
mutatkozni, sőt a nézőt sem szeretné érzelmi zsarolásnak kitenni. Kíméletlen őszinteséggel
mutatja be a kínai vidék nyers realizmusát, de mesterien ötvözi mindezt a váratlanul kibontakozó érzelmek erejébe vetett mesebeli hittel. A közösségük által semmibe vett Ma és Guiying
együtt talán képes lehet arra, hogy kiaknázza a bennük rejlő lehetőségeket. Ahelyett, hogy a
világ igazságtalansága miatt siránkoznának, a szereplők támogatják és bátorítják egymást és
így meglepően jól viselik a mindennapok gondjait. A kizsákmányolás és a szegénység állandó
megtapasztalása azonban kihat a létükre, és folyton megkérdőjelezi a nehezen megszerzett
boldogságot.

PREMIER: 09.11. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 20:30 Zukor

North-West China. Two outsiders – an introverted old bachelor Ma and the disabled, infertile
Guiying – combine their lives through an arranged marriage. Director Ruijun Li, who knows
the Gansu province presented on the screen like the back of his hand, doesn’t even think
of going easy and subjecting the audience to emotional blackmail. The Chinese director
masterfully combines the realism of a story of raw rural life with a fairytale belief in the power
of unexpectedly flourishing feelings. Written off by their communities, Ma and Guiying seem to
only achieve their potential when together. Instead of complaining about the world’s injustice,
the characters show each other support and concern, thanks to which they endure the troubles
of everyday life surprisingly well. The permanent experience of exploitation and poverty,
however, has an impact on their existence and puts the hard-won happiness into question.

Li RUIJUN

1983, Kína | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
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 EO

2022 | Lengyelország, Olaszország | Poland, Italy | 86 Min

Jerzy SKOLIMOWSKI
1938, Lengyelország | POLAND

2015 11 Minutes
2010 Essential Killing | Ölésre ítélve
2008 Four Nights with Anna
Négy éjszaka Annával
1982 Moonlighting | A nagy gázsi
1978 The Shout | Gyilkos kiáltás
1970 Deep End
1967 Le depart The Departure

PREMIER: 09.11. 18:45 Pressburger
REPETITION: 09.12. 16:30 Zukor

PRODUCER
Jerzy SKOLIMOWSKI, Ewa PIASKOWSKA

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Jerzy SKOLIMOWSKI, Ewa PIASKOWSKA

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Mychal DYMEK

VÁGÓ EDITOR
Agnieszka GLINSKA

SZEREPLŐK CAST Sandra DRYMALSKA,
Isabelle HUPPERT, Lorenzo ZURZOLO

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
The Festival Agency

A mű címszereplője egy szamár (hat szamár alakította a forgatás alatt), aki egészen sajátosan
látja és éli meg a világot. EO a történet kezdetén cirkuszi szamár, aki – miután az állatvédők kiszabadítják egy boroszlói cirkuszból – hosszú kálváriába keveredik. Nem az emberek a főszereplők, hanem az, ahogy ő látja őket, illetve furcsa életvitelüket. Az idei cannes-i zsűri díjas
Jerzy Skolimowski rendező vizuális és érzelmi világa lenyűgöző, egyfajta önéletrajzi alkotás. Ha
úgy tetszik, a szamár önmaga manifesztációja, hiszen megtapasztalja a depresszív és brutális
keletet, de megjárja a dekadens nyugatot is. Sőt, szegény állat még a migránshelyzetbe is
belekeveredik. Az EO egyszerre képzeletbeli utazás, lenyűgöző látvány és hangulatfilm, mélyre
nyúló dráma, melyben egy szamár sorsán is lehet sírni. És kőkemény társadalomkritika.
The main character of the film is a donkey (played by six donkeys during the filming), who
sees and experiences the world quite uniquely. At the beginning of the story EO is a circus
donkey in Wrocław. Later on, he is rescued by animal rights activists and that’s where his
long journey starts. The story centers not around the people, but the way EO sees them and
their strange ways. This year’s Cannes Jury Prize-winning director Jerzy Skolimowski’s visual
and emotional world is compelling, it is a kind of autobiography. The donkey is, if you like,
a manifestation of himself as he experiences the depressing and brutal Eastern-Europe, but
also the decadent West. The poor animal even gets involved in the migrant situation. EO is at
once an imaginative journey, a stunning visual and atmospheric film, and a profound drama
in which you can cry over the fate of a donkey. And a hard-hitting social critique.
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 KÖZEL | CLOSE

2022 | Belgium, Hollandia, Franciaország | Belgium, Netherlands, France | 105 Min

Lukas DHONT

1991, Belgium | BELGIUM
2021 Our Nature
2018 Lány
2014 L’Infini
2013 Boys on Film X
2012 Huid von Glas
2012 Corps perdu

PREMIER: 09.11. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 21:15 Uránia

PRODUCER
Michiel DHONT, Dirk IMPENS

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Lukas DHONT

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Frank van den EEDEN

VÁGÓ EDITOR
Alain DESSAUVAGE

SZEREPLŐK CAST
Eden DAMBRINE, Gustav De WAELE,
Emilie DEQUENNE, Léa DRUCKER

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Cirko Film Kft.

Pazar és érzékeny dráma két örök-barát tiniről, Leóról és Remiről, akikre az iskolában a társaik
rásütik a melegség bélyegét. Egyikőjük eltaszítja a másikat, és ez a döntés végzetes következményekkel jár. A verbális zaklatás kegyetlen dolog, és ez a film nem csak azt mutatja meg,
milyen vékony a választóvonal szeretet és gyűlölet között, hanem azt is, hogy milyen érzékeny
az emberi lélek. És akkor a lelkiismeret erejéről még nem is szóltunk... „Azoknak készítettem
a filmet, akik a szeretetben hisznek a félelem helyett” – mondta Lukas Dhont rendező, amikor
átvette a megosztott Grand Prix-t a cannes-i filmfesztiválon. A film azóta megnyerte a Sidney
Nemzetközi Filmfesztivált és a kritikusok akkora karriert jósolnak neki, mint annak idején a
Saul fiának, ami szintén Grand Prix nyertes volt.
A sumptuous and sensitive drama about two eternal friends, Leo and Remi, who are bullied
at school for their close friendship. One of them rejects the other with fatal consequences.
Stigmatization is a cruel thing and this film shows that hatred and love are two very close
emotions and also that the human soul is very sensitive. And we haven’t even mentioned the
power of conscience... “Imade this film for people who believe in love instead of fear,” said
director Lukas Dhont when he took over the shared Grand Prix in Cannes. The film has since
won the Sidney International Film Festival and is predicted to have the same career as Son of
Saul - which also won the Grand Prix at the time.
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 JOSEPH CHAMBERS BECSÜLETE | THE INTEGRITY OF JOSEPH CHAMBERS
2022 | Amerikai Egyesült Államok | USA | 96 Min

Robert MACHOIAN

1977, Amerikai Egyesült Államok | USA
2020 The Killing of Two Lovers
2018 When She Runs
2015 God Bless the Child
2013 Forty Years from Yesterday

PREMIER: 09.12. 18:00 Pressburger
REPETITION: 09.13. 16:30 Zukor

PRODUCER
Kiki CRAWFORD, Robert MACHOIAN

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Robert MACHOIAN

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Oscar Ignacio JIMÉNEZ

VÁGÓ EDITOR
Yvette M. AMIRIAN

SZEREPLŐK CAST
Clayne CRAWFORD, Jordana BREWSTER,
Colt CRAWFORD

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Visit Films

A vidéken élő Joe családos ember – két kisgyermek apja és Tess férje. Egy reggel már hajnal
előtt felébred, és úgy dönt, hogy egyedül megy el szarvasra vadászni. Tess mindezt felelőtlen
döntésnek tartja, olyannak, amit csak különc adrenalinfüggők csinálnak. „Tudni kell hogyan
csináljuk” – mondja Joe Tessnek, mert úgy érzi, férfiként kell bizonyítania, meg kell mutatnia,
hogy több, mint egy unalmas biztosítási ügynök. Joe kölcsönkér egy puskát a szomszédtól,
és felhajt a hegyre, az erdőbe. Ahogy Joe elábrándozva, unottan és nyugtalanságtól hajtva
bolyong, lassan felkel a nap és a hajnali derengéssel együtt Joe unalma is eltűnik. A pillanat
törtrésze alatt olyan élményben lesz része, ami azonnal gyötrő kínként él benne tovább. És
persze egyedül van. Teljesen egyedül, a vadonban…
Joe is a family man – a father of two young kids and husband to Tess, living in the country. One
morning he wakes up before dawn and decides to go deer hunting by himself – much to Tess’s
discontent, who deems it an irresponsible idea, equating it to what eccentric survivalists do.
“We need to know how to do this stuff,” Joe tells Tess, feeling a need to prove himself as a
man, and rise above his persona as an insurance salesman. WIth that, Joe heads out, borrows
a rifle from a neighbor, and drives up a mountain into the woods. The sun rises as Joe roams
around the woods - distracted, bored, restless - but Joe’s boredom and restlessness are shortlived. . In the blink of an eye, Joe undergoes an experience that quickly begins to torment him,
all alone in the wilderness…

Copyright photos: Jerome Prebois
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 A VÁD | LES CHOSES HUMAINES | THE ACCUSATION
Copyright photos: Jerome Prebois

2021 | Franciaország | France | 138 Min

Yvan ATTAL

1965, Izrael | ISRAEL
2019 Mon chien Stupide | Kutyabaj
2012 Do Not Disturb | Ne zavarjanak!
2008 New York, I Love You
2004 Ils se marierent et eurent beaucoup
d’enfants | Változatok a házasságra
2001 M
 a femme est une actrice
Színésznő a feleségem

PREMIER: 09.12. 20:30 Pressburger
REPETITION: 09.13. 20:30 Zukor

PRODUCER
Yvan ATTAL, Olivier DELBOSC

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Yvan ATTAL, Yaël LANGMANN

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Rémy CHEVRIN

VÁGÓ EDITOR
Albertine LASTERA

SZEREPLŐK CAST
Ben ATTAL, Susanne JOUANNET,
Charlotte GAINSBOURG

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Mozinet Kft.

A mérnöknek készülő Alexandre pár napra hazalátogat Párizsba. Megismerkedik édesanyja új
élettársával, és még aznap este bulizni megy a férfi 17 éves lányával, Milával. Reggelre Alexandre élete gyakorlatilag összeomlik: Mila nemi erőszakkal vádolja meg. A két fiatal bíróság
előtt meséli el saját emlékei nyomán a történteket, miközben felszínre kerülnek a családjaik
ellentétes világnézetéből és vallásából fakadó ellentétek. Yvan Attal a Velencei Nemzetközi
Filmfesztivál versenyprogramjában debütált filmjében a #MeToo mozgalom korszakában tesz
fel kényelmetlen kérdéseket, két különböző nézőponttal szemléltetve, hogy semmi sem fekete vagy fehér.
Alexandre, who is studying to be an engineer, goes home to Paris for a few days. He meets his
mother’s new partner and goes out that evening with his 17-year-old daughter, Mila. In the
morning Mila accuses Alexandre of rape. They both recount the events in court, revealing the
contradictions between their families’ opposing worldviews and religions. Yvan Attal’s film,
which made its debut in the competition program of the Venice International Film Festival,
asks uncomfortable questions in the era of the #MeToo movement, demonstrating that
nothing is black or white from two different points of view.
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 NYUGATI NYARALÁS | RIVIERA EAST
2022 | Magyarország | Hungary | 92 Min

LÉVAI Balázs

1968, Magyarország | HUNGARY
2019 Like a Child – Fábián Juli
2019 Pécsi szál
2015 Engedem, hadd menjen

TISZEKER Dániel

1985, Magyarország | HUNGARY
2021 Nagykarácsony
2016 #Sohavégetnemérős

PREMIER: 09.13. 18:00 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.14. 16:30 Zukor

PRODUCER
LÉVAI Balázs

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
TASNÁDI István

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
PATAKI Ádám

VÁGÓ EDITOR
MEZEI Áron

SZEREPLŐK CAST
POKORNY Lia, MÉSZÁROS Máté,
SZŐKE Abigél, TÓTH Mátyás

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Fórum Hungary Kft.

Magyarország a ’80-as évek derekán. Maurer Gyuri ügyes, veszprémi autószerelő, aki mindent
meg tud oldani – még a pártvezetők Ladáit is ő szereli. Családja a riviéra lázában ég, már
épp indulnának nyaralni, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg. Gyuri hirtelen
megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német
verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek,
akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál. Nem is sejtik, hogy a “kölcsönvett” autóval
egyenesen a hidegháborúba hajtanak bele…
Hungary in the mid-1980s. Gyuri Maurer is a skilled mechanic from Veszprém who can fix
anything – even the Ladas of party leaders. His family wants to go on holiday, but instead
of four passports, only three arrive. Suddenly Gyuri comes up with something: they are
borrowing the dream-car of a Hungarian dissident who left it with him. With a German car and
papers, instead of Hungarians heading west, they become tourists from the west, enjoying
the ultimate luxury at Lake Balaton. Little do they know that they are driving the „borrowed”
car straight into the Cold War...
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 FIÚ A MENNYBŐL | BOY FROM HEAVEN

2022 | Svédország, Franciaország, Finnország, Dánia | Sweden, France, Finland, Denmark | 126 Min
PRODUCER
Kristina ÅBERG, Fredrik ZANDER

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Tarik SALEH

OPERATŐR PHOTOGRAPHY Pierre AÏM

VÁGÓ EDITOR
Theis SCHMIDT

SZEREPLŐK CAST
Tawfeek BARHOM, Fares FARES,
Mohammad BAKRI

Tarik SALEH

1972, Svédország | SWEDEN
2020 A kairói eset
2020 Metropia

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

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Média Kft.

A Cannes-ban a legjobb forgatókönyvért járó díjjal kitüntetett Tariq Saleh, a nagysikerű Metropia
és A kairói eset rendezőjének legújabb alkotása kifinomult politikai thriller, a Kártyavár egzotikus
környezetben játszódó zseniális változata. Egy nagy imám halála után brutális hatalmi harc veszi kezdetét, tele a legmagasabb szinteken játszódó korrupcióval, vérrel és manipulációval. Egy
halász fia egy tekintélyes kairói egyetem hallgatója lesz. Néhány ott töltött nap után belekveredik egy sajátos kémtörténetbe. Megpróbál hű maradni az elveihez, de hamarosan mindenből
kiábrándul. A svéd-egyiptomi családból származó Saleh éles hangot üt meg filmjében. Nemcsak
lebilincselő, jól sikerült politikai fikciót látunk, hanem a kortárs Egyiptom görbe tükrét is elénk
tartja. A filmet teljes egészében Törökországban forgatták. Kairóban minden bizonnyal óriási
vitákat vált majd ki az alkotás, és még az is lehet, hogy a cenzúra áldozatául esik.
Awarded for the Best Screenplay at Cannes, the latest from Tariq Saleh, director of the acclaimed
Metropia and The Nile Hilton Incident, is a sophisticated political thriller, a brilliant version
of House of Cards in an exotic setting. After the death of a great imam, a brutal struggle for
power begins, full of corruption, blood and manipulation at the highest levels. A fisherman’s son
becomes a student at a prestigious Cairo university. After a few days there, he becomes entangled
in a spy plot. He tries to live up to his ideals, but is soon disillusioned. Saleh, who comes from a
Swedish-Egyptian family, draws his film with sharp tones. This is not only a fascinating, well-made
political fiction, but also an accusatory portrait of contemporary Egypt. The film was shot entirely
in Turkey; in Cairo it is sure to be hugely controversial and may even be censored.

Copyright photos: Felix Vratny
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 FŰZŐ | CORSAGE
Copyright photos: Pamela Russmann

2022 | Ausztria, Luxemburg, Németország, Franciaország | Austria, Luxembourg, Germany, France | 113 Min

Marie KREUTZER
1977, Ausztria | AUSTRIA

2019 Der Boden unter den Füßen
2016 Was hat uns bloß so ruiniert
2015 Gruber Geht
2011 Die Vaterlosen

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

PRODUCER
Alexander GLEHR, Johanna SCHERZ

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
MARIE KREUTZER

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Judith KAUFMANN

VÁGÓ EDITOR
Ulrike KOFLER

SZEREPLŐK CAST
Vicky KRIEPS, Colin MORGAN,
Finnegan OLDFIELD

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Cirko Film

1877-ben járunk. Wittelsbach Erzsébet a negyvenedik születésnapját ünnepli. Vajon hogy érzi
magát a nő, akit mindenki fiatalos szépségéről ismert most, hogy az évek előrehaladtával
egyre halványul a ragyogása? Milyen magánélete volt egy uralkodónőnek, akinek a társadalomban elfoglalt helyét inkább a férje pozíciója, mint a saját véleménye jelölte ki? Ahogyan
a szűk fűző korlátozza a testét, úgy fojtja meg a bécsi udvar merevsége is a személyiségét. A
szabadságra és emancipációra vágyó, nyughatatlan nőről szóló kosztümös dráma a cannes-i
Un Certain Regard szekcióban debütált, és a történelem éleshangú, kritikus újraértelmezését
hozza el nekünk. Sissi császárné mítosza visszatér, ezúttal Vicky Krieps alakításában, aki megérdemelten vihette haza a legjobb alakításért járó díjat Cannes-ban.
It is the year 1877 and Elisabeth of Bavaria is celebrating her fortieth birthday. How does she
feel now, a woman whose youthful looks defined her, yet are fading with the advancing years?
What kind of private life existed for a sovereign, whose position in society was defined by
her husband rather than by her opinions? In the same way her tight-fitting corset confines
her body, the restrictive way of life at the Viennese court is stifling her personality. This
costume drama about a restless woman longing for freedom and emancipation was screened
in Cannes’ Un Certain Regard section and brings us a quick-witted reinterpretation of history.
The myth of Empress Sissi returns, this time played by Vicky Krieps, who deservedly took
home the award for Best Performance from Cannes.
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 A BARLANG | IL BUCO

2021 | Olaszország, Franciaország, Németország | Italy, France, Germany | 93 Min

Michelangelo
FRAMMARTINO

1968, Olaszország | ITALY
2010 Le quattro volte
2003 Il dono

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

PRODUCER
Philippe BOBER, Michelangelo FRAMMARTINO,
Marco SERRECCHIA

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Michelangelo FRAMMARTINO,
Giovanna GIULIANI

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Renato BERTA

VÁGÓ EDITOR
Benni Atria

SZEREPLŐK CAST
Paolo COSSI, Jacopo ELIA, Denise TROMBIN,
Nicola LANZA, Antonio LANZA,
Leonardo LAROCCA, Carlos Jose CRESPO

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
CinefilCo

A Velencei Filmfesztiválon a zsűri különdíját elnyerő A barlang című filmet az emlékezetes Az élet négyszer alkotója készítette. A rendező egy évtizedes hallgatás után visszatér Calabriába, hogy felfedezze a
világ legmélyebb barlangrendszerei közé tartozó barlangot. Bár a film egy korábbi barlangkutató expedíciót idéz meg, a rendezőt a föld alá menekülésnek egy másik dimenziója érdekli. A rejtett labirintusokhoz
vezető lyuk egyfajta Hádész kapuja, a holtak birodalmának bejárata, amely körül egy idős, beteg pásztor
köröz nap mint nap. A barlangok falaira lassan rárakódik az idő, a bolygó több milliárd éves léte pedig
maga az örökkévalóság a kérgén élő, tétován botladozó és gyorsan elillanó törékeny állati, növényi és
emberi életekhez és a belőlük szőtt történetekhez képest. A rendező mély, spirituális tartalommal töltötte
meg a filmet, ami megható történet a természet szépségéről és a pásztor arcára írt sorsáról. Frommartino
dokufikciója a meditatív, lassú mozi mesteri példája. Nem csoda, hogy Xan Brooks, a The Guardian munkatársa a hegycsúcson ülő remete filmi megfelelőjeként írt róla.
Special Jury Prize winner at the Venice Film Festival, The Hole is a film by the maker of the memorable
The Four Times. After a decade of silence, the director returns to Calabria to explore its cave systems,
which are among the deepest in the world. But although he recalls a former speleological expedition, he
is interested in another dimension of underground escapades. The hole in the ground, leading to hidden
labyrinths, is a kind of gate to Hades, an entrance to the kingdom of the dead, around which an old, sick
shepherd circles every day. Time slowly condenses on the walls of the caves, and the billions of years
old existence of the planet seems eternal in comparison with the fragile existence of what hesitates and
passes in a flash on its thick shell: animals, trees, people and their stories. The director has filled The
Hole with deep, spiritual content, the beauty of nature and the moving fate of the shepherd written on his
face. Frommartino’s docufiction is a masterful example of meditative, focused slow cinema. No wonder
Xan Brooks of „The Guardian” called it the cinematic equivalent of a hermit on a mountaintop.
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 A TITOKZATOS NŐ | HEOJIL KYOLSHIM | DECISION TO LEAVE
2022 | Dél-Korea | South Korea | 138 Min

Park CHAN-WOOK

1963, Dél-Korea | SOUTH KOREA
2016 The Handmaiden | A szobalány
2009 Thirst | Szomjúság
2005 Lady Vengeance
Lady Vengeance – A bosszú asszonya
2003 Oldboy
2002 Sympathy for Mr. Vengeance
Mr. Vengeance – A bosszú ura

PREMIER: 09.15. 18:00 Pressburger
REPETITION: 09.16. 21:00 Zukor

PRODUCER
Park CHAN-WOOK

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Jeong SEO-KYEONG, Park CHAN-WOOK

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Kim JI-YONG

VÁGÓ EDITOR
Kim SANG-BUM

SZEREPLŐK CAST
Tang WEI, Park HAE-IL, Go KYUNG-PYO

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Mozinet Kft.

