




Sziasztok BuShojárók!
Szinte hihetetlen és leírva még súlyosabbnak hat: Kilencedik BuSho Nemzetközi Rövid-
film Fesztivál újra Budapesten valamint további hazai és határon túli városokban, ismét 
rengeteg nevezővel, kísérőprogrammal, nemzetközi kavalkáddal! Az évek alatt el kellett 
jutnunk oda, hogy lehetőség szerint ne próbáljunk meg semmire és senkire támaszkodni, 
mert ha nem ámítjuk magunkat, akkor nem fogunk koppanni a döntéseket követően, 
így aztán jobb, ha nem számítunk semmire és ha mégis valami véletlen folytán érkezik 
egy támogatás, akkor különleges élményként könyveljük el és a boldogság hormonunk 
a tetőfokára hág  Így    is lett, mint a mesében és 5 év szünet után szinte váratlanul 
nyertük el ismét a visegrádi alap támogatását! Közhelynek hat6, de épp a legjobbkor, 
ugyanis további hazai pályázataink mindegyikét elutasították, mely szerint itthon „mond-
juk ki végre, nincs is szükség” se éneklésre, se rövidfilmfesztiválra. Hiába a tavalyi közel 
2000 beérkezett nevezés 80 országból, és hiába a rengeteg jól csengő név a szakmából, 
akik szerint az oktatásban kellene felhasználni az értékeket, melyeket felvonultatunk, ez 

konkrétan nem biznisz ezért senkit nem érdekel, legalábbis a döntéshozók között! A részletekbe pedig ne menjünk bele, 
foglalkozzunk inkább a lényeggel!
Nevezési feltételeink ismét módosultak idén, korai és kései határ idővel valamint a tavaly bevezetett platformok mellé 
felsorakozott egy újabb rövidfilmes nagyhatalom, még pedig a hispánok és a nevezési díj bevezetésével újabb lépést 
tettünk a függetlenségünk felé vezető úton. Az Európai Film Akadémia bizalma töretlen felénk, ismét kizárólag nálunk 
lehet megtekinteni kis hazánkban, az előző évi EFA rövidfilm kategória jelöltjeit, a kísérőprogramokra jelentkezők sora 
pedig végtelennek hat, azonban sajnos a műsoridők végesek! Ettől függetlenül természetesen a versenyprogram mellett 
elmaradhatatlan részei a fesztiválnak az információs vetítések, kiállítások, koncertek.
Idén rekordszámú workshopot, film- és plakátversenyt szerveztünk vagy meghívottként vettünk és veszünk részt, me-
lyen új dimenziók nyílnak meg előttünk. Egyik ilyen külön említést érdemlő felhívásunk a „Hrabal habbal” filmverseny, 
mely a szerző születésének centenáriumára lett kiírva, maga Menzel hirdette ki Budapesten és melynek hátszeleként, 
mintegy 40 évet átkarolva láthattok minden este egy cseh remeket, a vonatoktól őfelségéig! 
Az egyik ilyen felhívásra érkezett az idei katalógusunk borítójának választott plakát, melynek címére is felkapja a fejét az 
ember: „Elmaradt a világvége, folytatódhat a móka!” Legyen így, jó szórakozást hozzá, 
Gábeli Tamás, fesztiváligazgató

Hi BuSho visitors,
It’s almost unbelievable and even more shocking when written: 9th BuSho International Short Film Festival again in 
Budapest and many more cities within and beyond the border, with plenty of entries, side events and international 
spin. Over the years we had to get to the point of view that we should and shall not rely on support of anyone or any-
thing, if we do not mystify ourselves the negative decision won’t hurt. Therefore, it’s better not to count on anyone 
and if we still for some reason get some sort of support then we can consider it as a special experience and just burst 
out in enjoyment. And so it happened, like in a fairy tale we unexpectedly got financial support from the Visegrád 
Fund after a 5 year break. It may sound a cliche but it came just in the right time as all other of our inland tenders 
have been declined, saying: „let’s face it, short film festivals are needless.” Regardless the nearly 2000 entries from 
80 countries last year and the big names from the film world, whose opinion was to use the values we display for 
educational purposes, they stood their ground: there is no business and none are interested in it. Let me not go into 
details, I rather move on to what’s essential. The terms & conditions of our entries have changed again with early and 
late deadlines and beside last year’s platforms a new short film power Spain joined us. Also we made a huge step to 
be independent by introducing the entry fee. The EFA (European Film Academy) still trusts us so we can again hold an 
exclusive screening of EFA award nominees in short film category, while the applicants to the side programs seem to 
be endless, though unfortunately our airtime isn’t! On the other hand, the festival’s inevitable parts beside the com-
petition program, such as information screenings, exhibitions and concerts obviously will be held. 
We organized a record breaking amount of workshops, film and poster competitions or took part as guests in which 
new dimensions opened up for us. One of them deserves a few words was our “Hrabal PUBlished” film competition 
that was announced for the 100th anniversary of his birth, launched by Jirí Menzel in Budapest. In the frame of this a 
Czech classic will be screened every night to encompass nearly 40 years, from trains to his majesty! 
For our catalogue’s cover we used a poster that has been sent to one of our announcements, its title is pretty catchy: 
“Apocalypse cancelled, carry on having fun!” Let it be, have a good time with it,
Tamás Gábeli, festival director