Park Chan-wook, az Oldboy és A szobalány alkotója a legújabb filmjében szenvedéllyel és
intrikákkal teli rejtélyhez invitál. Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant hegymászó ügyén
dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a titokzatos és vonzó özveggyel,
Seo-rae-val. A kihallgatások alatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább az érzéseire hallgat, elmosva minden lehetséges határt. Egy évvel
az ügy lezárása után ismét keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan
bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie. A szerelem törékenységét
érzékien bemutató film a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb rendezőnek járó
elismerést kapta.
In his latest film, Park Chan-wook, the creator of Oldboy and the Handmaiden, invites us into
a mystery full of passion and intrigue. Detective Hae-jun works on the case of a mountain
climber who has fallen off a cliff. During the investigation, he meets the mysterious and
attractive widow Seo-rae. The interrogations bring them closer and closer and Hae-jun
starts to listen to his feelings more and more, overwriting all rules and boundaries. A year
after the case is closed, their paths cross again, and the detective must confront his own
repressed feelings alongside the unsolved crime. A sensitive portrayal of the delicate nature
of love, the film won the Best Director award at the Cannes International Film Festival.
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 SZENT PÓK | HOLY SPIDER

2022 | Dánia, Németország, Svédország, Franciaország | Denmark, Germany, Sweden, France | 116 Min
PRODUCER
Sol BONDY, Jacob JAREK

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Ali ABBASI, Afshin Kamran BAHRAMI

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Nadim CARLSEN

VÁGÓ EDITOR
Hayedeh SAFIYARI,
Olivia NEERGAARD-HOLM

SZEREPLŐK CAST
Zar Amir EBRAHIMI, Mehdi BAJESTANI,
Arash ASHTIANI

Ali ABBASI

1981, Irán | IRAN

2018 Border
2016 Shelley
2011 M for Markus (short)

PREMIER: 09.15. 21:00 Pressburger
REPETITION: 09.16. 16:00 Zukor

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Média Kft.

Ali Abbasi svéd pénzből készült, Jordániában forgatott „iráni” thrillere sok szempontból
lehengerlő alkotás. Egyrészt igaz történetet dolgoz fel egy mélységesen vallásos muszlim
sorozatgyilkosról, aki prostituáltakat öl a „megtisztítás” jegyében. Az Iránból száműzött
filmsztár, a Cannes-ban legjobb színésző díjával elismert Zar Amir Ebrahimi alakítja Rahimit, az újságírónőt, aki a hatóságok helyett a gyilkos nyomába ered. Hogyan? Prostituáltnak adja ki magát. „Ne haragudjon, de az újságírók dögunalmas, kétdimenziós karakterek.
Persze, hogy a valóságban az újságíró nem öltözött be örömlánynak, ezt én találtam ki!”–
mondta a rendező, aki a film végén nem rest olyan társadalomkritikával szolgálni, amitől
az embernek a fal adja a másik pofont. Sokáig motoszkál még bennünk a kérdés: vajon
szentesíti bármi az erőszakot?
Ali Abbasi’s “Iranian” thriller, made in Jordan with Swedish money, is a stunning film in many
ways. On the one hand, it tells the true story of a deeply religious Muslim serial killer who kills
prostitutes in the name of “purification”. Iranian-born film star Zar Amir Ebrahimi, winner of
the Best Actor prize at Cannes, plays Rahimi, a journalist who tracks down the killer instead
of the authorities. How? By posing as a prostitute. “I’m sorry, but journalists are a boring
two-dimensional caricature. Of course, in reality, the journalist is not dressed as a prostitute,
I made that up,” said the director. At the end of the film there is a social critique hard to wake
up from. We will be looking for the answer for a long time: can violence be sanctified?
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 HAT HÉT | SIX WEEKS

2022 | Magyarország | Hungary | 95 Min
PRODUCER ROMWALTER Judit
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
DÉVÉNYI Zoltán
SZEREPLŐK CAST ROMÁN Katalin,
JÁRÓ Zsuzsa, SZCZAURSKI Lana

SZAKONYI Noémi Veronika
1987, Magyarország | HUNGARY
2019 Maszatvár (short)
2017 Disznóvágás (short)
2016 Életreítéltek (short)
2015 Mesék rabjai (short)

PREMIER: 09.16. 18:00 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.17. Zukor 20:30

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
VINCZE Máté Artúr, SZAKONYI Noémi Veronika
VÁGÓ EDITOR HARGITTAI László
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Hat Hét Film Kft.

Az érettségi előtt álló, profi asztaliteniszező Zsófi nehéz anyagi körülmények között él labilis
édesanyjával és kishúgával. Későn veszi észre, hogy terhes, ezért úgy határoz, hogy kislányát
egy civil szervezet vezetőjének segítségével adja örökbe egy hosszú évek óta várakozó párnak.
Egyedül Zsófi édesanyja nem képes belenyugodni a döntésbe. A történet a vitatott hat hetes
időszakot veszi górcső alá, amíg a Magyarországon érvényes jogszabályok szerint az örökbeadó
anyának a szülést követően még hat hétig lehetősége van visszakérni a gyermeket. Zsófi határozott és kifejezetten felnőtt döntést hoz, teljes kontroll alatt tartva saját magát és környezetét, viszont a szülése után jelentkező érzelmi hullámvasútra nincsen felkészülve. Megpróbál
minden helyzetben megfelelni, de vehemens viselkedése miatt fokozatosan izolálódik. Ezzel
párhuzamosan anyai érzései erősödnek, és lassan kezdi megkérdőjelezni saját döntéseit.
Zsófi, a professional table tennis player is about to graduate from high school. The financial
situation she lives in with her unstable mother and little sister is far from good. Realizing too late
that she is pregnant, with the help of the head of an NGO, she decides to give her daughter up for
adoption to a couple who have been waiting for years to have a baby. Only Zsófi’s mother cannot
accept the decision. The story focuses on the controversial six-week period when, according
to Hungarian law, the adoptive mother has the right to reclaim the child. Zsófi is determined,
her decision seems final. She is keeping herself and her environment under full control, but she
is not prepared for the emotional rollercoaster that follows the delivery. She tries to live up to the
expectations in every situation, but her vehement behaviour gradually isolates her. At the same
time, her maternal feelings grow stronger and she slowly begins to question her own decisions.
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 SZEPLŐTELEN | IMACULAT | IMACULATE
2021 | Románia | Romania | 114 Min

PRODUCER Marcian LAZĂR
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
George CHIPER-LILLEMARK
SZEREPLŐK CAST Ana DUMITRAȘCU,
Vasile PAVEL, Cezar GRUMĂZESCU

Monica STAN

1985, Románia | ROMANIA

George CHIPER-LILLEMARK
1979, Románia | ROMANIA

2019 The Man Who Would Be Free
2017 The Comet (short)
2009 Palmele (short)

PREMIER: 09.16. 20:30 Pressburger
REPETITION: 09.17. 18:00 Zukor

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Monica STAN
VÁGÓ EDITOR Delia ONIGA
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Syndicado Film Sales/World Sales

Csak a fehér por és ő: Daria – egy tinédzser, aki heroinfüggőséggel fizetett első szerelméért.
Míg a barátja börtönbe kerül, Dariát szülei metadon-kezelésre küldik. A lány mesél a rehabon
töltött időkről, de vajon ez a teljes kép? A rémült lány megtanulja a klinika szigorú szabályait,
igyekszik megfelelni a többi betegnek, és közben az is kiderül, hogy a sok ajtót nyitó, megváltást hozó kulcs nem más, mint maga az érintés. Monica Stan és George Chiper-Lillemark
tiszta, kifinomult, 4:3 formátumba zárt képkockákban mesél az intimitás iránti igényről, a törékenységben lappangó erőről, valamint az álca és a manipuláció közötti vékony határvonalról.
A Szeplőtelen újabb bizonyíték arra, hogy a román filmművészetben határtalan új energiák és
váratlan érzelmek feszülnek. A legutóbbi velencei fesztivál Giornate degli Autori válogatásában vetített film elnyerte a legjobb debütálásnak járó Jövő Oroszlánja díjat.
Just white powder and her: Daria – a teenager who paid for her first love with a heroin
addiction. While her boyfriend goes to prison, Daria’s parents put her on methadone
treatment. She tells her story from rehab, but is it the full picture? The frightened girl learns
the strict rules of the clinic and answers to the needs of other patients, while the key, which
can open many doors and bring relief, turns out to be touch. In clean, refined frames, closed
in 4:3 format, Monica Stan and George Chiper-Lillemark talk about the need for intimacy, the
power latent in fragility, as well as the thin line separating camouflage from manipulation.
Immaculate is more proof that Romanian cinema continues to be a source of new energy
and unexpected emotions. Screened in the Giornate degli Autori selection of the most recent
Venice festival, the film won the Lion of the Future award for best debut.

KITEKINTŐ | OPEN EYE
34 ECC, PECC, KI LEHETSZ? | SEE HOW THEY RUN
35 ELÁTKOZOTT BARLANG | ZAKLIATA JASKYŇA | THE ENCHANTED CAVE
36 ALCARRÀS
37	
KÉK HOLD | CRAI NOU | BLUE MOON
38 TESTVÉR | 我的姐姐 (WO DE JIE JIE) | SISTER
39 NAGYFIÚ | BIGMAN
40 99 HOLD | 99 MOONS
41 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK | BĚŽNÁ SELHÁNI | ORDINARY FAILURES

Copyright photos: 20TH Century Studios
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 ECC, PECC, KI LEHETSZ? | SEE HOW THEY RUN
2022 | Amerikai Egyesült Államok | USA | 98 Min

Tom GEORGE

19800, Egyesült Királyság | UK

PRODUCER
Damian JONES, Gina CARTER

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Mark CHAPPELL

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Jamie D. RAMSAY

VÁGÓ EDITOR
Gary DOLLNER, Peter LAMBERT

SZEREPLŐK CAST
Sam ROCKWELL, Saoirse RONAN,
Adrien BRODY, Ruth WILSON,
Reece SHEARSMITH, Harris DICKINSON,
David OYELOWO

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Fórum Hungary Filmforgalmazó Kft.

London, az 1950-es években. A West Enden egy nagy sikerű színdarab filmváltozatát készítik elő, egészen addig, míg a hollywoodi rendező gyilkosság áldozatává válik. A sokat látott
Stoppard felügyelő és a bizonyítási vágytól fűtött újonc, Stalker közrendőr kapják az ügyet,
ám csakhamar egy olyan fejtörővel szembesülnek a fénylően mocskos színházvilág kulisszái
között, ami tulajdon életükre is veszélyt jelent.
In the West End of 1950s London, plans for a movie version of a smash-hit play come to an
abrupt halt after the film’s Hollywood director is murdered. When world-weary Inspector
Stoppard (Sam Rockwell) and eager rookie Constable Stalker (Saoirse Ronan) take on the
case, the two find themselves thrown into a puzzling whodunit within the glamorously sordid
theater underground, investigating the mysterious homicide at their own peril.

NYITÓ FILM | OPENING FILM

PREMIER: 09.09. 17:00 Pressburger
REPETITION: 09.09. 21:00 Uránia
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 ELÁTKOZOTT BARLANG | ZAKLIATA JASKYŇA | THE ENCHANTED CAVE
2022 |Szlovákia, Csehország, Magyarország | Slovakia, Checz Republic, Hungary | 98 Min

Mariana CENGEL-SOLCANSKÁ
1978, Szlovákia | SLOVAKIA
2017 Únos
2014 Láska na vlásku

PREMIER: 09.10. 15:00 Uránia
REPETITION: 09.11. 17:00 Béke

PRODUCER
Lubomir SLIVKA, Dana VOLÁKOVÁ,
PLAVECZ Árpád

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Mariana CENGEL-SOLCANSKÁ

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Ivan FINTA

VÁGÓ EDITOR
Ondrej AZOR

SZEREPLŐK CAST
Tereza BEBAROVÁ, Dominick BENEDIKT,
Predrag BJELAC

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Média Kft.

A családi mese legendák és mítoszok korába kalauzol vissza. Az erdő mélyén található egy varázslatos barlang, amelyben olyan sok só található, hogy évszázadokon keresztül megélhetést
nyújtott az embereknek, és prosperitást hozott el a királyság számára.
The family tale takes you back to a time of legends and myths. In the depths of the forest lies
an enchanted cave that contains so much salt that for centuries it has provided a livelihood
and prosperity for a whole kingdom.

A filmet magyar szinkronnal, angol felirattal vetítjük
The film will be screened with Hungarian dubbing and English subtitles
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 ALCARRÀS

2022 | Spanyolország, Olaszország | Spain, Italy | 120 Min
PRODUCER Tono FOLGUERA, Sergi MORENO,
Stefan SCHMITZ, María ZAMORA

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Carla SIMÓN, Arnau VILARÓ

OPERATŐR PHOTOGRAPHY Daniela CAJÍAS

VÁGÓ EDITOR
Ana PFAFF

SZEREPLŐK CAST
Jordi Pujol DOLCET, Anna OTIN, Xènia ROSET,
Albert BOSCH, Ainet JOUNOU

Carla SIMÓN

1986, Spanyolország | SPAIN
2017 Summer 1993
2013 Lipstick
2012 Born Positive
2010 Lovers
2009 Women

PREMIER: 09.10. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.14. 21:00 Uránia

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Média Kft.

Az emlékezetes Summer 1993 után érdemes volt öt hosszú évet várni Carla Simón legújabb filmjére.
Az Alcarràs Arany Medvét kapott a Berlinalén, és a katalán rendezőnőnek sikerült megőriznie mindent abból, ami a debütálását olyan izgalmassá tette. A címadó falu földműveseinek mindennapjait
bemutató történet hozza a Summer 1993-ból ismerős őszinteséget, melegséget és visszafogott humort. A gyerekek középpontba állítása mindkét filmben lehetővé teszi a rendező számára, hogy a
triviális, látszólag egyszerű eseményeknek rendkívüli jelentőséget adjon. Itt azonban véget is érnek
a hasonlóságok, mivel a bensőséges Alcarràs váratlanul olyan politikai felhanggal gazdagodik, amely
szinte teljesen hiányzott Simón első filmjéből. Akárcsak a The Tree of Wooden Clogs című klasszikusban, a provinciális világ békéjét a modernitás és a haladás itt is visszafordíthatatlanul megtépázza. A
főhősöknek a szemünk láttára kell választaniuk a pragmatizmus és az idealizmus között.
It was worth waiting five long years for Carla Simón latest film, after her memorable Summer
1993. Alcarràs received the Golden Bear at Berlinale and the Catalan director managed to keep
everything that made her debut so exciting. The story of the light and shadows of everyday life of
farmers from the titular village offers an autobiographical sincerity, warmth and a discreet sense of
humor, familiar from Summer 1993. In both films, placing children in the center allows the director
to give the trivial, seemingly plain events an extraordinary quality. However, this is where the
similarities end, as the intimate Alcarràs is unexpectedly enriched with political overtones nearly
totally absent from Simón’s debut. As in the classic The Tree of Wooden Clogs, the peace of the
provincial world is irreversibly shattered by modernity and progress. In the face of these events,
the protagonists must make the choice between pragmatism and idealism before our very eyes.
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 KÉK HOLD | CRAI NOU | BLUE MOON
2021 | Románia | Romania | 85 Min

Alina GRIGORE

1984, Románia | ROMANIA

PREMIER: 09.10. 21:15 Uránia
REPETITION: 09.15. 22:30 Uránia

PRODUCER Gabi SUCIU, Robi URS

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY Alina GRIGORE

OPERATŐR PHOTOGRAPHY Adrian PĂDUREȚU

VÁGÓ EDITOR Mircea OLTEANU

SZEREPLŐK CAST Ioana CHITU,
Mircea POSTELNICU, Vlad IVANOV

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Patra Spanou Film

A huszonéves Irina a káosz közepén ébred fel. Minden vágya az, hogy újra lehunyhassa a szemét, hogy
elmeneküljön az állandó harc és erőszak világából, a családja neheztelése és szemrehányásai elől, akik egy
üdülőhelyet vezetnek a román hegyekben. A Crai nou összes szereplője az archaikus patriarchális család
foglya. A düh és a szorongás igazi terráriumában élnek, amelyet az egyház szentesít, és a mindenre kész,
cselszövő nagybácsik és analfabéta unokatestvérek tartanak fenn. Irinára csak az esze miatt van szükségük,
de ezt soha nem ismernék el. Azt meg pláne nem engedik, hogy Bukarestbe menjen tanulni, és a saját
életét élje. Így Irina lesz az, aki a legtöbbet szenved, a legtöbbet küzd, és a leginkább próbára teszi az őt
gúzsba kötő kötelékek szakítószilárdságát. Az idei San Sebastián-i filmfesztiválon Golden Shelly díjban
részesített Alina Grigori játékfilmes debütálása tele van „üvöltéssel” és dühvel; a kamera szemkápráztatóan
forog, a hangzás dübörög és kalapál. A film a posztkommunista traumák és a (szexuális) erőszak történetét
meséli el sokkal pörgősebben és felfokozottabban, mint ahogyan azt eddig a román filmművészetben
láthattuk. A hatalom ábrázolásának és gyakorlásának minden módozatában a hagyományra építve mutatja
meg nekünk, hogy milyen kétségbeesett helyzetet eredményez a tehetetlenség és a cselekvőképtelenség.
In the midst of the chaos she awakens, a twenty-something woman named Irina. All she is longing
for is another moment to close her eyes again, to escape the constant battles and bouts of violence,
the resentments and reproaches of the members of her extended family who run a holiday resort in
mountainous Rumania. All the characters in Crai nou are trapped in archaic patriarchal family structures,
a terrarium of anger and anxiousness, blessed by the church and enforced by desperately plotting uncles
and analphabetic cousins who need Irina for her writing and numeracy skills, but will never recognize
her, let alone allow her to go and study in Bucharest or lead an independent life. So it is Irina who suffers
most, struggles most, and tests the elastic snap of the ties that bind her to its despairing extremes.
Winner of the Golden Shell at this year’s San Sebastian Film Festival, Alina Grigori’s feature debut is full
of sound and fury; the camera dazzles and spins, the sound design taps and hammers. It tells a history
of post-communist trauma and (sexual) violence in a much more accelerated way than we have seen in
Rumanian cinema so far. And building on that tradition with all the ways in which power is portrayed and
performed, it gives us a desperate example of impotence and incapacity.
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 TESTVÉR | 我的姐姐 (WO DE JIE JIE) | SISTER
2021 | Kína | People’s Republic of China | 127 Min

Ruoxin YIN

1986, Kína | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
2020 Zai jian, shao nian | Farewell, My Lad

PREMIER: 09.13. 21:15 Uránia
REPETITION: 09.16. 22:00 Uránia

PRODUCER
Isabella YIN, Xiaoying YOU, Ruoqing FU,
Amelie CHEN, Yuan CAI

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Xiaoying YOU

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Songri PIAO

VÁGÓ EDITOR
Lin ZHU

SZEREPLŐK CAST
Zifeng ZHANG, Yang XIAO, Yuanyuan ZHU

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Lian Ray Pictures

A szüleit elvesztő lány nehéz dilemmával szembesül. Választania kell, hogy tovább éli a saját
életét vagy felneveli a kisöccsét?
A girl who has lost her parents is facing the issue of pursuing an independent life or raising
her younger brother.

KITEKINTŐ | OPEN E YE | 39

 NAGYFIÚ | BIGMAN

2022 | Hollandia, Németország | Netherlands, Germany | 90 Min

Camiel SCHOUWENAAR
1970, Hollandia | NETHERLANDS
2017 Polska Warrior
2012 Lief Konijn (short)

PRODUCER
Reinier SELEN, Rinskje RAAP

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Job TICHELMAN, Camiel SCHOUWENAAR

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Marc de MEIJER

VÁGÓ EDITOR
Patrick SCHONEWILLE

SZEREPLŐK CAST
Maik CILLEKENS, Anouar KASMI,
Kailini BUSKER

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
m-appeal

Két jóbarát, Dylan és Youssef arról álmodik, hogy egy nap majd profi focisták lesznek. Amikor
Dylan egy baleset következtében kerekesszékbe kerül, meg kell barátkoznia új életével. Az
apja - és korábbi edzője – azt akarja, hogy fogadja el a fogyatékosságát, és zárja ki a focit az
életéből, de Dylan eltökélt szándéka, hogy újra játszani fog. Egy történet az igaz barátságról és
arról, hogy a legnagyobb meccset talán az utolsó másodpercben sem késő megnyerni.
Best friends Dylan and Youssef dream of becoming professional football players. When Dylan
ends up in a wheelchair following an accident, he must come to terms with his new life. His
dad – and former coach – wants him to accept his disability and keep football from his life,
but Dylan is determined to play again. A story about true friendship and striving to win a final
in the dying seconds of the game.