LÁSZLÓ RIMÓCZI, SCREENPLAY WRITER, ARIST(A)
„Those who hasn’t visited us yet can lose their BuSho-virginity by a pretty cool selection of shorts. There 
will be musical, Franco Nero, plenty of zombies, meteor fall, explosion,raging boy, sex and violence. There 
is no such nonsense we could not watch with extreme patience and also make you to watch. Enjoy it!  
 „Aki még nem járt nálunk, idén ütős válogatáson veszítheti el Busho-szüzességét. Lesz musical, Franco Nero, 
sok zombi, meteorzápor, robbanás, tomboló kisfiú, szex és erőszak. Nincs olyan képtelenség, amit mi iboly-
atürelemmel meg ne néznénk (és meg ne nézetnénk veletek). Élvezzétek!" 

ISTVÁN MAG, ASSISTANT DIRECTOR
He has been working in various Hungarian theatres since 1973 (at Békéscsaba, Gyula, Székesfehérvár, Cas-
tle Theatre) as assistant director. worked at the Hungarian Television, Duna Television, Hungarian Radio, 
Filmfactory among others with the best Hungrian directors. „It is very difficult to make a good short film, 
nevermind a long one.” 
1973 óta dolgozik az ország különböző színházaiban (Békéscsaba, Gyula, Székesfehérvár, Budapesti Várszín-
ház) rendező asszisztensként, dolgozott a Magyar Televízióban, a Filmgyárban, a Duna Televízióban és a Mag-
yar Rádióban a legnagyobb magyar rendezőkkel. „Nagyon nehéz jó rövidfilmet csinálni, hosszút meg még 
nehezebb…”
ANNAIDA OROSZ, FILM HISTORIAN AND FILM THEORETICIAN
My name is Anna Ida / Annaida Orosz. In 2011 I was released as a film historian and film theoretician from 
Eötvös Loránd University, Budapest where I will continue my studies on the same field as a PhD student 
right after the 8th BuSho Festival. As a daily work I watch, think and write about and showcase animated 
films, which you can follow and see at Prizma Film Art Journal (Animatéka online column), Primanima 
World Festival of First Animations & International Animation Day, Budaörs, Hungary and Kecskemét Ani-
mation Film Festival (KAFF). I like to spend my spare time with gardening, my all-time favourite animal is 
the camel.
Orosz Anna Ida avagy Annaida vagyok, 2011 óta az ELTE által hivatalosan szabadon bocsájtott filmtörté-
nész, filmelmélész, aki a 8. BuSho óta filmelméleti doktorkodással csiszolja tovább „bölcs eszét” ugyanazon 
intézményben. Mindennapjaimat az animációs filmek nézése, a róluk való elmélkedés, írás és azoknak a ny-
ilvános plénum előtt való, szervezett formában történő bemutatása tölti ki. Ezen tevékenységi kör manifesz-
tumai mindenek előtt a Prizma filmművészeti folyóirat online animációs rovata, az Animatéka, az októberi 
budaörsi Primanima Elsőfilmes Animációs Fesztivál & Animáció Világnapja, valamint a Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál. Szabadidőmben szívesen kapirgálok a kertben, kedvenc állatom a teve.
TAMÁS PATROVITS, ANIMATOR
This is Patro. My name is Tamás Patrovits. But I’ve already been called Patrovics, Petrovics, Petrovits, 
Petrasovits, Patrovitz, Patrvits, Patrovis, Partvis (meaning 'mop'), Patkovits and Patőfi, although none of 
these are correct, as my real name is Jevgenyij Patrov. I’m from Hungary. I work as an animation film direc-
tor, professor at an animation school (Illyés Art Academy) in Budaörs, and the chairman of ASIFA Hungary. 
I like to cycle around in my spare time and my favourite pencil brand is the Koh-i-Noor. Greatings, folks!
Patro vagyok. Patrovits Tamás a nevem. De voltam már Patrovics, Petrovics, Petrovits, Petrasovits, Patro-
vitz, Patrvits, Patrovis, Partvis, Patkovits, Patőfi, jóllehet ezek közül egyik sem korrekt, mert az igazi nevem 
Jevgenyij Patrov. Magyar vagyok. Animációs filmrendező vagyok. Az Illyés Művészeti Akadémia animációs 
képzésének vezető tanáraként dolgozom, bársonyszéket pedig az ASIFA Hungary elnökeként birtokolok. 
Szabadidőmben szívesen teker(g)ek, kedvenc ceruzamárkám a Koh-i-Noor. Üdv, emberek!