PREMIER: 09.16. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.17. 17:00 Uránia

Copyright photos: Zodiac Pictures, Yunus Roy Imer
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 99 HOLD | 99 MOONS
Copyright photos: Michael Fink

2022 | Svájc | Switzerland | 110 Min

Jan GASSMANN

1983, Svájc | SWITZERLAND
2016 Europe, She Loves
2015 Heimatland
2013 Karma Shadub
2011 Off Beat – Alles falsch, alles richtig
2007 Chrigu

PREMIER: 09.16. 23:00 Pressburger
REPETITION: 09.17. 19:00 Uránia

PRODUCER
Reto SCHAERLI, Lukas HOBI

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Jan GASSMANN

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Yunus Roy IMER

VÁGÓ EDITOR
Miriam MAERK, Jacques L’AMOUR

SZEREPLŐK CAST
Valentina DI PACE, Dominik FELLMANN,
Danny EXNAR

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
m-appeal

Bigna és Frank látszólag nem is különbözhetne egymástól: a lány céltudatos életet él, a férfi
csak sodródik előre. Ami kezdetben egyalkalmas szexuális játéknak indul, valami sokkal többé
formálódik át ebben a Cannes-ban debütált, erotikával túlfűtött filmben.
Bigna and Frank couldn’t be more different: she lives a life of purpose, he just drifts. What
starts as a casual sex game morphs into something much more in this erotic film, which
debuted at Cannes.
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 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK | BĚŽNÁ SELHÁNI | ORDINARY FAILURES

2022 |Csehország, Magyarország. Szlovákia, Olaszország | Czech Republic, Hungary, Slovakia, Italy | 84 Min
PRODUCER
Marek NOVÁK

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
VLASÁKOVÁ Klára

OPERATŐR PHOTOGRAPHY GYŐRI Márk

VÁGÓ EDITOR
MELLER Anna

SZEREPLŐK CAST
Tatjana MEDVECKÁ, KEREKES Vica,
Petra BUČKOVÁ, Jana STRYKOVÁ

GROȘAN Cristina

1987, Románia | ROMANIA

2017 Work in Progress (short)
2021 T hings Worth Weeping For

ZÁRÓFILM / CLOSING FILM

PREMIER: 09.17. 17:00 Pressburger
REPETITION: 09.17. 22:00 Uránia

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Média Kft.

Megmagyarázhatatlan természeti jelenség szakítja félbe a különc tinédzser, a szorongó anya,
és a nemrég megözvegyült nő átlagosnak induló napját. Miközben a környezetükben eluralkodik a káosz, a három nő próbálja átvészelni a napot, és megtalálni helyét a világban. Groșan
Cristina filmjének a világpremierje a világ legrégebbi mozgóképes seregszemléje, az ’A’ kategóriás Velencei Nemzetközi Filmfesztivál rangos versenyprogramjában, a Giornate degli Autori
szekcióban lesz. A meghívással a magyar film idei legnagyobb sikerét érte el a Hétköznapi
kudarcok. Groșan Cristina első játékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell világpremierje a
rangos Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, s az alkotás szerepelt többek között az ’A’
kategóriás Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál programjában is. A film egyik főszerepét Kerekes
Vica játssza (Apró mesék, Hab, Isteni műszak, Egynyári kaland).
A strange natural phenomenon interrupts the day of an eccentric teenager, an anxious mother
and a recently widowed woman. As chaos erupts around them, the three women try to get
through the day and find their place in the world. Cristina Groșan’s film will have its world
premiere in the prestigious feature competition section of the Giornate degli Autori, the oldest
film festival in the world, the ‚A’ category Venice International Film Festival. The invitation is
the biggest success for Hungarian film this year. Cristina Groșan’s debut feature film, Things
Worth Weeping For, had its world premiere at the prestigious Sarajevo International Film
Festival and was also included in the programme of the ‚A’ category Tallinn International Film
Festival. The film stars Vica Kerekes (Tall Tales, Cream, Heavenly Shift, Egynyári kaland).

egyedülálló képzések kiváló oktatók
külföldi ösztöndíjak nemzetközi projektek
szerteágazó partnerkapcsolatok
technológiai innováció piacképes tudás

A 2022/2023-AS TANÉVBEN
EZT KÍNÁLJA
A MISKOLCI EGYETEM.
KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
FACEBOOK

UNIMISKOLC
MISKOLCI_EGYETEM
YOUTUBE

MISKOLCI EGYETEM

CINEDOCS

VERSENYPROGRAM | COMPETITION

44 TŰZBEN EDZETT SZERELEM | FIRE OF LOVE
45 MAGYAR HANGJA | THE ART OF DUBBING
46 ÉLŐ VÍZ | ŽIT VODU | LIVING WATER
47 AKIK LEHETTÜNK VOLNA | WER WIR GEWESEN SEIN WERDEN | WHO WE WILL HAVE BEEN
48 JEREMY THOMAS EGETRENGETŐ VIHARAI | THE STROMS OF JEREMY THOMAS
49 FALUSI IDILL | BUKOLIKA | BUCOLIC
50 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE | LE CHÊNE | HEART OF OAK
51 AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT – KELETI ÁGNES | CONQUERING TIME –ÁGNES KELETI
52 AZ ERDŐCSINÁLÓ | THE WALDMACHER | THE FOREST MAKER

Copyright photos: Image Este
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 TŰZBEN EDZETT SZERELEM | FIRE OF LOVE
2022 | Kanada, Egyesült Amerikai Államok | Canada, USA | 98 Min
Copyright photos: Erik Tanner-Contour

PRODUCER
Sara DOSA, Shane BORIS, Ina FICHMAN
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Pablo Álvarez MESA
SZEREPLŐK CAST
Katia KRAFFT, Maurice KRAFFT, Miranda JULY

Sara DOSA

1964, Norvégia | NORWAY
2019 The Seer and the Unseen
2018 ReMastered: Tricky Dick and the Man
in Black
2014 The Last Season

PREMIER: 09.09. 20:00 Zukor
REPETITION: 09.10. 17:00 Uránia

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Sara DOSA, Erin CASPER, Jocelyne CHAPUT,
Shane BORIS
VÁGÓ EDITOR
Erin CASPER, Jocelyne CHAPUT
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR

MK2

„Egy hideg világban, bár az órák már kezdtek megfagyni, a minden tájékozódási pontot
eltörlő hóviharok és széllökések között fel-felbukkant a nap. Ebben a világban élt a tűz. És
ebben a tűzben két szerelmes otthonra talált.” Katia és Maurice. Egy érzékeny geokémikus
és egy rettenthetetlen geológus. Egy kedves vulkanológus házaspár, akik életüket aktív
vulkánok, kitörő lávafolyamok és lángoló érzelmek közt élték le. Idővel a «vörös» - jóindulatú - vulkánok tanulmányozását elcserélték a szürke, robbanékony gyilkosok kutatására.
Mennyire kicsi az ember a természet erejéhez képest? És kiért élsz, ha bármelyik pillanatban meghalhatsz? Ez a megható, romantikus dokumentumfilm a tavaszi fesztiválszezon
váratlan közönségsikereként robbant be a köztudatba.
“In a cold world, although watches started to freeze, the sun came and went between
blizzards and gusts that erased all bearings. In this world lived a fire. And in this fire, two
lovers found a home.” Katia and Maurice. A sensitive geochemist and a fearless geologist.
A charming volcanologist couple who spent their lives on the peaks of active volcanoes,
erupting lava and emotions notwithstanding. Over time, they traded the study of “red”
– benign – volcanoes for research into gray, explosive killers. How small is man when
compared to the power of nature? And who do you live for when you could die at any
moment? This touching documentary romance became an unexpected audience hit during
the festival season this spring.
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 MAGYAR HANGJA... | THE ART OF DUBBING
2022 | Magyarország | Hungary | 80 Min

CSAPÓ András

1991, Magyarország | HUNGARY
2020 Szolgalelkű óriások
2019 Indonézia 4 arca

PRODUCER
KÁRPÁTI György, BERTA Balázs

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
PAPP Kornél, TIHANYI Alexandra

VÁGÓ EDITOR
HEGYVÁRI Tamás, MONOK Anett

SZEREPLŐK CAST
STOHL András, HEVÉR Gábor, CSŐRE Gábor,
MOLNÁR Piroska, GÁTI Oszkár,
SZACSVAY László, KÁLID Artúr,
GALAMBOS Péter, NAGY Ervin

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Vertigo Media Kft.

Több tucat közismert színész, és a szinkronszakmában dolgozó neves szakember megszólalásával készült el a magyar szinkronról szóló Magyar hangja… A dokumentumfilm méltó
tisztelgés szeretne lenni a legendás magyar szinkron és a szinkronszakma előtt. A filmben szó
esik a szinkron kialakulásáról, aranykoráról, jelenéről és lehetséges jövőjéről is.
The Art of Dubbing…, a documentary about Hungarian dubbing, was made with the
participation of dozens of well-known actors and professionals working in the field. The
documentary is a fitting tribute to the legendary Hungarian dubbing actors and actresses
and the dubbing profession. The film also talks about the origins, golden age, present and
possible future of Hungarian dubbing.

PREMIER: 09.10. 18:00 Pressburger Q&A
REPETITION: 09.11. 16:30 Zukor
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 ÉLŐ VÍZ | ŽIT VODU | LIVING WATER

2020 | Csehország, Jordánia, Svájc | Checz Republic, Jordan, Switzerland | 77 Min

Pavel BORECKỲ

1986, Csehország | CHECZ REPUBLIC
2018 In the Devil’s Garden (short)
2015 Solaris (short)

PREMIER: 09.10. 21:00 Zukor
REPETITION: 09.11. 17:00 Uránia

PRODUCER
Pavel BORECKÝ, Veronika JANATKOVÁ

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Veronika JANATKOVÁ

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Pavel BORECKÝ

VÁGÓ EDITOR
Pavel Borecký

SZEREPLŐK CAST

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
ANTIPODE sales

Gépek rezgése visszhangzik a sivatagban. Amióta a jordániai nomádok letelepedtek a Wadi
Rum mesebeli tájain, egyre inkább függővé váltak a komplex vízi infrastruktúrától. A forrás
közvetlenül a lábuk alatt van, mégis küzdenek az alapvető szükségleteik kielégítéséért.
Eközben a felszín alatti vizek kitermelése hatalmas magángazdaságokat táplál, látomásos
fejlesztéseket ösztönöz, és biztosítja a városi közösségek folyamatos növekedését. Beduinok, földművesek és városlakók: mindannyian elvárják, hogy tisztességes részesedést
kapjanak a „kék aranyból”, de annak kitermelése igazi időzített bomba a környezetvédelem
szempontjából. Az Élő víz a hatalom, a kizsákmányolás és a változó ökológiai körülmények
történetét meséli el a világ egyik legvízszegényebb országában.
The vibration of machines echoes across the desert. Ever since Jordanian nomads settled
in the spectacular landscape of Wadi Rum, they grew dependent on complex water
infrastructure. The source is right below their feet, yet they struggle to meet basic needs.
In the meantime, deep water extraction feeds private large-scale farms, animates visionary
development and secures growing urban population. Bedouins, farmers and city dwellers:
they all expect to have a fair share, but digging for “blue gold” unleashes environmental
timebomb. Living Water tells the story of power, exploitation and changing ecological
circumstances in one of the most water-poor countries in the world.
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 AKIK LEHETTÜNK VOLNA | WER WIR GEWESEN SEIN WERDEN | WHO WE WILL HAVE BEEN
2021 | Németország | Germany | 80 Min

PRODUCER
Erec BREHMER

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Erec BREHMER

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Erec BREHMER, Angelina ZEIDLER

VÁGÓ EDITOR
Erec BREHMER

SZEREPLŐK CAST
Erec BREHMER, Angelina ZEIDLER

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Erec BREHMER

Erec BREHMER

Barátnője, Angelina Zeidler halála után Erec Brehmer filmrendező közös életük nyomainak
felkutatására indul. - Egy történet arról, hogyan találunk rá önmagunkra egy szeretett személy elvesztése után és arról, milyen a szerelem túl az elmúláson.

Angelina ZEIDLER

After the death of his girlfriend Angelina Zeidler, filmmaker Erec Brehmer embarks on a
search for traces of their common life. - A story about identity after the loss of a loved one
and a love story beyond death.

1987, Németország | GERMANY

1989, Németország | GERMANY
2019 La Palma (feature)
2016 Voicemail (short)
2012 Refuge (short)

PREMIER: 09.11. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.12. 17:00 Uránia
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 JEREMY THOMAS EGETRENGETŐ VIHARAI | THE STROMS OF JEREMY THOMAS
2021 | Egyesült Királyság | UK | 94 Min

Mark COUSINS

1965, Észak-Írország | NORTHERN IRELAND
2021 The Story of Film: A New Generation
2020 40 Days to Learn Film
2019 Storm in My Heart
2018 The Eyes of Orson Welles
2016 Stockholm, My Love

PREMIER: 09.12. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.13. 17:00 Uránia

PRODUCER David P. KELLY, Tim MACREADY,
Mark THOMAS

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Mark COUSINS

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Mark COUSINS

VÁGÓ EDITOR
Timo LANGER

SZEREPLŐK CAST Jeremy THOMAS,
Debra WINGER, Tilda SWINTON

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Visit Films

Mark Cousins dokumentumfilmes 1000 kilométeres útra indul Londonból Cannes-ba, hogy
filmet forgasson az Oscar-díjas brit producerről és filmesről, Jeremy Thomasról. Jeremy
Thomas az elmúlt 45 évben minden évben elzarándokolt a cannes-i filmfesztiválra (először
filmrendező édesapjával). Ez a rendhagyó, nagyszabású túra végigvezeti a nézőt a producer
filmjein és életén: Bertolucci „Álmodozók” című filmjének párizsi helyszíneiről Lyonba, a
mozi szülővárosába, majd végül a cannes-i filmfesztiválra utazunk el. Megünnepeljük Jeremy munkásságának mérföldköveit, olyan ikonikus alkotások felidézésével, mint a „Dogman: Kutyák királya”, a „Karambol”, „Az utolsó császár”, vagy a „Boldog Karácsonyt, Mr
Lawrence!”.
Documentarian Mark Cousins embarks on a 1000 km road trip from London to Cannes to
film and interview the UK producer- film maker, Oscar winning – Jeremy Thomas. Each year
for the last 45 years Jeremy Thomas has made this annual pilgrimage to the Cannes film
festival (the first one with his film director Father). This off-beat grand tour will take in
landmarks and people connected to the producers films and life. From Locations in Paris
used in Bertolucci’s „The Dreamers” onto Lyon, the birthplace of cinema, and finally onto
the Cannes film festival. We celebrate the high profile collaborations Jeremy has made
with many auteur international directors on films such as ˮDogman”, ˮCrash”, ˮThe Last
Emperor”, ˮMerry Christmas Mr Lawrence” and many more.
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FALUSI IDILL | BUKOLIKA | BUCOLIC
2021 | Lengyelország | Poland | 70 Min

Karol PAŁKA

1991, Lengyelország | POLAND
2016 Years Have Gone, Winter Is Coming (short)
2016 Loneliness (short)

PREMIER: 09.13. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.14. 17:00 Uránia

PRODUCER
Wojciech MARCZEWSKI, Karolina MRÓZ

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Karol PAŁKA

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Karol PAŁKA

VÁGÓ EDITOR
Katarzyna BONIECKA

SZEREPLŐK CAST
–

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Taskovski Films, Wajda Studio

Danusia és lánya, Basia a modern világtól távol, a természet ritmusával és törvényeivel
összhangban, állatok és halottak szellemei között élnek. Az otthonuk nyújtotta nyugalomnak és a biztonság érzetének ára van – egyre inkább vágynak a más emberekkel való kapcsolatra. A Falusi idill nem más, mint odafordulás a másként élőhöz. Kíváncsiságot ébreszt
a világuk iránt, és vágyat arra, hogy közelebbről is láthassuk azt.
Danusia and her daughter Basia live far away from the modern world, in tune with the
rhythm and laws of nature, among animals and the spirits of the dead. The peace and
sense of security offered by their enclave come at a price – the women increasingly long
for contact with other people. Bucolic is an affectionate observation of people who live in
a different way. It evokes a curiosity about their world and a desire to take a closer look.

Copyright photos: 2022 – CAMERA ONE – GAUMONT – WINDS
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 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE | LE CHÊNE | HEART OF OAK
2022 | Franciaország | France | 80 Min

PRODUCER
Sidonie DUMAS, Barthelemy FOUGEA,
Michel SEYDOUX

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Laurent CHARBONNIER, Michel FESSLER,
Michel SEYDOUX

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Mathieu GIOMBINI

VÁGÓ EDITOR Sylvie LAGER

SZEREPLŐK CAST

Laurent CHARBONNIER
1958, Franciaország | FRANCE

Michel SEYDOUX

1947, Franciaország | FRANCE
2007 Les Animaux amoureux

PREMIER: 09.14. 18:30 Zukor
REPETITION: 09.15. 21:00 Uránia

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Mozinet Kft.

Ebben a hatalmas mozivászonra álmodott természetfilmben betekintést nyerünk egy tölgyfa
mindennapjaiba. Varázslatos képek segítségével felsejlik előttünk egy komplex és nyüzsgő élet.
A tölgy az erdők legmagasabb és legfenségesebb fája, méltóságteljes megjelenésével erőt és biztonságot sugall. Törzse otthont nyújt mókusoknak és bogaraknak, ágain madarak pihennek, gyökereinél egerek és gombák húzzák meg magukat. Termése élelmet biztosít, a körülötte lévő avar
fekvőhelyet ad az arra járó vaddisznóknak, sünöknek és rókáknak. A fa számos állatnak a túlélést
jelenti, lombja védelmet nyújt a természeti jelenségek és a ragadozók elől. Így válik a tölgy az erdő
központi alakjává. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatott film több évszak leforgása
alatt követi az óriási fa változásait, és emlékeztet minket a természet csodálatos jelenlétére.
In Laurent Charbonnier and Michel Seydoux’s big-screen nature film, we get a glimpse into the
daily life of an oak, and through the magical images we are given a glimpse of a complex and
vibrant life. The oak is the tallest and most majestic tree in the forest, the graceful appearance
of which conveys strength and security. Its trunk is home to squirrels and beetles, birds rest
on its branches, mice and mushrooms linger at its roots. Its nut provides food, and the fallen
leaves around it serve as bed for passing wild boars, hedgehogs and foxes. The tree is the key
to survival for many animals, its canopy providing protection from natural phenomena and
predators. The oak protects and gives, becoming the central figure of the forest. Premiering at
the Berlin International Film Festival, Heart of Oak follows the giant tree’s changes over the
course of several seasons, reminding us of the magnificent presence of nature.
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AKI LEGYŐZTE AZ IDŐT – KELETI ÁGNES | CONQUERING TIME – ÁGNES KELETI
2022 | Magyarország | Hungary | 78 Min

OLÁH Kata

1966, Magyarország | HUNGARY
2021 Digitális nomádom
2018 A bármicvó fiúk
2016 Beágyazott emlékeink

PREMIER: 09.15. 18:30 Zukor Q&A
REPETITION: 09.16. 20:00 Béke

PRODUCER
OLÁH Kata, CSUKÁS Borbála

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
OLÁH Kata

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
CSUKÁS Sándor

VÁGÓ EDITOR
OLÁH Kata

SZEREPLŐK CAST
KELETI Ágnes, BÍRÓ-KELETI Rafael,
JUSZTIN Ádám, RÓTH Tamás

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR

Makabor Stúdió, Budapest Film

Az „Aki legyőzte az időt - Keleti Ágnes” egy sportlegenda története, aki nem csak a riválisait
győzte le, hanem azokat az egzisztenciális kríziseket is, melyeket a XX. század zűrzavaros időszakában egy zsidó embernek át kellett élnie. A soha nem látott archív felvételek felhasználásával készült film bensőséges portré Keleti Ágnesről, a legidősebb élő olimpiai bajnokról,
tornászok generációinak példaképéről.
“Conquering time” is the story of a sporting legend who defeated both her rivals and the
existential threats to a Jew living through the turmoil of the 20th century. Using never-beforeseen archive footage, this intimate portrait of the life of Agnes Keleti, the oldest living Olympic
Champion and role model for generations of gymnasts, is shown for the first time on film.
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 AZ ERDŐCSINÁLÓ | THE WALDMACHER | THE FOREST MAKER
2022 | Németország | Germany | 87 Min

PRODUCER
Volker SCHLÖNDORFF, Thomas KUFUS,
Kornelia THEMEN
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Paapa Kwaku DURO, Jean DIOUFF,
Michael KERN, Mahamoud ABDOULAY,
Jonas Aly SAGNON, Axel SCHNEPPAT

Volker SCHLÖNDORFF
1939, Németország | GERMANY
2017 The Nameless Day
2017 Return to Montauk
2014 Diplomacy
2011 Calm at Sea
2007 Ulzhan

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

SZEREPLŐK CAST Tony RINAUDO
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Volker SCHLÖNDORFF
VÁGÓ EDITOR Anette FLEMING
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Patra Spanou Film

Az Erdőcsináló egy igazán figyelemre méltó ember portréja, akinek életművét 2018-ban az úgynevezett alternatív
Nobel-díjjal, a Right Livelihood Awarddal ismerték el. Tony Rinaudo megtalálta a módját annak, hogy az évtizedek
óta a föld alatt szunnyadó, még élő fatörzseket és gyökereket „felébresztve” a legkopárabb területeken is fákat
növesszen, és így több ezer afrikai földművesnek biztosítsa a megélhetést. Módszere, a „Farmer Managed Natural
Regeneration” (FMNR) nemcsak a talajt állítja helyre, hanem visszaadja az emberek méltóságát és reményét is. A
ma már több faluban is „Minden gazdák mestereként” emlegetett férfi sok csatát vívott meg azért, hogy ötleteit
elfogadják. 30 évig dolgozott a Száhel-övezetben, tanúja volt a kétségbeesésnek és az éhínségnek, de látta azt is,
hogy az itt élőkben megvan az alkalmazkodás képessége, az elszántság és a változás iránti vágy. Az Erdőcsinálóban
Schlöndorff követi Tony Rinaudót különböző afrikai országokba, hogy tanúja legyen, milyen hatással volt az FMNR
az elsivatagosodás elleni küzdelemre, miközben többször is előkerülnek korunk égető kérdései: a migráció, az éghajlatváltozás és a nemek közötti igazságosság. A rendező nem elégszik meg azzal, hogy a saját – talán elfogult –
nézőpontjából láttassa a problémát, afrikai filmeseket kért fel, hogy működjenek együtt vele, és osszák meg tapasztalataikat a vidéki életről és a helyi kihívásokról. Volker Schlöndorff nagyreményű dokumentumfilmes debütálása.
The Forest Maker is the portrait of a remarkable man whose life’s work was honored with the so – called alternative
Nobel, the Right Livelihood Award in 2018. Tony Rinaudo has found a way to grow trees in the most barren areas
by activating the tree stumps and roots still alive as an “underground forest” for decades and thereby secures the
livelihood of thousands of farmers in Africa. His method “Farmer Managed Natural Regeneration” (FMNR) restores not
only soil but dignity and hope. The Chief of all Farmers, as he is affectionately known today in many villages, has had
to fight an uphill battle to gain acceptance for his ideas. Having worked in the Sahel region for 30 years he witnessed
despair and famine but also resilience, determination and change. In The Forest Maker Schlöndorff follows Tony
Rinaudo to different African countries to witness the effect FMNR has had on fighting desertification and repeatedly
encounters issues – migration, climate change, gender justice. To complement his view, he invited African filmmakers
to collaborate with him and share their experience of rural life and local challenges. Volker Schlöndorff´s hopeful
documentary debut.