EDINA CSÜLLÖG graduated from Baltic Film and Media School, Tallinn in 2013 as a film director. Before di-
recting she studied linguistics and literature in Budapest. Besides film making she falls for Estonian poetry 
and spends her free time organizing cultural events and promoting Hungarian culture in Estonia.  “There 
are too many good films, it was a difficult job to mark down any contender, and nevertheless, there were 
three films that blew me away, so much so, that I wanted to award them immediately. In the case of one 
film I even commenced some “stalking”; I looked up the e-mail address of the director on the internet and 
congratulated on his or her work (I just hope that these films arouse the interest of the jury members as 
well). To my amazement there was a shortage in funny films ¬– or it is me who is lacking a sense of humour. 
All in all the competition is very strong, so those who did not make it into the selection do not need to feel 
ashamed!” 
Csüllög Edina a Balti Film és Média iskolában szerzett rendező diplomát Tallinnban. A rendezésen kívül 
nyelvészetet és irodalmat tanult az ELTÉN Budapesten. Jelenleg a filmkészítés mellett műfordítással is fogla-
lkozik, valamint a magyar kultúrát népszerűsíti Észtországban. www.edinacsullog.com „Túl sok a jó film, elég 
nehéz volt "lepontozni" bárkit is, de az is igaz, hogy körülbelül az ötszáz filmből , amit megnéztem három 
volt olyan, amire azt mondtam, hogy: azt a betyár azonnal kapjon díjat, zsűrizés nélkül. Az egyik film eseté-
ben odáig merészkedtem, hogy kikerestem a rendező email címét és személyesen gratuláltam a munkájához 
(remélem ezek a filmek a zsűri érdeklődését is felkeltik majd). Elképesztően kevés humoros filmet láttam – de 
lehet, hogy csak nekem  nincs humorérzékem. Mindent összegezve a mezőny nagyon erős volt, ha valaki 
kimarad, nem kell szégyellnie magát!”



GÉZA M. TÓTH (HUNGARY)
University professor, awarded film director, founder of the KEDD Animation Studio. University professor of 
the University of Theater and Film, Budapest. Worked as a guest lecturer at several foreign institutes and 
universities: Royal College of Art, London, Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg, National In-
stitute of Design, Ahmedabad. As author and editor announced numerous articles, books and chapters in 
the subject-matter of mediapedagogy and mediatheoretics. As a filmmaker he created short films (ex: Icar, 
MAESTRO, ERGO, MAMA, YES) experimental art projects (ex: XYZ, The Miraculous Mandarin, The Blubeard’s 
Castle, Mattheus Passion) and animation tv series (ex: VIVA Channel IDs, Modern Folk-tales, Berry and Dolly). 
His artworks successfully participated more than 200 film festivals worldwide and were awarded with more 
than 100 prizes. His animation film, MAESTRO was nominated to the Academy Awards in 2007 in the Best 
Animated Short Film category.
Balázs Béla díjas filmrendező, a KEDD Animációs Stúdió alapítója. a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. 
Több külföldi társintézményben dolgozott vendégtanárként (Royal College of Art, London, Filmakademie Baden-
Württemberg, Ludwigsburg, National Institute of Design, Ahmedabad). Számos médiapedagógiai és -elméleti 
tárgyú szakcikk, könyv, könyvfejezet szerzője és szerkesztője. Rendezőként főleg rövidfilmeket (pl. Ikarosz, Maes-
tro, Ergo, Mama, Yes), összművészeti kísérleteket (pl. XYZ, A csodálatos mandarin, A kékszakállú herceg vára, 
Máté Passió), és televíziós animációs sorozatokat (pl. VIVA csatornaazonosítók, Modern Képmesék, Bogyó és 
Babóca) készített. Alkotásai több mint 200 nemzetközi filmfesztiválon szerepeltek sikerrel, és több mint 100 
díjat nyertek, köztük az Amerikai Filmakadémia jelölését a Legjobb Animációs Rövidfilm Oscar-díjára (Maestro, 
2007).

JANA GRIMOVA (CZECH REPUBLIC)
Born in Brno, Czech Republic. I´ve got nothing to do with the film world, actually I´m a Faculty of Law gradu-
ate, working at the Supreme Court of the Czech Republic :-) However, I like film and English, and thanks to 
this I have spent  11 years (2000 – 2010) working for the Brno Sixteen International Festival of Short Fiction 
Films, having watched and translated hundreds of short films. And the most important thing … I´ve been to 
each BuSho so far! 
A csehországi Brno-ban született. „Semmi közöm a film világához, tulajdonképpen jogász vagyok a Cseh 
Legfelsőbb bíróságon. Azonban szeretem a filmeket és az angol nyelvet, továbbá 11 évadot dolgoztam a Brno 
Sixteen nemzetközi rövidfilmfesztiválon 2000 és 2010 között, ahol több száz rövidfilmet néztem meg és fordítot-
tam le. De a legfontosabb… eddig az összes BuSho Fesztiválon részt vettem.”

DANIELA CHLAPIKOVA (SLOVAK REPUBLIC)
received her PhD in Film Theory and Critique (2008) from the Film and Television Faculty in Bratislava. During 
her studies she managed educational projects connected with e-learning programs for the Faculty, and edited 
film articles for the internet magazine, 5D. She has been a co-organizer of the Summer Film Seminar, 4 Ele-
ments, since 2003; since 2010 she has been the Executive Director of the Seminar. From 2012 to the present, 
she is also Director of the distribution company, Filmtopia.
Diplomáját 2008-ban szerezte Filmelmélet és Kritika szakon Pozsonyban. Tanulmányai során online tanulással 
összekötött oktatási projecteket szervezett, valamint filmes cikkeket szerkesztett 5D nevű internetes magazin-
nak. 2003-tól társszervezője a 4 Elements elnevezésű nyári filmszemináriumnak, 2010-től pedig ő a szeminárium 
főszervezője. 2012 óta, a mai napig is a Filmtopia filmforgalmazó cég igazgatója.

ADAM PAPLIŃSKI (POLAND)
Adam Papliński has been involved in several fields of film industry for over 20 years. He worked as assis-
tant director, production manager and producer for feature films, TV spots and documentaries. Currently, 
in frames of Academy of Documentary Arts (ADA) based in Warsaw, he coordinates unique documentary 
training and pitching in Poland – “Dragon Forum” and is the head of educational projects undertaken by 
ADA in Poland, Russia, Ukraine and Belarus. Adam Papliński is member of Polish Filmmakers Association and 
Secretary General of International Association “Future of Media”.  
Adam Papliński a filmszakma számos területén dolgozott az elmúlt 20 év alatt. Volt rendezőasszisztens, produk-
ciós vezető és producer nagyjátékfilmekben, TV-műsorokban és dokumentumfilmekben. Jelenleg a varsói 
Dokumentumművészeti Akadémia (ADA) keretein belül vezet egy egyedülálló dukumentarista-képzést a „Dragon 
Forum”-ot, valamint az akadémia égisze alatt zajló oktatási projectek vezetője Lengyelországban, Oroszország-
ban, Ukrajnában és Fehéroroszországban. Tagja a Lengyel Filmkészítők Szövetségének és általános ügyvezetője 
a „Future Media” nevű nemzetközi szervezetnek.

WOLFGANG LEIS (hunGERy) 
I know only one criteria and only two ratings: The first is "I" and the second are "like it" or "don't like it". But 
isn't your audience like that? At least at my branding agency that is how I try to judge brands - like the aver-
age simple consumer. But I have an affection for you filmmakers: I love to consume short films!
 zÉn csak egyetlen kritériumot és kétféle minősítést ismerek: az első „Én”, a második „kedvelem” vagy „nem 
kedvelem”. De hát a közönség is ilyen, nem igaz? Legalábbis a saját branding ügynökségemben így ítélem meg 
a különböző márkákat. Akár az átlagos, egyszerű fogyasztó. Azért egy jó hírem is van a filmkészítők számára: 
szeretem fogyasztani a rövidfilmeket!



Balázs szövényi-lux
I was born in 1990, Budapest, and graduated from Communication and Media Science at the 
Pázmány Péter Catholic University. Since my childhood I was interested in arts, especially film: 
at the age of 11 I worked on my first movie, and my aim is to become a professional filmmaker. 
Right now I work as a film critic. 1990-ben születtem Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen diplomáztam kommunikáció–médiatudomány szakon. Fiatal korom óta érdekel a 
művészet, azon belül is a mozgókép: 11 évesen készítettem első filmemet. Azóta filmrendezőnek 
készülök, illetve filmkritikusként tevékenykedek.
Bence Kránicz
I was born in 1991, in Budapest. I graduated this year on the faculty of Film Studies of ELTE, 
where I also start my master studies this September. My articles on film have appeared in 
journals like Filmvilág, Prizma, Mozinet and Szombat, and I’ve written about comics in the 
magazines Papírmozi and Buborékhámozó, and on several websites including Kepregeny.net, 
Könyvesblog and Litera. 1991-ben születtem Budapesten. Idén végeztem az ELTE BTK filmszakán, 
szeptemberben ugyanitt kezdem a mesterszakot. Filmes tárgyú írásaim a Filmvilág, Prizma, 
Mozinet, Szombat folyóiratokban jelentek meg, képregényekről többek között a Papírmozi és a Bu-
borékhámozó szaklapokba, valamint a Kepregeny.net, Könyvesblog és Litera weboldalakra írtam.