RÖVIDFILMEK | SHORT FILMS
VERSENYPROGRAM | COMPETITION
56 KÓSZA GONDOLAT | 流云过 |A PASSING CLOUD
56 BIRANI
1. BLOKK 108 MIN

57 SZIKRA | BRASIER

PREMIER: 09.10. 19:00 URÁNIA

57 CSIATURA | CHIATURA

REPETITION: 09.11. 21:00 BÉKE

58 KIHŰLT ÁGYAK | LITS FROIDS | COLD BEDS
58 NAPFOGYATKOZÁS | ECLIPSE | SOLAR ECLIPSE
59 DOBJ EGY DEKKET | KIPPENSCHNIPPEN | FLIK-A-CIG
59 SZABADESÉS | FREE FALL

2. BLOKK 110 MIN
PREMIER: 09.11. 19:00 URÁNIA
REPETITION: 09.12. 21:00 BÉKE

60 HIEROFÁNIA | HIEROFANIA | HIEROPHANY
60 HOLDHAL |SAMOGLOW | HEAD FISH
61 IBIZA
61 LÁTHAT_ATLAN | UN_SICHTBAR | IN_VISIBILE
62 A BESTIA | LE VAROU | THE VAROU
62 KATTANÁS | KLICK
63 MTI

3. BLOKK 110 MIN

63 ÉJSZAKA |  | ليلNIGHT

PREMIER: 09.12. 19:00 URÁNIA

64	
A HULLAHÁZBAN NINCSENEK SZELLEMEK | PAS DE FANTÔME À LA MORGUE
NO GHOST IN THE MORGUE

REPETITION: 09.13. 21:00 BÉKE

64 VISZLÁT | PARTIR UN JOUR | BYE, BYE
65 A DARÁZS | LA GUÊPE | THE WASP
65 VISZLÁT, SZEMÉT! | AU PLAISIR LES ORDURES! | SEE YOU GARBAGE!
66 TITÁN | TITAN
4. BLOKK 109 MIN

66 ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT | TOUTES LES NUITS

PREMIER: 09.13. 19:00 URÁNIA

67 YANNI

REPETITION: 09.14. 21:00 BÉKE

67 A TORKOS | THE HORK
68 A FÉLSZIGET MADARAI | BIRD IN THE PENINSULA
68 KÉSIK | I’M LATE
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TANG Peiyan
1993, Kína | CHINA

2020 Love Story
2015 Mato Twilight
PRODUCER
Anthony CHEN
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
LV Qing
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
TANG Peiyan
VÁGÓ EDITOR
SOO MunThye
SZEREPLŐK CAST
YONG Mei

 KÓSZA GONDOLAT | 流云过 | A PASSING CLOUD
2022 | Kína | China | 14 min

A sofőrként dolgozó Zhao Mei mellé egy nap beül Yiyi, a tinilány. Ahogy útközben beszélgetnek,
Zhao Mei kénytelen szembenézni a saját anyaságának kérdéseivel.
While working as a rideshare driver to support her family, Zhao Mei gives a lift to a teenage
girl, Yiyi, during schooltime one day. On the way to their destination, Zhao Mei slowly begins to
question her role as a mother as she learns more about her young passenger.

Ashique MOSTAFA

1972, Banglades | BANGLADESH

 BIRANI

2022 | Banglades | Bangladesh | 11 min
Egy törzsi társadalomban, ahol a kutyát tisztátalannak tartják, valaki befogad egy kóbor állatot.
Az előítéletekkel és a hagyományokkal azonban nehéz szembeszállni.
An indigenous/tribal tenant sheltering a stray dog faces trouble in a not-dog-friendly society
where they see dogs as impure and unholy. The culling of dogs and people continues and
remains unchallenged.…

2022 The Lizards Are Listening
2021 Monir
2017 Interiors & Exteriors
2002 Phulkumar
PRODUCER
Rubaiyat HOSSAIN
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Barkat HOSSAIN POLASH
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Ashique MOSTAFA
VÁGÓ EDITOR
Ashique MOSTAFA
SZEREPLŐK CAST
Aung RAKHINE
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Khona Talkies
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Emilie MANNERING
1983, Kanada | CANADA

2019 Jarvik
2018 Mahalia Melts in the Rain
2016 Star
PRODUCER
Sophie RICARD-HARVEY,
Charlotte BEAUDOIN-POISSON
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Antoine RYAN
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Camille TRUDEL
VÁGÓ EDITOR
Myriam MAGASSOUBA
SZEREPLŐK CAST
Amélia RAPOSO, Tiago FREIRE BROSSEAU
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
H264

 SZIKRA | BRASIER
2022 | Kanada | Canada | 19 min
A 11 éves Pierre-Amelia élete teljesen felfordul, amikor az új focicsapatában az idősebb játékosok tapasztalatai nyomán ébredezni kezd a saját szexualitása, és felfedezi, hogy vonzódik
a bátyjához.
Pierre-Amelia (11) must deal with a new reality when her experience among older soccer
teammates precipitates her sexual awakening and reveals an unsuspected desire for her
older brother.

Toby ANDRIS

1978, Kanada | CANADA
2022 Tskaltubo
2017 The Belt
2014 Memorybox

 CSIATURA | CHIATURA
2021 | Franciaország | France | 16 min
Miután a férje életét veszti egy bányabalesetben a georgiai Csiaturában, a drótköteles felvonót üzemeltető Eliso egyszemélyes hadjáratot indít az egész város ellen.
After the death of her husband in a mining accident, a cable car operator in the city of
Chiatura, Georgia, launches her own personal battle against the entire city..

PRODUCER
Joanna SITKOWSKA
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Ludwik PRUSZKOWSKI
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Toby ANDRIS
VÁGÓ EDITOR
Mathieu GRONDIN
SZEREPLŐK CAST
Darejan KHARCHILADZE
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Laëtitia MARTINUCCI
1985, Franciaország | FRANCE
2016 Bleu-Gris 2014 Omessa
PRODUCER
Les Films du Cygne, Jonathan HAZAN
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Juliette BARRAT
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Laëtitia MARTINUCCI
VÁGÓ EDITOR
Noémie FY
SZEREPLŐK CAST
Inès MELAB, Gémi DIALLO,
Michel MHANNA SANTONI
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Les Films du Cygne

 KIHŰLT ÁGYAK | LITS FROIDS | COLD BEDS
2021 | Franciaország | France | 20 min
Egy téli este a francia Alpok egyik síparadicsomában. Miután a barátja lelép, Mona, az olasz vendégmunkás menedéket keres a hideg elől. Az éjszaka azonban furcsa meglepetéseket tartogat.
It’s a winter night in a ski resort in the French Alps. After getting locked out, Mona, a young
seasonal worker of Italian origin, tries to fight off the cold while looking for shelter. Her nighttime
journey brings her close to an unknown presence..

Raha
AMIRFAZLI

Alizera
GHASEMI

2018 Nausea
2017 Madness

2019 Extra Sauce
2019 Arezo

1995, Irán | IRAN

 NAPFOGYATKOZÁS | ECLIPSE | SOLAR ECLIPSE
2021 | Franciaország, Irán | France, Iran | 14 min
Saaghi két barátnőjével Teherán legnagyobb parkjában szeretné lefotózni az évszázad egyetlen
teljes napfogyatkozását. A lázadó tinédzserek ellopnak egy állványt, hazudoznak a szüleiknek,
és persze fiúkról és bulikról beszélgetnek. A park egyik eldugott részén aztán Saaghi olyasmit
lát, amit nem kellene.
Saaghi and her two friends have come to the largest park in Teheran to take pictures of the
one-in-a-century total eclipse announced later in the afternoon. Mischievous and rebellious,
they steal a camera stand, lie to their parents and discuss boys as well as an upcoming party.
Their wanderings lead them to a remote part of the park and Saaghi sees something that
should have stayed hidden.

1989, Irán | IRAN

PRODUCER
White Star, The 6th side, Furyo film
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Soheil GOHARIPOUR
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Raha AMIRFAZLI, Alireza GHASEMI
VÁGÓ EDITOR
Pooyan SHOLEVAR
SZEREPLŐK CAST
Faraz MODIRI, Payman NAIMI, Anita BAGHERI
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Manifest
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Elena WEISS

1989, Németország | GERMANY

PRODUCER
Hamburg Media School, Lea-Liya WANG
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Matthias PÖLTINGER
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Julia DORIT MERGEL
VÁGÓ EDITOR
Dennis RIEBENSTAHL
SZEREPLŐK CAST
Marie Rosie MERZ, Lea SCHMIDT,
Christian SABISCH
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Hamburg Short Film Agency

 DOBJ EGY DEKKET | KIPPENSCHNIPPEN | FLICK-A-CIG
2022 | Németország | Germany | 14 min
Carina élete tele van ürességgel és fájdalommal. A fiatal lány mindenkit elmar maga mellől,
még Nikolast is, aki hajléktalanként tengeti az életét, és éppen annyira magányos és elveszett,
mint a lány. Aztán elkezdődik köztük valami.
To escape from the void and the pain of her life, Carina fights everything and everyone that
comes close to her. Even Nikolas, a man lying amidst his belongings, who seems to be as alone
and lost as her. Until a tender bond begins to form between them.

Emmanuel TENENBAUM
1983, Franciaország | FRANCE
2017 Deux dollars
2015 Sans plomb
2012 Déjeuner du matin

 SZABADESÉS | FREE FALL
2021 | Franciaország | France | 19 min
Tom, egy londoni bank ifjú bróker-titánja az utóbbi időben sorra mellényúl. Amikor 2001 szeptember 11-én becsapódik az első gép a World Trade Center tornyába, Tom gyanakodni kezd,
hogy terrorista támadásról lehet szó. És belevág élete legrizikósabb ügyletébe…
Tom is a young trader at a London bank but his recent results have put him in the hot seat.
When the first plane hits the World Trade Center on the morning of September 11th, 2001, Tom
is convinced it is a terrorist attack, not an accident. He then jumps into the biggest trade of
his life…

PRODUCER
Zangro
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Rachid AÏT-ALI
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Guillaume FOURNIER,
Emmanuel TENENBAUM
VÁGÓ EDITOR
Jean-Baptiste GUIGNOT
SZEREPLŐK CAST
Abraham LEWIS, Vincent REGAN, Packy LEE
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
BIEN OU BIEN PRODUCTIONS

6 0 |N E M Z E T KÖ Z I V E R S E N Y P R O G R A M |R Ö V I D F I L M E K

Maria NITEK

1996, Lengyelország | POLAND

PRODUCER
Polish National Film School, Łódź,
Agata GOLANSKA
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Maria NITEK
VÁGÓ EDITOR
Maria NITEK
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
KFF Sales & Promotion

 HIEROFÁNIA | HIEROFANIA | HIEROPHANY
2021 | Lengyelország | Poland | 4 min

A filmben az alkotó szimbolikus módon közelít a hierofániához – a szentség világban való megtapasztalásához, melyet a történész és vallásfilozófus, Mircea Eliade írt le. Az alkotó egy, az
ébrenlét, az álom és a pszichedelikus élmények határán mozgó, álomszerű víziót mutat meg. A
„Hierofánia” kreatív fantázia a kezdetről, a világ? az ember? a mítosz?, a vallás? vagy a kultúra?
keletkezéséről. Egy út a képzelet világába, amit mindenki úgy értelmez, ahogy neki jólesik.
In the film the author shows hierophany in a symbolic way – the manifestation of holiness in
the world, described by the historian and philosopher of religion Mircea Eliade. The author
presents an oneiric vision bordering on waking, dreaming and psychedelic experiences.
”Hierophany” is a fantasy about the beginning – of the world? human? myth? religion? culture?
– a journey into an imaginary world that does not require unambiguous interpretation.

Jakub PRYSAK

1993, Lengyelország | POLAND
2020 Opowiesc o dwóch siostrach |
A Tale of Two Sisters

 HOLDHAL | SAMOGLOW | HEADFISH
2021 | Lengyelország | Poland | 24 min
Eryk feladta fotós karrierjét és egy iparvárosba költözött távol a családjától és a barátaitól.
Egy nyomasztó tejüzemben tölti mindennapjait, ahol a recsegő hangfalakból Bach concertói
szólnak. Ebben a városkában ismerkedik meg a lepukkant nightklubban dolgozó Marissával.
Mindketten a helyüket keresik ebben a világban.
Gloomy milking parlor filled with sounds of Bach concertos from crackling speakers — this is
the everyday life of Eryk, a cow milker at the Milky Paradise dairy. Eryk is a young man who gave
up his career as a photographer and moved to an industrial town, far away from his family and
friends. There he met Marissa, a sex worker in a low-grade nightclub. They became friends. They
both want to find their place in the world.

PRODUCER
Polish National Film School, Łódź,
Agata GOLANSKA
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Mateusz KUCHARSKI
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Jakub PRYSAK, Taras DRON
VÁGÓ EDITOR
Tomasz Kajetan NAURSZEWICZ
SZEREPLŐK CAST
Sylwia BORON, Mateusz KORSAK
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
KFF Sales & Promotion
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Hélène ROSSELET-RUIZ
1991, Franciaország | FRANCE
2019 Pylône

Marie ROSSELET-RUIZ
1991, Franciaország | FRANCE
2019 Oh Miller! 2019 Pylône
2018 Le ciel est clair
PRODUCER Vagabundo Films
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Maxence LEMONNIER
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Hélène ROSSELET-RUIZ,
Marie ROSSELET-RUIZ
VÁGÓ EDITOR Nathan JACQUARD

 IBIZA
2021 | Franciaország | France | 21 min
A 18 éves Sonia életében először nyaralni szeretne menni a barátaival. Az édesanyja viszont egy
használt jakuzzira költi a nyaralásra szánt pénzt. Sonia nem hagyja magát…ezúttal nem.
Sonia, 18, is about to go on summer vacation with her friends for the first time in her life. But
her mother buys a second hand jacuzzi with the money she was planning to use. Sonia’s not
letting her get away with it… not this time.

SZEREPLŐK CAST
Mahia ZROUKI, Saadia BENTAÏEB
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR Manifest

Bernadette KOLONKO
1985, Németország | GERMANY

2019 Deine schöne Gestalt
2017 Blinde Flecken 2016 Die Bombenlegerin

 LÁTHAT_ATLAN | UN_SICTHBAR | IN_VISIBILE
2022 | Svájc, Németország | Switzerland, Germany | 14 min
Egy filmbe öntött levél a családról. Múltról és jelenről. A rendező az édesanyja pillantásából
kiindulva fedezi fel saját felnőtté válásának képekben megragadott állomásait – keresi a teste
határait, flâneurré akar válni, keresi a női pillantás erejét.
A cinematic letter, exploring family archive, the past and the present: Beginning with the
image of her mother avoiding the male gaze, the filmmaker opens a discourse on her own
socialisation through images – testing the ability of her own body to become that of a flaneuse
and approaching a feminist gaze.

PRODUCER Bernadette KOLONKO
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Sophia Lara NIMUE SCHWEIZER, Bernadette
KOLONKO
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Bernadette KOLONKO
VÁGÓ EDITOR
Bernadette KOLONKO
SZEREPLŐK CAST
Erna KOLONKO, Bernadette KOLONKO,
Monika KOLONKO, Sophia Lara NIMUE
SCHWEIZER, Maryam HAJI, Kaira EDWARD
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Zurich University of the Arts
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Marie HEYSE

1991, Franciaország | FRANCE
2017 Été mouillé
PRODUCER
Carine RUSZNIEWSKI, GoGoGo Films
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Jacques GIRAULT
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Marie HEYSE
VÁGÓ EDITOR
Simon BIRMAN
SZEREPLŐK CAST
Coralie RUSSIER, Paul DELBREIL

 A BESTIA | LE VAROU | THE VAROU
2021 | Franciaország | France | 28 min

Amióta Gabi egyedül maradt az erdőszéli viskóban, éjszakánként egy rejtélyes vadállat járkál
a sötétben.
Ever since Gabi has been living alone in her caravan on the edge of the woods, a mysterious
beast has been prowling around after dark.

Luis SCHUBERT

1993, Németország | GERMANY
2021 Blinde flecken
2021 Joni (25, Male), 3 km Away, Likes to Swim
2020 Wochenende

 KATTANÁS | KLICK

2021 | Németország | Germany | 6 min
Osztálykirándulás a határhoz? Dögunalom! Sina, Lolo és Yassi lelép az osztálytól, és titokban a tó felé
veszi az irányt. Egy régi harctéren kell áthaladniuk. Viccelődni kezdenek azzal, hogy milyen veszélyek
leselkednek rájuk, aztán egyikük rálép valamire, ami kattan egyet. Taposóakna lenne? Az lehetetlen!
School trip to the Inner German border? Lame! Sina, Lolo and Yassi secretly take off. Their
destination: a nearby lake. In between: a former military area. For fun, they begin to imagine
the dangers lurking there. Suddenly, one of them steps on something that triggers a click. A
landmine? No way.

PRODUCER
Jeremy WESNER
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Konstantin KANN
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Sarah FISCHER, Luis SCHUBERT
VÁGÓ EDITOR
Luis SCHUBERT
SZEREPLŐK CAST
Lila REDLICH, Vladyslava VOROBIOVA,
Rokhaya MÜLLER
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Mauricio CORCO
1988, Chile | CHILE
2019 Yun
2017 Reo
PRODUCER
Giancarlo NASI, Quijote Films
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Paula RAMÍREZ
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Mauricio CORCO
VÁGÓ EDITOR
Valeria HERNÁNDEZ
SZEREPLŐK CAST
Schilo ABELARD, Stanley Junior PETIT,
Gabriela ARANCIBIA
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Quijote Films

 MTI
2021 | Chile | Chile | 19 min
Mti (29) Haitiről érkezett bevándorló. Évek óta gyűjtögeti Chilében a pénzt, majd úgy dönt, hazamegy a
feleségéhez és a kislányához. Egy váratlan rablás azonban keresztülhúzza a számításait.
Mti (29), an haitian inmigrant, after years of saving money during his stay in Chile decides to return
with his wife and daughter in Haiti. However, his plans will be truncated by the unexpected theft of
his money..

Ahmad SALEH

1980, Szaúd-Arábia | SAUDI ARABIA
2016 AYNY
2015 MAA BAA

 ÉJSZAKA |  | ليلNIGHT

2021 | Németország, Katar, Palesztina, Jordánia| Germany, Qatar, Palestine, Jordan | 16 min
A háború emléke gyötrő. Csak az éjszaka hoz békét és nyugalmat a megtépázott városka lakóinak. Az eltűnt gyermekéért aggódó anya azonban éberen figyel. Az éjszakának el kell altatnia
valahogy, hogy megmenthesse a lelkét.
The dust of war keeps the eyes sleepless. Night brings peace and sleep to all the people in the
broken town. Only the eyes of the mother of the missing child stay resilient. Night must trick
her into sleeping to save her soul.