LáSzLó SepSi 
He was born in Szolnok but now he’s living in Budapest. He’s a writer, film critic and editor of the 
hungarian film journal „Prizma”. He’s a PhD student in the ELTE BTK Institute For Art Theory and 
Media Studies. His research areas are kitsch, camp, paracinema and the problems of cultural 
distinction.
1985-ben született Szolnokon. Író, filmkritikus, a Prizma Filmművészeti Folyóirat szerkesztője. Jelen-
leg Budapesten él, és az amerikai trashfilm történetéből doktorál az ELTE BTK Művészetelmélet- és 
Médiakutatási Intézetében.

BUSHO WERK 2012 (5’)
There are three shortfilm on from last yea which reflects and refers to the image of the 
festival.
Műsoron három rövidfilm a tavalyi fesztiválról, melyek hűen tükrözik a fesztivál arculatát.
BUSHO 2012 BEST COMEDY AWARD
OH SHEEP! - GOTTFRIED MENTOR (5:40) 
ANIMATION / GERMANY / 2012 / HD 
Two flocks of sheep are searching for companionship. But their shepherds, being at odds 
with each other, do everything to keep them separated.
Két birkanyáj egymás társaságát igyekszik keresni. Ám a juhászaik nincsenek jóban, így 
mindent megtesznek, hogy a két nyájat szétválasszák.

BUSHO 2012 BEST CONCEPT AWARD:
ÉJSZAKA / NIGHT / CSILLA ZSÉLY (3:19) 
FICTION / HUNGARY / 2011 / HD
One night. One bus stop. Two guys.
Egy este. Egy buszmegálló. Két srác.

TOUS LES HOMMES S'APPELLENT ROBERT / ALL MEN ARE CALLED ROBERT / 
MARC-HENRI BOULIER (5:50) FICTION / FRANCE / 2010 / HD
A naked man, his body covered with bruises, is running in the woods. He stops suddenly: who 
is this mysterious woman calling for help? And who are these men who are trying to shoot 
him?  
Egy, a testén több helyütt sebtől vérző, meztelen férfi fut az erdőben. Hirtelen megáll: ki ez a 
rejtélyes nő, aki segítségért kiált? És kik ezek az emberek, akik megpróbálják őt lelőni?

A MEGNYITÓ PROGRAMJA / OPENING CEREMONY / Supported by Jóarcok - Jóborok
MODERÁTOR: Görögh Ferenc / TOLMÁCS: Sólyom Anna / FELLÉP: Wieszt-Sax Duó

TamáS TeSzLer 
I was amateur actor, screenplay writer, dramaturgist and director, head of student jury, cinema 
operation manager, film club organizer and moderator too. This time I coordinate BuSho’s 
student jury. 
Voltam már amatőr színész, forgatókönyvíró, dramaturg és rendező, no meg diákzsűri-elnök, 
moziüzemvezető, filmklub-szervező és moderátor is. Ezúttal a Busho diákzsűrijét koordinálom.  





Third time this year, exclusively in Hungary Busho festival can present the nominees of 
European Film academy award for short film category. after Bálint szimler’s “Here i am” 
was representing Hungary in this collection last year we again delegated a homeland short 
to it, that is attila Till’s “Csicska”. it won the Busho silver last year which reflects the high 
opinion of the international jury.
Magyarországon kizárólag a BuSho fesztiválon, idén harmadik alkalommal tekinthetőek 
meg az Európai Film Akadémia előző évi rövidfilm kategóriájának jelöltjei! Az Itt vagyok című 
Szimler Bálint film után ismét magyar résztvevővel, egyúttal a fesztivál és a tavalyi nemzet-
közi zsűri számára egy konkrét visszajelzéssel: a tavalyi BuSho ezüstérmes Till Attila alkotás, 
a Csicska is helyet kapott a legjobb Európai filmeket felvonultató kollekcióban.

European Film academy
Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,000 European film professionals with the com-
mon aim of promoting Europe’s film culture. Every year, the various activities of the European Film Academy culminate 
in the ceremony of the European Film Awards. In a total of 17 categories, among them European Film, European Direc-
tor, European Actress and European Actor, the European Film Awards annually honour the greatest achievements in 
European cinema.The Awards Ceremony takes place in Berlin every second year. In the other years, the Awards travel: 
London, Paris, Rome, Barcelona, Warsaw, Copenhagen, the Ruhr Metropolis/Germany, and, in December 2010, in Tal-
linn/Estonia.

European short Film award
Ever since the European Film Academy (EFA) was founded it has been its intention not only to 
honour the outstanding achievements of established filmmakers, but also to support and pro-
mote talented newcomers. To draw the attention to a new generation of European directors 
means to build up the future of European cinema. This is why, in 1998, EFA established the pres-
entation of the European Short Film Award as a part of the annual European Film Awards, in co-
operation with several partner festivals across Europe. Each of these festivals presents a short 
film award which includes an automatic nomination in the European Film Awards’ short film 
category. The initiative currently includes 15 festivals.