PRODUCER
Fabian DRIEHORST, Jessica NEUBAUER,
Saleh SALEH
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Saed SALEH
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Ahmad SALEH
VÁGÓ EDITOR
Ahmad SALEH
SZEREPLŐK CAST
Hiam ABBASS, Rafia H. ORAIDI,
Salma SALEH
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Radiator IP Sales
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Marilyn COOKE
1984, Kanada | CANADA

2019 Wanted: Strong Woman
2015 Nothing But Us
PRODUCER
Kelyna N. LAUZIER, Macha HOUSSART
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Juliette LOSSKY
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Marilyn COOKE
VÁGÓ EDITOR
Myriam MAGASSOUBA
SZEREPLŐK CAST Schelby JEAN-BAPTISTE,
Michel LAPERRIÈRE, Ariane BÉRUBÉ,
Mireille MÉTELLUS, Alexandra LAFERRIÈRE,
Djennie LAGUERRE
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
H264

 A HULLAHÁZBAN NINCSENEK SZELLEMEK

PAS DE FANTÔME À LA MORGUE | NO GHOST IN THE MORGUE
2022 | Kanada | Canada | 16 min
Az orvostanhallgató Keity a nagymamája és az édesanyja nyomdokaiba lépve maga is sebész
szeretne lenni. Élete első műtétje azonban drámai fordulatot vesz, és nem marad más választása, minthogy a patológián vállaljon gyakornoki állást. Itt próbál talpon maradni, halott páciensek, furcsa kollégák és a nagymamája szelleme körében.
Medical student Keity wants to become a surgeon like her mother and grandmother. But after her first
operation takes a dramatic turn, she has to accept an internship at the morgue. Between her dead
patients, her unconventional colleagues and seeing her grandmother’s spirit, she tries to tough it out.

Amélie BONNIN

1985, Franciaország | FRANCE
2017 La bande des Français

 VISZLÁT | PARTIR UN JOUR | BYE, BYE
2021 | Franciaország | France | 25 min
A diplomájával a zsebében Julien maga mögött hagyta Normandiát és az emlékeit, hogy Párizsban kezdjen új életet. Egy nap aztán visszatér, és az emlékek azonnal felszínre törnek.
With his diploma in his pocket, Julien left his native Normandy to build a bigger life for himself
in Paris, leaving his memories behind. And then one day, one has to come back, and that day
his memories jump in his face

PRODUCER
Topshot Films
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
David CAILLEY
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Amélie BONNIN, Dimitri LUCAS
VÁGÓ EDITOR
Audrey BAUDUIN
SZEREPLŐK CAST
Bastien BOUILLON, Juliette ARMANET,
François ROLLIN, Lorella CRAVOTTA
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Manifest
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Romain DUMONT
1993, Kanada | CANADA
2019 When It Falls
PRODUCER
Patrick FRANCKE-SIROIS,
Isabelle GRIGNON-FRANCKE
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Antoine RYAN
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Romain DUMONT
VÁGÓ EDITOR
Guillaume MARIN, Anouk DESCHÊNES
SZEREPLŐK CAST
Caroline DHAVERNAS, Steve LAPLANTE,
Guillaume LAURIN, Hamza MEZIANI,
Hamidou SAVADOGO, Ralph PROSPER
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
H264

 VISZLÁT, SZEMÉT! | AU PLAISIR LES ORDURES! | SEE YOU GARBAGE!
2021 | Kanada | Canada | 17 min
A „Viszlát, Szemét!” egy komédiába oltott dráma, amolyan lázadó mese. A középpontjában a
politikai elit álarca mögött megbúvó megvetés és a „nép fiaival” való találkozás áll.
See You Garbage! is a dramatic comedy that resembles a revolutionary tale, which attempts to
explore the encounter between the well-coated contempt of the political class and a sudden
awareness of its people.

Marc BEAUPRÉ
1976, Kanada | CANADA

 A DARÁZS | LA GUÊPE | THE WASP
2022 | Kanada | Canada | 28 min
Simone egyedül vezet egy lepukkant útszéli motelt. Minden pénzt félretesz, hogy iskoláztatni
tudja a 17 éves lányát. Egy nap felbukkan egy idegen, és minden megváltozik. Valami nem stimmel a fickóval: van pénze, több napra foglalt szobát és ami a legrosszabb, ez az ismerősnek tűnő
figura valamiért élénken érdeklődik Simone lánya iránt….
Simone single-handedly runs a seedy motel, day and night, day after day. She is raising money
for her 17-year-old daughter’s education. But when a stranger checks in, everything changes. He
doesn’t fit in: he is well-dressed, he has money, and he wants a room for several days. But worst
of all, this strangely familiar man seems a bit too interested in Simone’s daughter...

PRODUCER
Jeanne-Marie POULAIN, Anaëlle BÉGLET,
Line Sander EGEDE, Irène BESSONE
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Vincent GONNEVILLE
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Marc BEAUPRÉ
VÁGÓ EDITOR
Marie-Pier DUPUIS
SZEREPLŐK CAST
Marie-France MARCOTTE, Éléonore
LOISELLE, Emmanuel SCHWARTZ
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
H264
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Valéry CARNOY
1987, Belgium | BELGIUM
2018 My Planet
PRODUCER
Julie ESPARBES, Lucas TOTHE, Hugo
DEGHILAGE
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Arnaud GUEZ
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Valéry CARNOY
VÁGÓ EDITOR
Marianna ROMANO
SZEREPLŐK CAST
Mathéo KABATI, Killyan GUECHTOUMROBERT, Jef CUPPENS, Marcel DEGOTTE
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Agence belge du Court métrage

 TITÁN | TITAN | TITAN
2021 | Belgium, Franciaország | Belgium, France | 19 min
Nathan egy keményfejű 13 éves srác. A haverja, Malik bíztatására részt vesz egy furcsa beavatási
szertartáson, hogy végre ő is tagja lehessen egy tinibandának. Hogy bizonyítsa elszántságát,
még egy keresztet is hajlandó belevágni a mellkasába.
Nathan is a stubborn thirteen-year-old boy. Driven by his new friend Malik, he prepares himself
for a strange ritual to become a member of a teenage gang. In order to look strong to the other
kids, Nathan scarifies a cross on his chest, hoping it will prove his willpower..

Latifa SAÏD

1976, Franciaország | FRANCE
2019 La Chambre 2018 Tahiti
2017 Terrain vague
2016 Jours intranquilles

 ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT | TOUTES LES NUITS
2021 | Franciaország | France | 21 min
Belleville. A párizsi munkásosztály egyik lakónegyede. Nadia két éve egyedül neveli a fiát, Samyt. Egy alapítványnál dolgozik, franciát tanít kínai prostituáltaknak. Egy nap letartóztatják az
egyik tanítványát, Meit. Nadia mindent megtesz azért, hogy szabadlábra helyeztesse, még úgy
is, hogy közben egyre jobban eltávolodik a fiától.
A working-class Parisian neighborhood. For 2 years, Nadia has been living alone with her son,
Samy. She teaches French to Chinese prostitutes in an association. One night, one of her students,
Mei, is arrested. Nadia will do whatever it takes to protect her, even if her son Samy gets farther.

PRODUCER
Filmio2
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Benjamin CHARTIER
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Latifa SAÏD, Yasmine LAOUTI
VÁGÓ EDITOR
Pauline CASALIS
SZEREPLŐK CAST
Evelyne El Garby KLAÏ, Lucie Teng DUVERT,
Yilin YANG, Adam AMARA, Rong-Ying YANG
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Filmio 2
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Rachid ALLAOUA
1993, Algéria | ALGERIA

2018 Shonen 2015 Sacrifice de poulet
2015 Hk the hitman
PRODUCER Rosalie CHICOINE-PERREAULT,
Catherine BOILY
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Ménad KESRAOUI
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Rachid ALLAOUA
VÁGÓ EDITOR
Philippe LEFEBVRE
SZEREPLŐK CAST
Zachary KADDOURI-CHAMPAGNE, Jasmina
PARENT, Gabriel LEMIRE, Sarra GHRIBI
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR H264

 YANNI
2022 | Kanada | Canada | 20 min
Amikor egy muszlim család költözik a kisvárosba, Yannit, az algériai származású quebeci srácot
arra kényszerítik a társai, hogy bizonyítsa be, hogy közéjük tartozik!
When a muslim family moves in his small town, Yanni, a young quebecer of algerian descent, is
forced by his bully to commit a hateful act.

Nicole STAFFORD

1994, Amerikai Egyesült Államok | USA
2015 Wildfire

 A TORKOS | THE HORK
2021 | Amerikai Egyesült Államok | USA | 4 min
Egy alternatív dimenzióban az El-nem-ismert hatalom istennője arra vár, hogy megérkezzen a
könyörtelen Torkos, és feleméssze az erejét.
In an alternate dimension, the stoic god of Power-Unrecognized waits for unrelenting Greed to
come and consume her power.

PRODUCER
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
VÁGÓ EDITOR
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
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Atsushi WADA
1980, Japán | JAPAN

2012 The Great Rabbit
2010 The Mechanism of Spring
2007 Well, That’s Glasses
2005 Day of Nose
PRODUCER
Emmanuel-Alain RAYNAL,
Pierre BAUSSARON, Nobuaki DOI
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Atsushi WADA, Chikako IWASAKI, Margot
BARBÉ, Marilou SOLLER, Josselin FACON
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Atsushi WADA
VÁGÓ EDITOR
Atsushi WADA
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Miyu Distribution

 A FÉLSZIGET MADARAI | BIRD IN THE PENINSULA
2022 | Franciaország, Japán | France, Japan | 16 min
A beavatási szertartásukra készülő fiúk egy hagyományos táncot gyakorolnak tanítójukkal. Egy lány,
aki nem állhat be közéjük, csendben figyeli őket. Aztán az egyik fiú elindul egy különleges madár
után. A lány követi, maga sem érti miért. Eljön majd a nap, amikor a fiú sem látja többé a madarat.
The boys are rehearsing a dance for their traditional initiation ceremony into adulthood; their
teacher instructs them. A girl observes the scene but is not allowed to join in. When one of the
boys chases after a strange bird, she follows him without knowing why. One day, the boy will no
longer be able to see the bird either.

Sawako KABUKI
1990, Japán | JAPAN

 KÉSIKI | ’M LATE
2021 | Franciaország, Japán | France, Japan | 11 min
Megéltél már olyat, hogy neked vagy a párodnak kimaradt vagy késett a menstruációja?
Have you or your partner ever had an experience where you missed your period or been “late”?

2020 Takoyaki Story
2018 Waah
2016 Summer’s Puke is Winter’s Delight
2015 Master Blaster
PRODUCER
Emmanuel-Alain RAYNAL,
Pierre BAUSSARON, Nobuaki DOI
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Zhou XIAOLIN, Ikumi UMEBAYASHI,
Haruka SHIMIZU
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Sawako KABUKI
VÁGÓ EDITOR
Albane du PLESSIX
FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Miyu Distribution
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CINENEWWAVE
VERSENYPROGRAM | COMPETITION
72 FELHŐK FELETT | ABOVE THE CLOUDS
1. BLOKK – 101 MIN.
PREMIER:
09. 11. 19:00 BÉKE
REPETITION:
09. 14. 19:00 BÉKE

72 ALBA VULVA
73 AKARSZ-E JÁTSZANI? / AS WE ALWAYS PLANNED
73 BOLYONGÓ
74 ÖCSI | BROTHER
74 HAJSZÁLREPEDÉS / CRAZE
75 EINSTAND
75 LESEN / HIGH-STAND

2.BLOKK – 101 MIN.
PREMIER:
09. 13. 19:00 BÉKE
REPETITION:
09. 15. 16:00 BÉKE

76 IN THE UPPER ROOM
76 NYUGVÓ KÖD / RESTING FOG
77 THE PATTERN
77 HOGY NE GYŐZZÜNK / WINNERS
78 PRÁGA / PRAGUE
78 KAKUKKFIÓKA
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HÁRSHEGYI Vivien

1991, Magyarország | HUNGARY

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
HÁRSHEGYI Vivien
VÁGÓ EDITOR
CZAKÓ Judit

 FELHŐK FELETT | ABOVE THE CLOUDS
2022 | Magyarország | Hungary | 13 min
Egy lány újra szerelmes lesz, ami rettegéssel tölti el. Elmenekül és örvényként ragadják magukkal régi emlékei. Képzeletében újraéli az első szerelem magasságait és mélységeit, majd
válaszúthoz érkezik - képes lesz-e felszabadítani a lelkét, hogy nyitott szívvel forduljon a jövő
felé?
A girl falls in love again, which fills her with dread. She runs away and is caught in a whirlpool
of old memories. In her imagination, she relives the highs and lows of first love, then comes to
a crossroads - will she be able to free her soul to face the future with an open heart?

VERMES Dorka

1990, Magyarország | HUNGARY
2022 Light
2021 Quarantine Set
2018 Mother’s Day

 ALBA VULVA
2022 | Magyarország | Hungary | 15 min
Az intellektusba menekülő, középkorú Edina élete első intim gyantázásán kénytelen közvetlen
kapcsolatba kerülni a testével. A kezelés olyan fájdalmaknak nyit csatornát, amikről korábban
nem vett tudomást.
Escaping into the intellect, middle-aged Edina is forced to come into direct contact with her
body during the first intimate waxing of her life. The treatment opens a channel to pains she
had previously ignored.

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
PAPP Tamás
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
VERMES Dorka
VÁGÓ EDITOR
KÁNTOR Dávid
SZEREPLŐK CAST
HOMONNAI Katalin, PÁLYA Pompónia,
SIPOS Bera
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VENCZEL Zsolt

1997, Magyarország | HUNGARY
2019 Frekvencia
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
FARAGÓ Péter
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
BÓDIS Dániel
VÁGÓ EDITOR
VARGA Levente
SZEREPLŐK CAST
KARÁCSONY Gergely, CSERHALMI György,
KERTÉSZ Janka, VÁNDOR Éva

 AKARSZ-E JÁTSZANI? | AS WE ALWAYS PLANNED
2022 | Magyarország | Hungary | 25 min
Misi egy zárt intézet rabjaként él emlékek nélkül. Megismeri Julit, és kiderül, hogy viszonyuk
régre vezet vissza. A lány segítségével próbál közelebb kerülni az emlékeihez, illetve megérteni hol vannak és miért. Juli igyekszik rávenni Misit arra, hogy szökjenek meg, de vajon
bízhat-e Misi a lányban?
Misi lives in a mental hospital with no memories. He meets Juli and discovers that their
relationship goes back a long way. With her help, he tries to get closer to his memories, to
understand where they are and why they are here. Juli tries to persuade Misi to escape, but
can he trust her?

HUMICSKÓ Máté

2001, Magyarország | HUNGARY
2019 Kötelék

 BOLYONGÓ
2022 | Magyarország | Hungary | 11 min
Kísérleti vizsgafilm a céltalanságról, elveszettségről, és hogy a világban hogyan találjuk meg
önmagunkat.
An experimental film about aimlessness, loss and how to find yourself in the world.

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
BARNA Ádám
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
HUMICSKÓ Máté
VÁGÓ EDITOR
LAKATOS Tamás
SZEREPLŐK CAST
VÁGHY Viktor

74 |V E R S E N Y P R O G R A M |C I N E N E W W AV E

BAGOSSY Júlia

1998, Magyarország | HUNGARY
2022 A kutyák nem esznek füvet
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
FARKAS Áron
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
BAGOSSY Júlia
VÁGÓ EDITOR
BARTHA Zsófia

 ÖCSI | BROTHER

2022 | Magyarország | Hungary | 16 min
A felnőttkor küszöbén álló testvérpár eltölt egy estét együtt.
A pair of siblings on the verge of adulthood spend an evening together.

SZEREPLŐK CAST
TURI Péter, KOVÁCS Dorottya

SZELESTEY Bianka

1995, Magyarország | HUNGARY
2022 Mintha kéne
2019 Estefelé
2018 Míg lélegzem

 HAJSZÁLREPEDÉS | CRAZE
2021 | Magyarország | Hungary | 21 min

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
FÜZESI Tamás

Lenkének szembe kell néznie a ténnyel, kár tovább kapaszkodnia haldokló kapcsolatába, miután párja 8 év után, épp egy családi vacsora előtt böki ki: szakít vele. A szakítást hozó vitát néhány hajszál robbantja ki, szinte hihetetlennek tűnik, hogy emiatt legyen vége. De valóban emiatt van? Valóban váratlanul alakulnak az események? Lenke a vacsora alatt bejárja az elengedés
fázisait és egy utolsó, kétségbeesett tettel bizonyítja, mennyit ér valójában a kapcsolatuk.

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
SZELESTEY Bianka

Lenke must face the fact that there is no sense in clinging to her dying relationship after her
partner of 8 years blurts out just before a family dinner that he is breaking up with her . The
argument is sparked by a few hairs, and it seems almost unbelievable that their relationship
should end because of it. But is it really the reason? Are the events truly unexpected? Over
dinner, Lenke goes through the stages of letting go and in one last, desperate act, proves how
much their relationship is really worth.

SZEREPLŐK CAST
KURTA Niké, VÁRADI Gergely, KUBIK Anna,
INCZE József

VÁGÓ EDITOR
SZELESTEY Bianka, BIRÓ Melinda
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KÖLCSEY Levente

1988, Magyarország | HUNGARY
2020 Szünet 2017 Zabigyerek
OPERATŐR PHOTOGRAPHY
PÁLOS Gergely
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
BODOR Ádám, KÖLCSEY Levente

 EINSTAND
2022 | Magyarország | Hungary | 9 min

VÁGÓ EDITOR
PAMUKI Krisztián

Ellenőr érkezik egy apró vendéglőbe. A pontos okot nem mondja, célja kifürkészhetetlen. A
pincérnő és a szakácsnő próbálja megfejteni az ellenőr viselkedésének furcsaságát. Sikertelenül. Bodor Ádám „Konyhatitok” című novellája alapján.

SZEREPLŐK CAST
FLISZÁR Mária, FARAGÓ Zsuzsa,
KOCSIS Gergely

An inspector arrives at a small restaurant. The exact reason is unknown, the purpose of the
visit is inscrutable. The waitress and cook try to decipher the strangeness of the inspector’s
behavior. Unsuccessfully. Based on the short story “Konyhatitok” by Ádám Bodor.

KARÁCSONY Péter

1990, Magyarország | HUNGARY
2019 Gyros 2018 Csótány
2016 A negyedik hónap
2015 Fekete Kecske 2014 Sült Kacsa

 LESEN | HIGH-STAND
2022 | Magyarország | Hungary | 16 min
Sólyom és Bogyó ülnek a Lesen.
Sólyom and Bogyó sit on the high-stand..

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
SZEBENI Gábor
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
KARÁCSONY Péter
VÁGÓ EDITOR
KAPUSI Krisztián
SZEREPLŐK CAST
KRISZTIK Csaba, KESZÉG László,
ANDRÁSSY Máté, GAZSÓ György,
BÍRÓ Panna Dominika, SZABÓ Dániel
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Alexander GRATZER
1993, Ausztria | AUSTRIA

2019 Apfelmus
2018 Anniversary present
2017 Animateur
2016 Espresso
2015 Im Wohnzimmer
FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Alexander GRATZER
VÁGÓ EDITOR
Alexander GRATZER

 IN THE UPPER ROOM
2022 | Magyarország | Hungary | 8 min

Egy fiatal vakond minden évszakban meglátogatja vak nagyapját, aki mélyen a föld alatt él egy
kényelmesen berendezett odúban. Ahogy mindketten idősebbek lesznek, kapcsolatuk egyre
intenzívebbé válik, és fontos kérdések merülnek fel köztük.
Every season, a young mole visits his blind grandfather, who lives deep underground in a cozy
hole. As they both grow older, their relationship grows more intense and important questions
arise between them.

FÁBIÁN Nikoletta

1992, Magyarország | HUNGARY
2018 4018 polygons
2016 Csiribá
2015 Termékeny pillanat

 NYUGVÓ KÖD | RESTING FOG
2022 | Magyarország | Hungary | 5 min
A Nyugvó köd című kísérleti animációs film egy emlék újraélésének és felbomlásának folyamatát mutatja
be asszociatív képek sorozatán keresztül. A film egy fiktív, álomszerű szanatóriumban játszódik, amelyet
körülvesz a tenger, és a nap éppen lemenőben van. Arctalan árnyalakok bolyonganak a félreeső, elfeledett
hely falai között, várva, hogy a sötétség beálltával feloldódjanak környezetükben, ezáltal végleg elvesszenek
a feledés homályában.
The experimental animated film, Resting Fog, shows the process of reliving and dissolving a memory
through a series of associative images. The film is set in a fictional dream-like sanatorium surrounded by
the sea. It is sunset. Faceless shadowy figures wander the walls of this remote, forgotten place, waiting for
darkness to dissolve them into their surroundings and disappear into oblivion.
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 THE PATTERN
2022 | Magyarország | Hungary | 13 min
Ebben az animációs rövidfilmben három főszereplőt ismerhetünk meg, akik külön szubjektív
világokban élnek ugyan, de mindhármuknak ugyanarra a sárga virágra van szüksége a boldogság eléréséhez. Egy széttört, szürreális világban rekedt kövér férfi a lerombolt, mézből készült
házát szeretné újraépíteni. Egy régi science fiction filmbe zárt öregember a pusztító robotok
megjelenése előtti természetes környezet iránt érez nosztalgiát. Egy játékos mesevilágban élő
kisfiú pedig az anyukája eltört virága helyett szeretne szerezni egy ugyanolyat.
In the animated short film “The Pattern” we meet three characters who live in separate
subjective worlds, but all three need the same yellow flower to achieve happiness. Trapped in
a broken, surreal world, a fat man wants to rebuild his destroyed house made of honey. An old
man trapped in an old science fiction movie feels nostalgic for the natural world that existed
before the time of destructive robots. And a boy in a playful fairytale world wants to replace his
mother’s broken flower with one just like it.