SHORT MATTERS! European Film Academy Short Film Nominees 2012 on Tour

Ghent short Film nominee 2012: DEMain, Ça sERa BiEn (Tomorrow Will Be Good) 
France, 16 min, fiction DIRECTED BY: Pauline Gay 
Portrait of two lost girls …

valladolid short Film nominee 2012: suPERMan, sPiDERMan sau BaTMan (Superman, Spiderman or Batman) 
Romania, 11 min, fiction DiRECTED By: Tudor Giurgiu
5-year-old Aron sets out on a journey with his worried father at the end of which he wishes, like the superheroes in the 
comic books, to save his mother from her heart condition.

Cork short Film nominee 2012: TWO HEaRTs 
ireland, 17 min, fiction DiRECTED By: Darren Thornton
Lorna has worked hard to stay on the right track. But when a man from her past is released from prison, her emotions 
spiral out of control, and she finds herself inextricably drawn back to a life, and a love, that’s forbidden.
Bristol short Film nominee 2012: MiTEn MaRJOJa POiMiTaan (How To Pick Berries)
Finland, 19 min, documentary DiRECTED & PRODuCED By: Elina Talvensaari
Visitors from a distant place appear in the misty swamps of Northern Finland. The locals grow restless - things are chang-
ing, secret berry spots are revealed and everything is getting uncomfortable. Who is to blame and who is profiting from all 
this? HOW TO PICK BERRIES is an exploration of the Finnish mind and the absurdities of the global economy.

angers short Film nominee 2012: l’aMBassaDEuR ET MOi (The ambassador and Me)
switzerland, 15 min, documentary DiRECTED, PRODuCED & EDiTED By: Jan Czarlewski
His Excellency, the plenipotentiary Ambassador of the Republic of Poland to the Belgian Crown sacrificed his entire life for 
his country. His dedication came with a price; he never really had time for me, his son. In admiration, I always longed to be 
like him. However, I feel like I am quite the opposite. I thus decide to come to Brussels to try to make up for lost time.



Berlin short Film nominee 2012: vilainE FillE Mauvais GaRÇOn (Two ships) 
France, 30 min, fiction WRiTTEn & DiRECTED By: Justine Triet
Life in the big city. Thomas is a young artist, broke and unattached. Laetitia is an attractive, intelligent 
young woman in high heels. A party. A dance. An invitation. The pair spends the night together – vacil-
lating between hospital and bed, between light-heartedness and high drama. They are the bright stars 
that give paintings depth.

Tampere short Film nominee 2012: CsiCsKa (Beast) 
Hungary, 20 min, fiction WRiTTEn & DiRECTED By: attila Till
István Balogh, a not very affluent Hungarian farmer, lords over his wife, children and his “hired” slave. 
Cut off from the rest of the world on a distant farm in the Great Plains, he tries to uphold a family ideal 
he formulated from rigid traditions.

Krakow short Film nominee 2012: villa anTROPOFF 
latvia/Estonia, 13 min, animation DiRECTED By: Kaspar Jancis & vladimir leschiov
A man has nothing to lose except his dream. To make his dream come true the man embarks on a 
dangerous journey. But his destination is not what it seems.

Grimstad short Film nominee 2012: sEssiz / Bé DEnG (silent) 
Turkey, 14 min, fiction WRiTTEn & DiRECTED By: l. Rezan yeşilbaş
1984: Zeynep, who lives in Diyarbakır with her three children, wants to visit her husband in prison. 
Zeynep only speaks her mother tongue Kurdish; however, only the Turkish language is allowed to be 
spoken in prison, so she’s unable to utter a word there. On the other hand, she wants to bring a new 
pair of shoes to her husband but it’s forbidden to bring anything to prisoners from outside …

Rotterdam short Film nominee 2012: iM FREiEn (in the Open)
austria, 23 min, experimental DiRECTED By: albert sackl with Markus Krispel & Franz zar
The title IN THE OPEN should be taken literally as the camera turns to details of a meagre and un-
touched landscape, which serves as projection surface for exploring the cinematic apparatus, and (de)
constructing cinematic space, time, and movement. The human, a foreign body in this place, seeks a 
relationship to the landscape and the camera.