FÜZES Dániel

1993, Németország | GERMANY
2019 Szokásjog | The Buzz
2018 Ádám fullad | Adam Can’t Breathe
2016 Utolsó Esély | Last Chance

 HOGY NE GYŐZZÜNK | WINNERS
2022 | Magyarország | Hungary | 16 min
Ádám és legjobb barátja, Bálint végzős gimnazisták Budapest külvárosában. Ők a helyi menő csávók,
kiskirályok egy tesztoszteronszagú, perspektíva nélküli, erőszakos világban, ahol az erő teszi férfivá
a férfit. Amikor egy harmadik barátjukat véresre verik a Heaven klubban, a két fiú bosszúhadjáratra
indul, Ádám pedig kénytelen szembesülni azzal, hogy az igazi férfiasság valami egészen mást jelent.
Adam and his best friend, Bálint, are high school seniors in the suburbs of Budapest. They are
the local cool kids, the kings of a testosterone-smelling, perspective-less, violent world where
strength makes the man. When a third of their friends is beaten at the Heaven club, the two
boys go on a revenge spree, and Adam is forced to confront the fact that true manhood means
something entirely different.
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 PRÁGA | PRAGUE

2022 | Magyarország | Hungary | 17 min
Eszter a határon szolgálatot teljesítő önkéntesek egyike, aki a rászoruló menekülteket látja el
élelemmel és orvossággal. Egy napon utána ered egy eltűnt lánynak, akit Laca, a tartalékos
határőr fegyverrel megsebesített, így – dacolva saját démonjával – az erdőhöz közel megtalálja Bélát, a helyi orvvadászt és furcsa lakókocsiját, ami közelebb viszi Esztert az igazsághoz,
viszont saját démonjához is egyaránt.
Esther is one of the volunteers serving at the border, providing food and medicine to refugees
in need. One day, she goes after a missing girl who has been wounded by Laca, a reserve border
guard. Defying her own demon she goes to the forest only to meet Béla, a local poacher and his
strange caravan. The encounter brings Esther closer to the truth, but also to her own demon.

BELEZNAI Márk

1992, Magyarország | HUNGARY
2020 Agapé

 KAKUKKFIÓKA | ANOTHER NEST
2022 | Magyarország | Hungary | 17 min
A 24 éves Ádám háborítatlanul éli egy kisstílű, megélhetési fűdíler életét néhai nagyanyja panellakásában. Egészen addig, amíg becsönget 14 éves féltestvére, Bence, mondván, hogy meghúzná magát nála egy darabig.
Adam, 24, lives his lowly life as a subsistence pot dealer in his late grandmother’s apartment.
That is, until his 14-year-old half-brother, Bence, knocks on the door, saying he’d like to stay
with him for a while.
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NAGYSZÍNHÁZ
Tóth Ede után és helyett: Kovács Márton – Mohácsi testvérek:

A FALU ROSSZA - népszínmű

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice:

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR - rockopera

S Z Í N HÁ

ZBÉRLE

Ray Cooney:

T

A MINISZTER FÉLRELÉP - vígjáték

Jacques Offenbach:

HOFFMANN MESÉI - opera

William Shakespeare:

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN - vígjáték

KAMARASZÍNHÁZ
Rusznyák Gábor:

A „K” ÜGY

zenés túlkapás, avagy az igazságtalanság anatómiája
Michael Kohlhaas története alapján
Bródy Sándor:

A DADA - színmű

Darvas Benedek-Pintér Béla:

GYÉVUSKA - zenés játék

Miskolci Balett:

JOBB KÉSŐN, MINT SOHA /
VÖRÖS NAPLÓ - EGY KISZOLGÁLTATOTT
NŐ TÖRTÉNETE - táncelőadás

JÁTÉKSZÍN
Thomas Bernhard:

A SZÍNHÁZCSINÁLÓ - színmű

Heinrich von Kleist:

AMPHITRYON - vígjáték

Paul Foster:

I. ERZSÉBET - színmű

Miskolci Balett:

PLASZTIK BOMBASZTIK - táncelőadás
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A CINEFEST ÉLETMŰDÍJASA | CINEFEST LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD WINNER

MOLNÁR PIROSKA
A Halhatatlanok Társulatától a Nemzet Színészéig csupa nagybetűs díj és elismerés birtokosa a
Miskolctól nem messze, Ózdon született Molnár Piroska. Az egyik legnagyobb magyar színésznő
tehetsége határtalan, titka megfejthetetlen. Színházi, televíziós, szinkron- és filmszerepei olyan
számosak, hogy az szinte felsorolhatatlan: ő a Színházi adattárban a legtöbb bemutatóval büszkélkedő színésznő.
„Attól színész valaki – nyilatkozta egy interjúban –, hogy minden emberi tulajdonság benne van,
és azt erősíti fel magában, amit a szerep megkíván. Ez a színjátszás... Ez a munkám, ezt vetette a
sors, ezt kell csinálnom ezerszázalékosan. Mindig annyit kap vissza az ember, amennyit beletesz. A
színház időtálló dolog. Igény van rá.”
A Szevasz, Verától a Keresztanyuig, az Indul a bakterháztól a Taxidermiáig, az Árvácskától a Csinibabáig sok száz filmben és tévés produkcióban játszott. Jellemábrázoló képességének eleganciája,
bölcsessége és mélysége A nagy füzet nagymamájától a Bors néni nagymamájáig szinte felülmúlhatatlan. Fiatal színésztársainak ő alapított Nagymama-díjat – most pedig ő kapja a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.
Bereményi Géza néhány éve így köszöntötte őt: „Díszelőadás van a Világszínházban / Zsúfolt nézőtérre már egy tű sem fér be / Világ ügyelője reszketve suttogja: Molnár Piroskát most kérem a
színpadra / Aztán már kiáltja: Szívünk Piroskája / Színésznek születtél, világra úgy jöttél / Thália
istennő teremtett meg téged, adjon hát még néked számtalan sok évet.”
Piroska Molnár, born not far from Miskolc, in Ózd, is the recipient of awards and recognitions,
starting from being a member of the Company of Immortals to the Actress of the Nation. One
of Hungary’s greatest actresses, her talent is boundless, her secret unfathomable. Her theatrical,
television, dubbing and film roles are so numerous that it is almost impossible to list them all: she is
the actress with the most premieres in the Hungarian Theatre Database. As she said in an interview,
“An actress is an actress because she has all the human qualities and she amplifies what the role
requires. That’s acting... It’s my job, it’s fate, it’s what I have to do at a thousand percent. You always
get back as much as you put in. Theatre is a timeless thing. There is a demand for it.”
She has appeared in hundreds of films and television productions, from Hello, Vera to Godmother,
from The Stationmaster Meets His Match to Taxidermy, from Nobody’s Daughter to Dollybirds. The
elegance, wisdom, and depth of her character forming is almost unsurpassed in everything from the
grandmother in The Notebook to the grandmother in Auntie Pepper. She founded the Grandmother
Award for her young fellow actors, and now she is the recipient of the CineFest Miskolc International
Film Festival Lifetime Achievement Award.
A few years ago, Géza Bereményi congratulated her as follows: “There’s a stage performance in the
Theatre of the World / No more can fit the crowded auditorium / The stage manager of the world
whispers shakily: I want Piroska Molnár on stage, now / Then he shouts: Piroska of Our Heart / You
were born an actress, you came into the world as such / Goddess Thalia created you, let her give you
many more years.”

Fotó: RTL Magyarország, Sárosi Zoltán
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RÓFUSZ FERENC
A légy volt az első magyar film, amely Oscar-díjat kapott. A film és alkotója akkor és azóta is sok más
elismerésben részesült itthon és világszerte a Kossuth-díjtól a Szent István-rendig. Pályáját a Mafilmnél
kezdte díszletfestőként és trükkfilm-rajzolóként, 1968-tól a Pannónia Filmstúdióban dolgozott. Első, Kő
című filmjét 1972-ben Nepp József ötlete alapján rendezte. Társrendezőként és tervezőként részt vett a
legendás Gusztáv-sorozat megalkotásában. Az 1982-es Holtpont és az 1983-as Gravitáció számos díjat
nyert Oberhausentől Hirosimáig, Torontótól az akkori magyar rövidfilm-fesztiválig: Miskolcig.
1984-től Németországban, 1988-tól 2001-ig Kanadában élt, ahol saját stúdiót is alapított. Több mint
hatvan reklámfilmet és számos sorozatot készített ebben az időszakban – hagyományos és digitális
technikával egyaránt. Az utolsó vacsora című filmje 2018-ban, negyven évnyi várakozás után készült el:
1978-ban politikai okok miatt nem engedélyezték megvalósítását. A film Leonardo visszafordíthatatlanul
málló freskójának apropóján a mai Európáról is beszél. Mégis, a rendező üzenete az, hogy „az új élet a
képen, a falon, a filmvásznon túl, a nézőben kell, hogy megszülessen: Leonardo da Vinci alkotása, az
emberi mulandóságot jelképező kép ugyan elveszhet, eltűnhet, de a megváltás és a szeretet üzenete az
egész emberiség számára közös és örök.”
Az 1981-es Miskolci Filmfesztiválon ő döntött A légy visszavonásáról –, hogy kollégáinak ne egy Oscar-díjas filmmel kelljen megmérkőzniük. A fesztiváltól akkor rendhagyó fair play-díjat kapott – most pedig
Rófusz Ferenc a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíjának kitüntetettje.
The Fly was the first Hungarian film to win an Oscar. At that time and from that on, the film and its creator
received many awards at home and abroad, from the Kossuth Prize to the Order of St. Stephen. He started
his career as a set and animation artist at Mafilm and worked at Pannónia Film Studio from 1968. In 1972,
he directed his first film, Kő (Stone), based on an idea by József Nepp. As co-director and designer, he
participated in the creation of the legendary Gusztáv series. 1982’s Deadlock and 1983’s Gravitation won
numerous awards from Oberhausen to Hiroshima, from Toronto to the Hungarian Short Film Festival of
the time in Miskolc.
From 1984 he lived in Germany, and from 1988 to 2001 in Canada, where he set up his own studio. During
this period, he made more than 60 commercials and numerous series, using both traditional and digital
techniques. His film The Last Supper was completed in 2018, after 40 years: in 1978, it was not allowed to be
finished for political reasons. In the context of Leonardo’s irreversibly decaying fresco the film also speaks
about Europe today. Yet, the director’s message is that “new life must be born beyond the image, beyond the
wall, beyond the screen, in the viewer: Leonardo da Vinci’s work, the image of human transience, may be lost,
may disappear, but the message of redemption and love is common and eternal for all humanity.”
At the 1981 Miskolc Film Festival, he decided to withdraw The Fly from the competition program – so that
his colleagues would not have to compete with an Oscar-winning film. The festival then awarded him a
Fair Play Prize – and now Ferenc Rófusz is the recipient of the Miskolc International Film Festival’s Lifetime
Achievement Award.

Fotó: Sárosi Zoltán
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ÉLETMŰDÍJASOK ÉS AZ EURÓPAI MOZI
NAGYKÖVETEI | LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD WINNERS AND AMBASSADORS
OF EUROPEAN CINEMA
KIÁLLÍTÁS | EXHIBITION
A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 2010 óta díjazza a kiemelkedő filmművészeket, és 2016 óta az
európai mozi nagykövetévé is választ egy-egy rendezőt vagy színészt. Az életműdíjasok sorát Gyarmathy Lívia, az Európa-díjasokét Juliette Binoche nyitotta. Jelenlétük, mesterkurzusaik a CineFest
fénypontjai, meghatározó programjai. Azóta Sławomir Idziak, a zseniális lengyel operatőr, nem kevésbé zseniális magyar kollegája, az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos, az isteni díva, Claudia Cardinale,
Jancsó Miklós, Makk Károly, Szabó István, Jankovics Marcell, Hildebrand István részesült a díjban.
Továbbá az Oscar-díjas Bille August, a legendás James Bond-színész, George Lazenby, a francia mozi
fenegyereke, Tony Gatlif, továbbá a közép-európai mozi olyan meghatározó alakjai, mint az Európai
Filmakadémia elnöke, Agnieszka Holland és az Oscar-díjas Jíři Menzel. Az európai mozi nagykövete
lett Menzel alkotótársa, a Sörgyári capriccio felejthetetlen Mariskája, Magda Vášáryova, továbbá
a nagy lengyel művészek, Daniel Olbrychski színész és Krzysztof Zanussi rendező, millók kedvence, Franco Nero és Oscar-díjas felesége, az egyetemes filmművészet egyik legnagyobb színésznője,
Vanessa Redgrave.
A fesztivál a Művészetek Házában kiállítással tiszteleg eddigi díjazottjai előtt.
***
The Miskolc International Film Festival has been honoring outstanding filmmakers since 2010, and
since 2016 it has also selected a director or actor as an Ambassador of European Cinema. The
Lifetime Achievement Award was first given to Lívia Gyarmathy and the Ambassador of European
Cinema Award to Juliette Binoche. The presence and the masterclasses of the awardees are the
highlights of CineFest and a key part of the program. Since then, Sławomir Idziak, the brilliant Polish
cinematographer, his no less brilliant Hungarian colleague, the Oscar-winning Vilmos Zsigmond, the
divine diva Claudia Cardinale, Miklós Jancsó, Károly Makk, István Szabó, Marcell Jankovics, and
István Hildebrand have received the award together with Oscar-winning Bille August, legendary
James Bond actor George Lazenby, French cinema daredevil Tony Gatlif, and leading figures in Central
European cinema such as the President of the European Film Academy Agnieszka Holland and Oscarwinner Jíři Menzel. Menzel’s co-creator Magda Vášáryova, the unforgettable Maryska of Cutting it
Short, as well as great Polish artists, actor Daniel Olbrychski and director Krzysztof Zanussi, the
darling of millions Franco Nero and his Oscar-winning wife, one of the greatest actresses in universal
cinema, Vanessa Redgrave were named as ambassadors of European Cinema in previous years.
The festival will pay tribute to its past awardees with an exhibition in the House of Arts.
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120 ÉVE SZÜLETETT PRESSBURGER IMRE
EMERIC PRESSBURGER WAS BORN 120 YEARS AGO

EGY ANGOL MISKOLCRÓL
AN ENGLISHMAN FROM MISKOLC
Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Sally Potter, Terry Gilliam, Martin Scorsese tekinti példaképének őt és alkotótársát, Michael Powellt (Scorsese A vörös cipellők című filmjüket minden idők egyik legjobbjának tartja). Unokái, az Oscar-díjas Kevin
Macdonald (többek között Az utolsó skót király rendezője) és öccse, Andrew (többek között a Trainspotting producere) pedig a
jelenlegi brit filmművészet jelentős alakjai. Pressburger Imre József, aki Emeric néven lett Oscar-díjas, éppen 120 éve és éppen
Miskolcon született. Sok közép-európai művésztársához hasonlóan – temesvári, prágai, stuttgarti iskolaévek után – Berlinben
próbált szerencsét, előbb újságíróként, aztán forgatókönyvíróként. Magába szívta az Osztrák-Magyar Monarchia sajátos kultúráját, kamasz- és ifjúkorát pedig a háború, a forradalmak és hazája összeomlása határozták meg. Hitler elől előbb Párizsba, aztán
Londonba menekült, ahol megtalálta a helyét. Az azóta legendássá vált „Written, Produced and Directed by Michael Powell and
Emeric Pressburger” felirat és a „The Archers”, az „íjászok” cégnév 1939-től 1951-ig igazi klasszikusok főcímén jelent meg. Nemcsak a már említett A vörös cipellők vált a filmtörténet megkerülhetetlen részévé, hanem a Fekete nárcisz, a Blimp ezredes
élete és halála, a Diadalmas szerelem, a Hoffmann meséi és más remekek is. Az író-rendező-producer-páros felülmúlhatatlan
eleganciával, brit magabiztossággal és osztrák-magyar életbölcsességgel készítette jobbnál jobb filmjeit. A fent említett világhírű
rendezők hódolata a kápzázatos képi világnak, a színes nyersanyag eredeti használatának, a feszes párbeszédeknek, a páratlan
színészi alakításoknak (Anton Walbrook, David Niven, Deborah Kerr, Laurence Olivier, Leslie Howard, Moira Shearer és mások)
szól. Pressburger 1943-ban nyert Oscart: a 49-es szélességi fok, melyért a díjat kapta, a CineClassics programjában szerepel,
csakúgy, mint egy minikonferencia, egy kiállítás, és emléktábla-koszorúzás a szülőházánál.
A Sub Rosa Caféban (Széchenyi u. 21.) rendezett kiállítás Emeric Pressburger életútját mutatja be, a minikonferencia a Művészetek Háza (Rákóczi u.5.) Béke termében szeptember 15-én 18 órától Pressburger gyökereivel, a Powell-Pressburger-alkotópáros
kiemelkedő filmjeivel foglalkozik, és azzal, hogy miként és hogyan hatottak kortársaikra és utódaikra. A résztvevők: Báron György,
Gerhard Midding, Veronika Zakonsjek és Muszatics Péter, a CineClassics kurátora.
***
Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Sally Potter, Terry Gilliam, Martin Scorsese count him and his co-creator Michael Powell as
their idols (Scorsese considers their film The Red Shoes one of the best films of all time), and his grandsons, Oscar-winning Kevin Macdonald (director of The Last King of Scotland, among others) and his brother Andrew (producer of Trainspotting, among
others), are major figures in contemporary British cinema. Imre József Pressburger, who won an Oscar as Emeric, was born in
Miskolc 120 years ago. Like many of his fellow artists from Central Europe, after studying in Timisoara, Prague and Stuttgart, he
tried his luck in Berlin, first as a journalist, then as a screenwriter. He absorbed the specific culture of the Austro-Hungarian
Empire, and his adolescence and youth were defined by the war, the revolutions, and the collapse of his country. He fled from
Hitler first to Paris and then to London, where he found his place. The now legendary caption “Written, Produced and Directed by
Michael Powell and Emeric Pressburger” and the company name “The Archers” appeared on the headlines of true classics from
1939 to 1951. Not only the aforementioned The Red Shoes became an unforgettable part of film history, but also Black Narcissus,
The Life and Death of Colonel Blimp, A Matter of Life and Death, Tales of Hoffmann and other masterpieces. The writer-director-producer duo have made their best films with unsurpassed elegance, British confidence and Austro-Hungarian wisdom. The
aforementioned world-famous directors pay homage to the stark imagery, the original use of colored film, the taut dialogues,
and the unparalleled performances of actors (Anton Walbrook, David Niven, Deborah Kerr, Laurence Olivier, Leslie Howard, Moira
Shearer and others). Pressburger won an Oscar in 1943: the 49th Parallel, for which he received the award, is screened in the
CineClassics program, which also includes a mini-conference, an exhibition, and commemorative ceremony at his birthplace.
The exhibition at the Sub Rosa Café (21 Széchenyi str.) presents the life of Emeric Pressburger, while the mini-conference at the
House of Arts (5 Rákóczi str.), Béke Room, on 15 September at 6 pm, will focus on Pressburger’s roots, the outstanding films of
the Powell-Pressburger duo, and how they influenced their contemporaries and successors. Participants include György Báron,
Gerhard Midding, Veronika Zakonsjek and Péter Muszatics, curator of CineClassics.
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1902, MISKOLC, MAGYARORSZÁG | HUNGARY – 1988, SAXTEAD, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | UK
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PROGRAM

CINEFEST

APOLLÓ PROGRAM

Forrás: IMDB

A CINEFEST FILMTÖRTÉNETI PROGRAMJA | THE CINEFEST FILM HISTORY PROGRAM

A CineFest lokálpatrióta város – és filmtörténeti programjában –
amely nevét a város első, már nem üzemelő mozijáról kapta – idén
a 120 éve született miskolci származású, Oscar- díjas Pressburger
Imréről emlékezünk meg. Ennek során vetítésekkel, minikonferenciával, kerekasztal- beszélgetéssel és Pressburger életútját bemutató kiállítással készültünk.

This year, the CineFest city and film history program – named after
paying tribute to miskolc’s first, no longer operating movie theatre,
– commemorates the 120th anniversary of the birth of Oscar- winning filmmaker Emeric Pressburger. The event includes screenings,
a mini conference, a roundtable discussion and an exhibition on
Pressburger’s life.

ŐK IS MISKOLCIAK VOLTAK

THEY WERE ALSO FROM MISKOLC

2022. szeptember 16. 18:00
Sub Rosa Cafe különterme Miskolc, Széchenyi utca 21.

2022. szeptember 16. 18:00
Sub Rosa Cafe, 21 Széchenyi Street, Miskolc

A Sub Rosa Caféban a programhoz kapcsolódó kiállítás Emeric
Pressburger életútját mutatja be. A kiállítás a CineFest ideje alatt
ingyenesen megtekinthető minden nap 11:00-től 18:00-ig.

At Sub Rosa Café, the exhibition linked to the program displays the
life of Emeric Pressburger. The exhibition is free to visit every day
from 11:00 to 18:00 during CineFest.

2022. szeptember 9–17. 11:00–18:00
Sub Rosa Cafe különterme Miskolc, Széchenyi utca 21.