vila do Conde short Film nominee 2012: ManHÃ DE sanTO anTÓniO (Morning of saint anthony’s 
Day) Portugal, 25 min, fiction WRiTTEn & DiRECTED By: João Pedro Rodrigues
Tradition says that on 13 June, Saint Anthony’s Day (the national holiday of Lisbon’s patron), lovers 
must offer small vases of basil with paper carnations and flags with popular poems as a token of their 
love.
locarno short Film nominee 2012: BaCK OF BEyOnD 
uK, 25 min, fiction DiRECTED & PRODuCED By: Michael lennox
BACK OF BEYOND is a dark psychological thriller centring on Petesy who works in a petrol station in the 
arsehole of nowhere. Petesy gets travellers of all sorts but today a young fella called Gabriel stops at 
the station to gather up supplies for a long road trip. But he is broke and demands that Petesy pay for 
the items out of his own pocket. Gabriel claims that there’s a rifle aimed to blow Petesy’s head off if he 
doesn’t service this request. Petesy must determine the truth of Gabriel’s threat and choose whether 
he’s been played for a dummy or take him for his word.
venice short Film nominee 2012: TiTlOi TElOus (Out of Frame)
Greece, 10 min, experimental DiRECTED By: yorgos zois
Advertising on exterior billboards has recently been forbidden in Greece. As a result there are hundreds of 
blank billboards that don’t show any messages. But the empty frames are now the message. And we are 
out of frame.

Drama short Film nominee 2012: EinsPRuCH vi (Objection vi)
switzerland, 17 min, fiction WRiTTEn, DiRECTED & EDiTED By: Rolando Colla
The story of a deportation that ended with the tragic death of an asylum seeker in March 2010. In the 
film, the camera itself is this asylum seeker, and what it captures is a subjective view of reality.



GOMBUSHO WORKSHOP 2013
The 7th GomBuSho International Multicultural Workshop of this year again took 
place int he South Lowlands of Hungary has once again proved that young film-
makers can and in fact love to create together. This time 42 participant were pre-
sent in the workshop during the one week course in turnovers from Chicago to 
Miercurea Ciuc from 2 years to 72 years of age, and heard our call „filming, photo-
graphing, designing”. Hence the Gombolyag Foundation resumed it’s work started 
in 2007. This year the topics were Carousel and 9 or 9th as well as HRABAL. Beside 
the Hungarian participants we had filmmakers coming from Transsylvania, Slova-

kia and also from Poland. Now it’s time to make the last touch ups ont he pieces and the debuts will be ont he 9th BuSho International 
Shortfilm Festival as usual.
Idén immár 7. alkalommal került megrendezésre a GomBuSho Nemzetközi Összművészeti Alkotótábor a Dél-Alföldön, melyen az 
elmúlt esztendők bizonyították, hogy a fiatalok tudnak, sőt szeretnek közösen létrehozni alkotásokat. Ezúttal Csikágótól Csíkszeredáig 
2 évestől 72 évesig összesen 42 résztvevő fordult meg nálunk az egy hét leforgása alatt és a „filmezz, fotózz, tervezz” felhívásra hatott 
s alkotott! A Gombolyag Alapítvány ezáltal folytatta még 2007-ben megkezdett munkáját, melynek során idén a KÖRHINTA, a 9 AV-
AGY 9. valamint a HRABAL HABBAL témákban gondolkodhattak az alkotók. A magyar résztvevők mellett idén is érkeztek alkotók több 
szomszédos országból, így Erdélyből, Szlovákiából és nagy örömünkre Lengyelországból is. Most következhetnek az elkészült alkotások 
utómunkálatai, majd a filmek ősbemutatóját szokásunkhoz híven a 9. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon tartjuk!

 WORKs MaDE OF THis yEaR / az ElKészÜlT alKOTásOK:
 Dr. Peller György, Gorácz vanda, Mester ákos: Kispipi (02:20) thriller
 Gábeli Botond: na mi van lukas? (02:10) akciódelesrement
 Gábeli Rebeka – Módy luca: (be)Tojás (0:08) wishyou
 Gábeli Rebeka: Buborék (00:15) szkeccs
 Gábeli Rebeka: Falusi történet (00:52) versfilm
 Gerendai szimonetta: a macska 9 élete (01:00) animáció
 Gordán ágnes, Ferencz Hunor, Rancz zsolt: sweet story (01:24) animáció
 Gordán – Ferencz – Rancz: Feedback (00:45) animáció
 Gordán – Ferencz – Rancz: Morphoscream (00:29) animáció
 Gordán – Ferencz – Rancz: Tehén spot (00:17) animáció
 Görögh Ferenc – Gorácz - Mester: a következő nyerőszám (00:34) spot
 Horváth andrea: „Hrabal hab nélkül” portré
 Módy luca: Körhinta (02:25) feelingfilm
 nyerges adrienn: The 9th day (01:00) animáció
 szőcs Tamás – zsiray János – Gorácz – Mester: Elégia (04:30) 
 Gombusho Orkestar 2013: Gombolyagi társasutazás (kedvesen)  werkklip
                   (szabó citerandi, (t)Wieszt árcsibáld, dr. Peller Georg, Peller Panna, dj   
 Goranga,George steckl, Ferry the Greek, Tommaso Gabelli, Rebecca Gabeli,   
                    Botond von Gábeli)

nisi Masa EsTOnia
Colorblind and False steps are two short film which were made by Europe-
an youngsters. Both films talk about discrimination and ethnic minorities. 
The films were made in Estonia (by Nisi MAsa Estonia in a project called 
Unheard voices of European Ethnic Minority Youth). We have the interna-
tional premiere of the films at the BUSHO festival.