2022. szeptember 9–17. 11:00–18:00
Sub Rosa Cafe, 21 Széchenyi Street, Miskolc

Időutazás a Pressburger-korabeli Miskolcon
Miskolc nemcsak az Oscar-díjas Pressburger Imre szülőhelye: a
19–20. század fordulóján kivételesen izgalmas város volt, számos
művésznek és gondolkodónak adott otthont. A Miskolci Tükörkép
Közéleti Egyesület és a CineFest közös beszélgetésén róluk lesz
szó. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Fedor Vilmos, Szunyogh
László, Kolozsi László és Reiman Zoltán.

Time travel in Miskolc during Pressburger’s time
Miskolc is not only the birthplace of Oscar-winning Emeric Pressburger:at the turn of the 19th and 20thcenturies, Miskolc was an exceptionally exciting city, home to many artists and intellectuals. They will
be the subject of the discussion organized by Tükörkép Association
and CineFest. The participants of the roundtable discussion are Vilmos Fedor, László Szunyogh, László Kolozsi, and Zoltán Reiman.

PROGRAM

CINEFEST
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Fotó: Park Circus, ITV Studios
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 A NEGYVENKILENCES SZÉLESSÉGI FOK | 49TH PARALLEL
Fotó: Park Circus, ITV Studios

1941 | Egyesült Királyság, Kanada | UK, Canada | 123 min

Michael POWELL

1905–1990, Egyesült Királyság | UK
1969 Age of Consent
1966 They’re a Weird Mob | Furcsa társaság
1951 The Tales of Hoffmann | Hoffmann meséi
1956 The Battle of the River Plate
A River Plate-i csata
1948 The Red Shoes | Piros cipellők
1947 Black Narcissus | Fekete nárcisz
1944 A Canterbury Tale | Canterbury mesék
1943 The Life and Death of Colonel Blimp
Blimp ezredes élete és halála
1940 The Thief of Bagdad | A bagdadi tolvaj

PREMIER: 09.15. 19:30 Béke

PRODUCER
Michael POWELL

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Emeric PRESSBURGER

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Freddie YOUNG

VÁGÓ EDITOR
David LEAN

SZEREPLŐK CAST
Leslie HOWARD, Laurence OLIVIER,
Raymond MASSEY

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Örökmozgó

Egy második világháborús tengeralattjáró legénysége Kanada északi részén rekedt. Az internálás
elkerülése érdekében el kell jutniuk a határhoz, és be kell jutniuk a még semleges Egyesült
Államokba.
A World War II U-boat crew are stranded in northern Canada. To avoid internment, they must
make their way to the border and get into the still-neutral U.S.
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 STAR TREK II: KHAN HARAGJA (RENDEZŐI VÁLTOZAT)
STAR TREK II: THE WRATH OF KHAN (DIRECTOR’S CUT)

1982 | Amerikai Egyesült Államok | USA | 113 min

Nicholas MEYER

1945, Amerikai Egyesült Államok | USA

1991 Star Trek VI: The Undiscovered Country
1991 Company Business
1988 The Deceivers
1985 Volunteers
1979 Time After Time

Premier: 2022.09.14. 18:30 Uránia

PRODUCER
Harve BENNETT

FORGATÓKÖNYV SCREENPLAY
Jack B. SOWARDS

OPERATŐR PHOTOGRAPHY
Gayne RESCHER

VÁGÓ EDITOR
William Paul DORNISCH

SZEREPLŐK CAST
Ricardo MONTALBÁN, DeForest KELLEY,
James DOOHAN, Walter KOENIG,
Nichelle NICHOLS

FORGALMAZÓ DISTRIBUTOR
Paramount Pictures

A Khan haragja mai napig a legjobb trek-mozifilm. Meyer sokkal többet hozott ki a karakterekből és a köztük lévő viszonyrendszerből, mint korábban, eljátszva a gondolattal, hogy Kirk,
Spock és McCoy, a három halandó együtt teszi ki a szuperhőst. A Moby Dick sorait idéző Khan
minden idők legjobb hollywoodi főgonoszaként van nyilvántartva, melyhez nagyban hozzájárult Ricardo Montalban lenyűgöző alakítása. A CineFest-vetítés különlegessége, hogy a film
2016-ban teljesen felújított, bővített rendezői változatát láthatja a közönség.
The Wrath of Khan is the best Trek movie to date. Meyer has brought out much more of the
characters and the relationships between them than before, playing with the idea that Kirk,
Spock, and McCoy, the three mortals, together make up the superhero. And Khan, evoking the
lines of Moby Dick, has gone down as the best Hollywood villain of all time, partly because
of the impressive performance from Ricardo Montalban. A special feature of the CineFest
screening is that a fully restored and expanded director’s cut of the film will be shown.

Kreatív Európa
MEDIA
Pályázatok filmeseknek!
media.kreativeuropa.hu

media.kreativeuropa.hu
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DARGAY ATTILA-DÍJ | ATTILA DARGAY PRIZE

A zsűri tagjai (balról) | Members of the Jury (left): M. TÓTH Géza, OROSZ Anna Ida, KISS Melinda, HERIK Irén, FÜLÖP József
A Dargay Attila özvegyéből és alkotótársából, Henrik Irénből, az animációs tervezőművészből és a METU Animáció szakának vezetőjéből, Kiss
Melindából, a Primanima fesztivál kurátorából és a Magyar Nemzeti Filmarchívum animációs referenséből, Orosz Anna Idából, a MOME rektorából, Fülöp Józsefből és a Kedd Animációs Stúdió vezetőjéből, a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt rektorából, az Oscar-jelölt M. Tóth
Gézából álló szakmai zsűri a számos beérkezett nevezés közül 2022-ben öt jelöltet javasol a CineFest 500.000 forinttal járó Dargay Attila-díjára.
A nevezések elbírálásánál a fő szempont az volt, hogy Dargay Attila szellemében alkotó, ígéretes, még pályakezdő tehetség jusson lehetőséghez.
A díjat szeptember 17-én, a fesztivál díjátadóján kapja meg a legjobbnak ítélt nevező.
The jury, consisting of Attila Dargay’s widow and fellow animator, Irén Henrik, animation designer and head of the Animation Department at
METU, Melinda Kiss, curator of the Primanima Festival and animation consultant at the Hungarian National Film Archive, Anna Ida Orosz, rector
of MOME, József Fülöp and head of the Kedd Animation Studio, former rector of the University of Theatre and Film Arts, Oscar-nominee Géza M.
Tóth, nominates five filmmakers for the 500.000 HUF CineFest Attila Dargay Prize in 2022. The main criterion for judging the entries was to give
an opportunity to a promising young talent who is creative and works in the spirit of Attila Dargay. The best nominee will be awarded with the
Attila Dargay Prize on 17 September, at the festival’s awards ceremony.

BOGYÓ Péter

2022 The Pattern 2021 Peripato
1996-ban születtett Tatabányán. 2014-ben, Tatán megrendezésre került az első önálló festészeti és grafikai kiállítása. A következő évben felvételt nyert a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció BA szakára. Az itt eltöltött évei alatt több kisebb
rövidfilmet készített csapatban és egyedül is, amelyek segítségével belekóstolhatott a fesztiválok világába. 2021-ben elvégezte
az Animáció mesterképzést. Diplomamunkájának egy 13 és fél perces rövidfilmet készített „The Pattern” címmel. A diploma
elvégzése után a Hamvas Béla Hagyatékkezelő Nonprofit Kft. „Új közjáték” című pályázaton elnyert pénzből készítette el a Peripato című rövidfilmjét. Jelenleg a Kecskemétfilm Kft.-nél és mellette más alkalmi projektekben dolgozik, főképp animátorként.
Péter was born in 1996 in Tatabánya. In 2014, his first solo exhibition of painting and graphic art was held in Tata. The
following year he was accepted to the BA program in Animation at the Moholy-Nagy University of Art and Design. During
his years there, he made several short films, both in teams and on his own, which gave him a taste of the world of festivals.
For his diploma thesis he made a 13 and a half minute short film titled „The Pattern”. After graduating, he made the short
film Peripato with the money he won at the competition „New Public Play” of the Hamvas Béla Hagyatékkezelő Nonprofit
Kft. He is currently working at Kecskemétfilm Kft. and other occasional projects, mainly as an animator.
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FÁBIÁN Nikolett

2022 Nyugvó köd | Resting Fog 2017 Polygons 2016 Csiribá
1992-ben született Budapesten. 2013-ban végzett a Budai Rajziskola grafikus OKJ-s képzésén, majd ugyanitt részt vett
Rofusz Ferenc animációs kurzusán is. Tanulmányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció BA és MA szakjain végezte
2020-ban. 2019-ben digitális kísérleti tájképei megjelentek a Szívem Galéria csoportos kiállításának keretében. Több animációs produkció látványtervezésében vett részt. 2022-es Nyugvó köd című rövid animációs filmje szerepelt többek között
a Szarajevói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is.
Nikolett was born in Budapest in 1992, she graduated from the Buda Drawing School in 2013, where she also attended the
animation course by Ferenc Rofusz. She graduated from the BA and MA in Animation at Moholy-Nagy University of Art and
Design in 2020. In 2019, her digital experimental landscapes were published in the group exhibition at Szívem Gallery. She
has participated in the visual design of several animation productions. Her short animation film of 2022, „Resting Fog”, was
included in the competition program of the Sarajevo International Film Festival.

HÁRSHEGYI Vivien

2022 Felhők felett | Above the clouds 2015 Nárcisz | Narcissus 2015 Triton
1992-ben született Budapesten. Gyerekkora óta rajzol, hogy könnyítsen a lelkén, gimnázium óta járt különféle rajziskolákba,
hogy fejlessze magát. Az animáció iránt 2012-ben kötelezte el magát végérvényesen. 2013-ban OKJ-s képzést végzett az
Illyés Művészeti Szakképző Akadémián, majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animációs szakán 2016-ban BA, 2021ben MA képzést. Erasmus program keretében 2017-18-ban Strasbourgban tanult illusztrációt a Haute École des Arts du
Rhin művészeti intézményben. Az animáció vált legfőbb önkifejezési eszközévé, mindenkori rendezői koncepciója, hogy
megnevettesse az embereket, ám mindeközben el is gondolkodtassa őket azokkal a témákkal kapcsolatban, amik számára
aktuálisan a legfontosabbak.
Vivine was born in 1992 in Budapest. She has been drawing since childhood to ease her mind, and since high school she
has attended various drawing schools to improve herself. In 2013, she completed a training program at the Illyés Academy
of Art and Design, followed by a BA in Animation at the Moholy-Nagy University of Art and Design in 2016 and an MA in
2021. In 2017-18, she studied illustration at the Haute École des Arts du Rhin in Strasbourg as part of the Erasmus program.
Animation has become her main means of self-expression, and her concept as a director is to make people laugh, but also
to make them think about the issues that are most important to her at the moment.

HORESNYI Máté

2021 A kisebbik rossz | Lesser of Two Evils 2019 Reggeli | Breakfast 2018 Jacques ámokfutása, avagy mikor veszítjük
el bizalmunkat önmagunkkal szemben? | Jacques run amok, or when do we lose confidence in ourselves?
1996-ban született Budapesten. 2018-ban végzett a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció BA, 2021-ben MA szakán.
Közreműködött Rofusz Ferenc „Leonardo da Vinci Meséi” könyvének látványtervezésében, reklámspotokat és karakter terveket készít. 2019-ben bemutatták képeit Párizsban, 2021-ben pedig a Képekben gondolkodnak elnevezésű kiállításon
a Műcsarnokban voltak láthatóak filmes fotói. 2022-ben bemutatkozhatott a „Közös tér” II. Ipar- és Tervezőművészeti
Nemzeti Szalonon, illetve Zágrábban a Behind the Scenes kortárs művészeti kiállításon. Valenciában részt vett a Prime the
Animation! fesztivál „Thinking in Black and White” című előadásán.
Máté was born in 1996 in Budapest. He graduated from the Budapest Metropolitan University in 2018 with a BA in Animation
and in 2021 with an MA in Animation. He has contributed to the visual design of the book The Tales of Leonardo da Vinci
by Ferenc Rofusz, and has created advertising spots and character designs. In 2019, his images were shown in Paris, and in
2021 his film photographs were exhibited at the exhibition Thinking in Images at the Műcsarnok. In 2022, he was featured at
the „Common Space” II. National Salon of Industry and Design and at the “Behind the Scenes” contemporary art exhibition
in Zagreb. In Valencia he participated in the Prime the Animation! festival’s „Thinking in Black and White” event.

TUDISCO Júlia

2021 Baby Steps 2018 Ó Harmatcsepp! | Oh Droplet 2018 Szirének | Sirens
1995-ben született Budapesten. Először a Corvin Rajziskolában és a Budai Rajziskolában tanult, majd 2014-ben felvételt
nyert a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció BA szakára, amit 2018-ban sikeresen elvégzett. 2016–17-ben Erasmus
program keretében Lisszabonban tanult az Universidade Lusófona-n digitális animáció, mozi és média művészeti szakon.
Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció MA szakán folytatja tanulmányait. 2021-ben a Tricky Women Filmfesztivál „Up and coming” verseny zsűritagja volt. Elvégezte a 91. Stúdió rajziskola animációs előkészítő tanár képzését.
Szabadúszó illusztrátor, animátor.
Júlia was born in Budapest in 1995. She first studied at the Corvin Drawing School and the Buda Drawing School, then
in 2014 she was accepted to the BA program in Animation at the Moholy-Nagy University of Art and Design, which she
successfully completed in 2018. In 2016-17, she studied at the Universidade Lusófona in Lisbon in the framework of the
Erasmus program, studying Digital Animation, Cinema and Media Arts. She is currently pursuing her MA in Animation at
the Moholy-Nagy University of Art and Design. She was a jury member at the Tricky Women Film Festival ‚Up and coming’
competition in 2021. She has completed the animation teacher training at Studio 91. Freelance illustrator and animator.
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ROMA-KÉP 2022
ROMA-PICTURE 2022
A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 16. alkalommal rendezi meg a Roma-Kép című programját. A program
szakmai felügyeletét a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszéke látja el a Dikh TV-vel közösen.
Az idei program kicsit rendhagyó lesz, hiszen nem csak a
romák mozgóképes ábrázolásával, hanem egyfajta összművészeti roma-képpel foglalkozik. A program keretében
részleteket vetítünk olyan filmekből, amelyek központi figurája egy-egy, az irodalomban, a festészetben vagy a zenében is visszaköszönő karakter. A vetítés és az azt követő
kerekasztal-beszélgetés a romák XIX–XX. századi művészeti
ábrázolásával foglalkozik, kitér azokra a sztereotípiákra,
amelyektől a művészet (és a társadalom) rendkívül nehezen
tud elszakadni.

The CineFest Miskolc International Film Festival is
organizing the Roma-Picture program for the 16th time
this year. The program is supervised by the Department
of Cultural and Visual Anthropology of the University of
Miskolc in cooperation with Dikh TV. This year’s program
will be a bit unusual, as it will not only focus on the
cinematic representation of Roma, but also on their multiart presence. In the program we take some well-known
and less popular movies focusing on Roma characters
also known in literature, painting and music. The screening
and the subsequent round table discussion will focus on
the artistic representation of Roma in the 19th and 20th
centuries and will explore the stereotypes from which art
(and society) find it extremely difficult to break away.

Szeptember 10. (szombat) 18:00 | Miskolc Művészetek Háza, Béke-terem

LENGYEL FILMBEMUTATÓ ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
A vetítésen részt vesz a film rendezője, WITOLD LUDWIG
A beszélgetést vezeti: Muszatics Péter

A KOLDUS ÉS A MADAME | NĘDZARZ I MADAME | THE PAUPER AND THE MADAME
2021 | Lengyelország | Poland | 113 min | Rendező | Director: Witold LUDWIG
Szereplők | Cast: Piotr ZAJACZKOWSKI, Magdalena MICHALIK, Tomasz BLASIK

„A koldus és a madame”
című film Adam Chmie
lowski festőművész különleges sorsát mutatja
be, aki a szabadság és
a boldogság keresése
érdekében mindent feláldozott. Lázadó természete miatt nemcsak a
cári rezsim elől menekül,
hanem a hírnév csúcsán
elhagyja a művészet
világát is, hogy „meghaljon a világért”, és az
emberek szolgálatának
szentelje magát. Tragikus sorsát lelki összeomlása, a jezsuita rendből való kizárása és elmegyógyintézetbe zárása teszi
teljessé. Hamarosan azonban főnixként támad fel hamvaiból, és Albert testvérként – a majdani szentként – tér vissza.

The film “The Pauper and
the Madame” depicts
the unique fate of Adam
Chmielowski, an artistpainter who, in search of
freedom and happiness,
sacrifices everything. His
rebellious nature make
him not only escape
from the tsarist regime,
but in peak of fame, he
abandons the world of
art to “die for the world”
and devote himself to
serving people. His tragic
fate is completed by a spiritual breakdown, expulsion from
the Jesuit order, and confinement in a mental institution.
Soon, however, he rises like a phoenix from the ashes and
returns as Brother Albert – the future saint.

2022. szeptember 12. 17:00 Béke
A program a Lengyel Intézet támogatásával valósul meg. | Supported by the Polish Institute.
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KÍNAI FILMEK
A CINEFESTEN
2017-ben az ázsiai régió legjelentősebb, „A” kategóriás filmfesztiválja, a Shanghaji Nemzetközi Filmfesztivál keretében
egy új kezdeményezés indult útnak „The Belt and Road”
címmel. Több ország filmfesztiváljai és filmes intézményei
– köztük a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál is –
együttműködési nyilatkozatot írtak alá annak érdekében,
hogy az együttműködés keretében tapasztalatokat cseréljenek fesztiválszervezés, közönségépítés, ill. marketingstratégia kiépítése területén. Az együttműködés azóta is töretlen,
a CineFest és a Shanghaji Nemzetközi Filmfesztivál egyaránt
lehetőséget biztosít minden évben arra, hogy a saját országuk
filmújdonságait bemutassák a partnerország nézőinek. Idén a
shanghaji partnerünk ajánlására két film is eljut a miskolci filmvásznakra a magyar nézők nagy örömére: a nagyjátékfilmes
versenyszekcióban szerepel a Return to Dust című 2022-es
kínai újdonság, amely versenyzett – többek között – a Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is, a Kitekintő
szekcióban pedig a Sister című 2021-es filmet vetítjük.

Versenyben | In competition:

CHINESE FILMS
AT CINEFEST
In 2017, Asia’s most prestigious “A” category film festival,
the Shanghai International Film Festival launched a new
initiative called “The Belt and Road”. Film festivals and
film institutions from several countries, including the
CineFest Miskolc International Film Festival, signed a
Cooperation Agreement to exchange experiences in
festival organisation, audience building and marketing
strategy. The cooperation has been going on ever since,
with CineFest and the Shanghai International Film Festival
both offering the opportunity to showcase their respective
countries’ new films to the audience of their partner
countries. This year, our Shanghai partner recommended
two films that will be screened in Miskolc, hopefully to
the delight of our audience: in the feature competition
program we screen the Chinese newcomer of 2022 Return
to Dust, which was part of the competition program of
Berlinale, while in the Open Eye program Sister (2021) will
be screened.

KITEKINTŐ SZEKCIÓBAN | OPEN EYE:

PORRÁ LESZÜNK | YIN RU CHEN YAN
RETURN TO DUST

TESTVÉR | WO DE JIE JIE | SISTER

2022 | Kína | People’s Republic of China | 131 min
Rendező | Director: Li RUIJUN
Szereplők | Cast: Wu RENLIN, Hai QING

2021 | Kína | People’s Republic of China | 127 min
Rendező | Director: Ruoxin Yin
Szereplők | Cast: Zifeng ZHANG, Yaoyuan JIN,
Yang XIAO, Yuanyuan ZHU

PREMIER: 09.11. 16:00 Pressburger
REPETITION: 09.12. 20:30 Zukor

PREMIER: 09.13. 21:15 Uránia
REPETITION: 09.16. 22:00 Uránia

104 | FIL M S Z A K M A I PROGR A MOK

OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM
OUR HOME MISKOLC PROGRAM
AZ OTTHONUNK MISKOLC PROGRAM CÉLJA HELYI VAGY HELYI KÖTŐDÉSŰ ALKOTÓK MUNKÁIT ELHOZNI A
NAGYKÖZÖNSÉGNEK. A PROGRAM SZERVEZŐI MINDEN ÉVBEN KUTATJÁK A MISKOLCI TEHETSÉGEKET, A
MISKOLCI VAGY BORSODI TÖRTÉNETEKET. AZ OTTHONUNK MISKOLC IDÉN IGAZI FILMCSEMEGÉKET KÍNÁL.
| THE AIM OF THE “OUR HOME – MISKOLC” PROGRAM IS TO BRING THE WORK OF LOCAL ARTISTS INTO
FOCUS. EVERY YEAR THE ORGANIZERS OF THE PROGRAM LOOK FOR NEW OR ALREADY ESTABLISHED
TALENTS TO UNCOVER STORIES FROM MISKOLC AND BORSOD COUNTY. THIS YEAR THE PROGRAM OFFERS
REAL GEMS.

 TÜKIBÚCSÚZTATÓ | SAYING GOODBYE TO “TÜKI”
2022 | Magyarország, Hungary | 45 min
Rendező | Director: Dr. R. NAGY József

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara új helyre költözött, elhagyta régi épületét, közkedvelt nevén a „tükit”, ahol közel harminc
esztendőn keresztül működött. Fazekas Csaba történész, a kar volt
dékánja vezet körbe minket az épületben, bemutatja emblematikus
helyszíneit, mesél a kar kialakulásának kezdeti időszakairól, az épület nyilvános és kevésbé nyilvános helyeiről, ahol minden sarokhoz
történetek, neves elődök emlékei, anekdoták kapcsolódnak. A film
alkalmat ad a visszatekintésre, emlékezésre, nosztalgiázásra, s egyben felvillantja a Bölcsészettudományi Kar „tükiben” töltött utolsó
napjait.
The Faculty of Humanities of the University of Miskolc has moved to a
new location, leaving its old building, popularly known as the „TÜKI”,
where it had been operating for nearly thirty years. Csaba Fazekas,
historian and former dean of the faculty, will show us around the
building, presenting its emblematic places, telling us about the early
days of the faculty, the public and less public places of the building,
where every corner tells stories, memories of famous predecessors,
anecdotes. The film is an opportunity to look back, remember, and
create history and also documenting the last days of the Faculty of
Humanities in its „TÜKI”.
PREMIER: 09.15. 19:00 Uránia
A program támogatói: | Supporters of the program

 ALFA ÉS ÓMEGA – LÉVAY GIMNÁZIUM
2022 | Magyarország, Hungary | 115 min
Rendező | Director: KERÉNYI László

„Kapuk, amiket egyszer bezártak, épület, amit jelképesen leromboltak,
Isten jónak látta újra megnyitni, felépíteni.” 1993. augusztus 30-án kisdiákok és szüleik, tanárok és a meghívott vendégek zsúfolásig megtöltötték az avasi református templomot. Történelmi eseményre, ünnepi
istentiszteletre, az újraindított Lévay Gimnázium évnyitójára érkezett
a gyülekezet. Másnap két osztály, 45 diák ült be a padokba, hogy új
fejezetet nyissanak a város református oktatásának történetében. A református oktatásnak nagy hagyományai vannak Miskolcon. Három fontos évszámot említhetünk: 1560-ban indult a tanítás, amit 1948-ban az
államosítás megszüntetett, de 1993-tól ismét a református egyház lett
az iskola fenntartója. A film egy történeti áttekintésen túl bemutatja azt
az utat, amit a Lévay Gimnázium az elmúlt 29 év alatt megtett.
„Gates that were once closed, a building that was symbolically
demolished, but God saw it fit to reopen, to rebuild.” On August
30, 1993, students and their parents, teachers and invited guests
gathered in the Reformed Church of the Avas. The congregation had
come for a historic event, a festive service, the opening of the school
year of the reopened Lévay High School. The next day, two classes
of 45 students entered the school to open a new chapter in the
history of Reformed education in the city. Reformed education has
a long tradition in Miskolc. Three important dates can be mentioned:
Teaching began in 1560, but was ended by the state in 1948. In 1993
the Reformed Church became the school’s maintainer again. In
addition to a historical overview, the film shows the journey of Lévay
High School over the past 29 years.
PROGRAM

CINEFEST

PREMIER: 09.16. 19:15 Uránia
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IRÁNYTŰ DOKUMENTUMFILMES SZAKMAI WORKSHOP
DOCOMPASS DOCUMENTARY WORKSHOP
A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál immár tizenharmadik alkalommal ad otthont az Iránytű címet viselő dokumentumfilmes programnak. A program évek óta a CineFest dokumentumfilmes szakmai műhelye változó
aktualitásokkal és szakmai tartalommal. A program keretében idén a Kinodomino dokumentumfilmes közösség
mutatkozik be. | For the thirteenth time, CineFest Miskolc International Film Festival will host the DOCompass
Documentary Workshop. For years, the program has been the CineFest’s documentary workshop with various
topics and content. This year, the workshop introduces the Kinodomino documentary community.

KINODOMINO – RÓLUNK

Nézzünk együtt válogatott dokumentumfilmeket és ne hagyjuk
őket szó nélkül! Háborodjunk vagy kacagjunk fel, csodálkozzunk vagy gondolkodjunk el a vászon előtt együtt azután is,
hogy a vetítőből kifut a tekercs. A Kinodomino 2015 óta szervez filmvetítéseket Miskolcon. Hazai és nemzetközi dokumentumfilmeket vetítünk változó helyszínű közösségi események
keretében a Kinedok segítségével, ami egy nemzetközi közösség: egyedi filmklub és alternatív filmterjesztői platform, amely
kapcsolatot teremt a kortárs dokumentumfilm-készítői és nézői között. Eseményeink alkalmával lehetőség nyílik moderált
beszélgetések során akár szakmai segítséggel is feldolgozni a
látottakat, illetve kísérő programként zenei előadásokat, felolvasásokat, kiállításokat vagy drámai előadásokat szervezünk.
Az évek során egy informális közösség kezd kialakulni a vetítéseink nyomán, azokból a lelkes nézőkből, akik rendszeresen
vesznek részt rendezvényeinken.

KINODOMINO – ABOUT US

Come and watch selected documentaries and don’t hesitate to
share your thoughts about them. Whether they make you laugh,
upset or amazed, join our community screenings and spend some
meaningful time with us even after the film runs out of the machine. Kinodomino has been organizing screenings in Miskolc since 2015. The team aims to bring various documentary films to the
city and to organize high quality screenings in exciting alternative
venues. The international Kinedok program, a unique film club
and film distribution platform, helps us make this possible. We
like to give our audience the opportunity to share their thoughts
and experiences by inviting experts to aid our open discussions.
Side events of occasional music, theater, literature performances
and visual art exhibitions make our work complete for a livelier
and more effective cultural life. Over the years, an informal community has started to grow around our screening events based on
our most enthusiastic frequent viewers.

 MENEKÜLÉS | FLUGT | FLEE
2021 | Norvég, Dánia, Franciaország, Svédország
Norway, Danmark, France, Swedish | 89 min
Rendező | Director: Michael POWELL
Forgatókönyv | Writer: Jonas Poher RASMUSSEN
Szereplők | Cast: Leslie HOWARD, Laurence OLIVIER,
Raymond MASSEY
A Sundance Nemzetközi Filmfesztivál zsűri nagydíjas dokumentumfilmje az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb alkotása:
animációs dokumentumfilm, és egyenesen három, kategóriában jelölték Oscar-díjra: legjobb dokumentumfilmként, legjobb animációs filmként és legjobb nemzetközi filmként. A harmincas évei közepén járó Amin sikeres egyetemi kutató Dániában,
éppen házasodni készül. Európába érkezésének igaz történetét azonban még senkinek sem mondta el, saját és családja tragédiáit,
traumáit és titkait mélyen eltemette magában. Az Afganisztánból Dániába vezető útról nemcsak azért nem beszél senkinek, mert
nincsenek szavai az eseményekre és az érzéseire, hanem mert az őszintesége akár kitoloncolással járhat. Most, a kamera előtt mégis
szembenéz a múlttal, hogy aztán valóban elkezdhesse új életét a párja oldalán. A Menekülés személyes és felemelő film az újrakezdésről, ami akkor sem lehetetlen, ha látszólag minden ellenünk dolgozik.
Grand Jury Prize winner at Sundance Festival (2021) and Academy Awards Nominee in three categories (2022), Flee is one of the most
peculiar works in recent years: an animated documentary. The film tells the extraordinary true story of a man in his thirties, Amin
who is a university researcher and is on the verge of marriage. His life has been defined by his past and a secret he has kept for over
20 years. Forced to leave his home country, Afghanistan as a young child with his mother and siblings, Amin now grapples with how
his past will affect his future in Denmark and the life he is building with his partner. Told brilliantly through the use of animation
to protect his identity, Amin opens up for the first time to talk about his past, his trauma, the truth about his family. Flee is a truly
elevating film about starting a new life against all odds.

PREMIER: 09.16. 19:00 | Miskolc, Papszer utca 2. | Szabadtéri vetítés!
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MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

MOME ANIM PREZENTÁCIÓ ÉS VETÍTÉS A CINEFESTEN
MOME ANIM – Alkotók közössége
Előadók: BROVINSZKI László MOME Animáció BA szakvezető és SZABÓ Viktória MOME Animáció MA
szakvezető, valamint a MOME Anim hallgatói
A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció szaka (MOME Anim) a magyar animáció egyik meghatározó kreatív műhelye és szellemi centruma, amely mindig is kiemelten tehetséges emberek – alkotók,
művészek, tervezők, oktatók és hallgatók – közössége volt. Az itt folyó munka az elmúlt másfél évtizedben
számos nemzetközi elismerést hozott, a világ minden táján nyertek filmjeink díjakat, a legrangosabb fesztiválokon Cannestől Berlinig, az Oscar shortlisttől nem is beszélve.
A prezentáció célja nem csupán az egyetemi képzési program bemutatása, ahol a hallgatók az első pillanattól kezdve alkotások készítésén keresztül ismerik meg a műfajt, és annak több aspektusát is gyakorolhatják az alkalmazott filmektől az egyedi műalkotások létrehozásáig, hanem annak a közösségnek a
megismertetése, melynek tagjai alkotó energiáját, kreativitását szűkebb és tágabb társadalmi környezete
javára szeretné fordítani.
A BA és MA szakvezetők az előadásban a képzés felépítését, megszerzendő krediteket, tematikai modulok
és a speciálizációk új irányait vázolják fel. A hallgatók pedig a MOME Anim oktatási műhelyében szerzett
tapasztalataikról, valamint a Nem Adom Fel Alapítvány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, vagy a We love
Budapest felkérésére született alkotások kapcsán a társadalmi felelősségvállalás és az animáció kapcsolatáról mesélnek.
FILMBLOKKOK
•N
 em Adom Fel Alapítvány együttműködésével készült MOMEAnim BA projektfilmek
• Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács számára készült MOME Anim BA projektfilmek
• We love Budapest – MOME Anim BA projektfilmek
• BEST OF – MOME Anim diplomafilmek

Szeptember 16. (péntek) 17:00–18:45
Miskolc Művészetek Háza, Béke Terem
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AZ ART-MOZI EGYESÜLET, A FORGALMAZÓK EGYESÜLETE ÉS
A MOZISOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KÖZÖS SZAKMAI PROGRAMJA
2022. 09. 14–16. SZERDA–PÉNTEK | 14–16 09. 2022. WEDNESDAY–FRIDAY

JOINT PROFESSIONAL PROGRAM OF THE ART-CINEMA ASSOCIATION,
THE DISTRIBUTORS’ ASSOCIATION AND
THE NATIONAL ASSOCIATION OF CINEMA OPERATORS
SZEPTEMBER 14. SZERDA BÉKE TEREM
14:00–15:00
• A Nemzeti Filmiroda interaktív tájékoztatója, statisztikák a Covid utáni helyzetről. Tervezett előadók: Szilády
Szilvia korhatár és artmozi ellenőr, dr. Lévai Orsolya.
15:00–16:00
• A Nemzeti Filmintézet és Nemzeti Kulturális Alap előadása az üzemeltetési és forgalmazási terület támogatásának aktuális kérdéseiről.
16:00–17:00
• Az „okos mozi” – Mit tehetünk a takarékosság érdekében? – Sibak András és Tóth Dániel prezentációja.
• A barcelonai expo újdonságai – a Pannónia Szórakoztató Kft. (Elsässer Klaudia, Farkas Attila) beszámolója.
17:00–19:00
Zártkörű filmvetítés a szakmai program résztvevői számára.

WEDNESDAY 14 SEPTEMBER BÉKE SCREENING ROOM
14:00–15:00
• Interactive briefing by the National Film Office, statistics
on the situation after Covid. Invited speakers: Szilvia Szilády
age rating and art cinema controller, Dr. Orsolya Lévai.
15:00–16:00
• Presentation by the National Film Institute and the
National Cultural Fund on current issues of support for
operators and distributors.
16:00–17:00
• “Smart Cinema” – What can we do to save money? –
presentation by András Sibak and Dániel Tóth. News
from the Barcelona expor – Presentation by the Pannónia
Szórakoztató Ltd. (Klaudia Elsässer, Attila Farkas).
17:00–19:00
• Private screening for the participants of the professional
program.

SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK URÁNIA TEREM
09:30–09:50
• Sharp/NEC a CineFesten és Magyarországon – Előadók:
Farkas Attila (Pannónia Szórakoztató Kft.), Várai Jeges Attila, Kelemen Tamás (Digital Cinema International Kft.)
10:00–12:00
• Streaming kontra mozik. Az újságírók felelőssége. A
filmkritikák 80%–a manapság nem a mozifilmekről szól.
Hogyan tegyük újra trendivé a mozit? Vitaindító és -vezető: Báron György, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége kritikusi szakosztályának elnöke. Résztvevők: filmkritikusok, szerkesztők, filmforgalmazók
13:00–18:00
• Magyarországi filmforgalmazó cégek prezentációi

THURSDAY 15 SEPTEMBER URÁNIA SCREENING ROOM
09:30–09:50
• Sharp/NEC at CineFest and in Hungary. Presenters:Attila
Farkas (Pannónia Szórakoztató Kft.), Attila Várai Jeges,
Tamás Kelemen (Digital Cinema International Kft.).
10:00–12:00
• Streaming versus cinemas. The responsibility of journalists.
80% of film reviews these days are not about theatrical
releases. How to make cinema trendy again? Keynote speaker
and moderator: György Báron, President of the Critics’
Section of the National Association of Hungarian Journalists.
Participants: film critics, editors, film distributors.
13:00–18:00
• Presentations by Hungarian film distribution companies.

SZEPTEMBER 16. PÉNTEK BÉKE TEREM
10:00–10:30
• Az art moziba járók szokásainak változása – statisztikák.
Mit tehetünk a nézők visszaszerzéséért? Európai tendenciák. Tervezett előadó (online előadás): Nagy Boglárka, az
Art Mozik Nemzetközi Szövetségének (CICAE) titkára.
10:30–11:00
• Egyebek – Artisjus ügyek
11:00–12:00
• Elisabetta Brunella (Media Salles) prezentációja

FRIDAY 16 SEPTEMBER BÉKE SCREENING ROOM
10:00–10:30
• Changes in the habits of art–cinema goers – statistics. What
can we do to win back viewers? European trends. Invited
speaker (online presentation): Boglárka Nagy, Secretary of
the International Association of Art Cinemas (CICAE).
10:30–11:00
• Miscellaneous – Artisjus matters.
11:00–12:00
• Presentation by Elisabetta Brunella (Media Salles).
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A Magyar Hollywood Tanács küldetésének tekinti a hollywoodi magyar
gyökerek minél szélesebb körben történő megismertetését. Ennek
során kiemelt figyelem jut fiatal nemzedékekre, hogy településeik
híres szülöttjeinek történetére, örökségére büszkék lehessenek. A
Magyar Hollywood vetélkedő immár hatodik éve törekszik arra,
hogy az ország különböző városainak, falvainak iskoláiban a
helyi megmérettetés során győztes csapat méltón képviselhesse
települését a miskolci országos döntőn. 2022-ben ismét a CINEFEST
ad keretet a döntőhöz, amelyen a legismertebb hollywoodi magyarok
élete kerül reflektorfénybe. A döntő győztesei filmes alkotótáborban
vesznek részt, ahol elsajátíthatják a filmes szakma alapismereteit.
Nem csoda, hogy a Magyar Hollywood vetélkedő számos településen
jó érzéssel kötődik össze a CINEFEST-tel.

SZEPTEMBER 16. 10:30-14:00 MŰVÉSZETEK HÁZA URÁNIA TEREM

Miskolc

FRANCIA NYELV KULTÚRA JÓ HANGULAT
NYELVTANFOLYAMAINKRA
• Beiratkozó tanulóinknak kezdőtől haladóig csoportos és egyéni órák.
• Nyelvvizsga és nyelvvizsga előkészítő
• Beiratkozás és szintfelmérés: egész évben folyamatosan
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9:30–18:00

3525 Miskolc, Kossuth u. 11. | Telefon: 06-70/215-7418 | miskolc@af.org.hu |
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MISKOLCI
MOZITÖRTÉNELEM
PLAKÁTOKON

Válogatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből

Miskolc, Rákóczi u. 5.
A belépés díjtalan.

DÖNER

...az egészséges választás!

PIZZA
3525 Miskolc,
Kossuth u. 2.
www.donerking.hu
+36702999422

Ajándékozzon
élet és IrodAlmAt!
Lepje meg családtagjait,
barátait, üzletfeleit Élet és Irodalom-előfizetéssel!
Rendelje meg igényes grafikai kivitelű
ajándékutalványunkat, s adja át annak, akit tartalmas
és maradandó ajándékkal kíván megtisztelni.
Hónapokon át mindig Önre emlékezteti majd őt
a hetenként érkező Élet és Irodalom.

Az előfizetés díja: negyedévre 9720 Ft, fél évre 16 800 Ft,
egy évre pedig 30 600 Ft

IRODALM

I ÉS POL
ITIKAI HE
TILAP

Ajándék m
inden

Nádler Ist

ván

pénteken

Megrendelhetõ, illetve megvásárolható a szerkesztõségben: 1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10.,
telefon: 210-5149, 210-5159, fax: 303-9241, e-mail: lapterjesztes@es.hu, es@es.hu

tifunkciós
multifunkciós
közösségi
közösségi
pont
pont

m² 4000 m²

DA IRODA

300
fős
300
fős
konferenciaterem
konferenciaterem

hang- és fénytechnikával
hang- és fénytechnikával

koncertek / előadások
koncertek / előadások
kiállítások kiállítások
üzleti programok
üzleti programok

ős 25-60 fős

rem

klub és szekciós terem

80 fős
oszlopcsarnok
és kávézó

technikahaza.hu
technikahaza.hu

3530 Miskolc, Görgey
3530 Miskolc,
u. 5. Görgey u. 5.
+36 20 403 3302+36 20 403 3302
info@technikahaza.hu
info@technikahaza.hu




Kultúra,
Kultúra,
közösség,
közösség,
vállalkozás
vállalkozás
a város
a város
szívében!
szívében!

Miskolci Napló
– A hírportál

www.minap.hu
facebook.com/minapmiskolc
instagram.com/minap.hu
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Napelemes
rendszerek
a tisztább jövőt
építőknek
LEGYEN GAZDASÁGOSABB
ÉS KÖRNYEZETBARÁTABB AZ ÖN OTTHONA IS!
Kulcsrakész napelemes rendszerek helyszíni
felméréssel, szoftveres tervezéssel, áramszolgáltatói
engedélyezéssel és szakszerű telepítéssel.
Rövidebb megtérülési idő
az átlag felett fogyasztók
számára.

+36 70 623 0053

info@geo4.hu

www.geo4.hu

- BARCO digitális mozivetítők
- 2K / 4K lézeres technológia
- Series4 SP2K/SP4K sorozat
- Integrált szerver

MOZI/SZÍNHÁZ

RENDEZVÉNYEK

ÉPÜLETVETÍTÉS

SHOW

A BARCO és a MIKROPO VIZUÁLTECHNIKA KFT.
a FILMFESZTIVÁL HIVATALOS VIZUÁLTECHNIKAI TÁMOGATÓJA.
KELLEMES SZÓRAKOZÁST A FESZTIVÁL MINDEN RÉSZTVEVŐJÉNEK!

· PROFESSZIONÁLIS BARCO LÉZERPROJEKTOROK
· NEXNOVO ÁTLÁTSZÓ ÜVEG LED REKLÁMTÁBLA
· MIKROPO MOBIL LED DISPLAY
· LED FALAK
· BARCO DIGITÁLIS MOZIVETÍTŐK, DCI SZERVEREK
· K.C.S. mozitermi hangsugárzók, DOLBY termékek
· DATATON WATCHOUT SZOFTVER
és WATCHMAX/WATCHPAX MÉDIASZERVEREK

A Maradj Miskolcon Alapítvány kurátorai az alapítók szándékai
szerint azért dolgoznak, hogy növekedjen a város megtartó ereje.
Támogassa Ön is munkájukat!

www.maradjmiskolcon.hu

by Mozgó Mozi

Budapesten
és az ország
számos pontján.

www.mozgomozi.hu

A NEMZETI FILMINTÉZET és a VEB2023 EKF be mutatja:

2023-BAN ÚJRA TALÁLKOZUNK
VESZPRÉMBEN ÉS A BALATONON!

FOGYASSZA FELELŐSSÉGGEL! FORGALMAZZA: LIQUID GOLD KFT. • 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1. • WWW.LIQUIDGOLD.HU

Hétköznap 10:00-22:00-ig,
.
pénteken és szombaton éjfélig.
ezmények!
Akkreditált vendégeknek kedvezmények!
Miskolc, Széchenyi utca 21.

Lounge
DJ Astro
szeptember 10. szombat DJ LuiBig
szeptember 16. péntek DJ Astro
szeptember 17. szombat DJ LuiBig
szeptember 9. péntek

NYITVATARTÁS: PÉNTEK-SZOMBAT 16:00-02:00 VASÁRNAP-CSÜTÖRTÖK 16:00-24:00

A CINE F E S T
HI VATA LOS Ü Z L E T I
U TA Z TATÓ JA

www.airpartner.hu
+36 (46) 506-720
iroda@airpartner.hu
iroda@airpartner.hu