özönvÍzEs KöRHinTa / FlOODED CaROusEl
After previous years’ success of the two workshops we made in the frame of AdvertisingLife, unfor-
tunately weren’t held last year, so we want to start them over again, well at least one of them. We 
are again announcing our spot and poster competition to which you can enter with 30 seconds and 
one minute short films and posters in the categories of CAROUSEL and FLOOD. Finally we organized 
a workshop ont he Fine Art Department of Christian University of Oradea, Partium with the technical 
Directing of Tamás Patrovits – director of ASIFA Hungary.
Tragikus világvége? Komikus melodráma? Őrült körforgás? Özönvíz és körhinta? Az elmúlt évek nagy 
szakmai sikerei után tavaly sajnos elmaradt az a két workshop, melyeket az évek alatt az életREklám 
szlogen köré szervezve szépen bejárattunk, idén viszont szerettük volna újra indítani legalább az egyiket! 
2013. február 10-17-ig, a nagyváradi PKE Képzőművészeti Tanszékén. Patrovits Tamás vezetésével 
megvalósítottuk terveinket és ezzel párhuzamosan spot- és plakátversenyt hirdettünk, melynek során 
KÖRHINTA vagy ÖZÖNVÍZ témákban 30 másodperces és egyperces rövidfilmeket valamint plakátokat 
vártunk. Nagy sikerrel lezajlott az egy hetes animációs workshop, a határidőre nagy örömünkre végül 24 pályamű érkezett! A 
szervezőkből álló zsűri értékelte a munkákat és komoly fejtörést okozott számukra az első 3 helyezett kiválasztása, akik a 7. Gom-
BuSho egy hetes összművészeti nyári workshopon történő térítésmentes részvételt nyertek! Valóban nagyon egy színvonalon mo-
zogtak a beküldött munkák, végül a kategóriák összevonását követően 3 harmadik helyezettet és egy különdíjast választottak, akik 
féláron vehettek részt az eseményen: 
1. Rancz Zsolt: Pingoe
2. Módy Luca: Morfózis
3. Nyerges Adrienn: Never give up 
3. Gordán Ágnes: ErdÖzön
3. Mester Ákos & Vadon Zoltán: Özönvíz
Külön dicséret: Ferencz Hunor: Recycling
További alkotások: Bács Ildikó: Körhinta  / Bacsa Regina: Kis karácsony / Iványi Petra: Where am I / Jankó Edina: ERnyözön / 
Kovács Ildikó: ÖzÖnvizió (Cry Baby) / Módy Luca: Pályaudvar / PKE group: moNOEtone / Weisz Béla: Add ide a cigit

THE BlinD DiaRy PROJECT
The Blind Diary project is an international youth initiative applied 
by Mladinski Center Trbovlje (Youth Centre Trbovlje) to Youth in Ac-
tion programme together with Gombolyag Foundation from Hun-
gary and later joined Media Education Centre from Serbia. The pro-

ject started on the 1st of September 2012 and will end on the 31st of August 2013. During this project 
we have organized an advance planning visit in Trbovlje as well as a final event that took place at 
the Youth Centre Trbovlje in July 2013. The main idea of the project was for every partner involved to 
make a short movie about discrimination in our everyday life, which allowed all groups to present the most common problems 
faced by young people in different cultures of different countries. A final meeting had taken place in Trbovlje from 19th and 
25th of July 2013. We attended workshops about media production and journalism and showed our partners around our town 
Trbovlje and Slovenia and even visited Slovenian coast. 
A Blind Diary project egy nemzetközi ifjújági kezdeményezés a Trbovljei Mladinski Center szervezésében (Youth Center                               
Tribovlje). Az ifjúsági program a magyar Gombolyag Alapítvány és a szerb Media Education Center közreműködésével valósult 
meg. A program megvalósítása 2012. szeptember elsején kezdődött és 2013 augusztus végén zárult.  A projekthez rendeztünk 
egy előkészítő találkozót Trbovljében, ugyanott ahol az esemény csúcspontját az egyhetes workshopot tartottuk 2013 júliusában. 
A központi ötlete a projektnek az volt, hogy minden csapatnak kellett készítenie egy rövid filmet a diszkriminációról a minden-
napi életben, ami lehetővé tette a csoportoknak, hogy egy olyan problémát prezentáljanak, ami közös a fiatalok körében min-
den országban. A tartalmas együttlét során kipróbálhatták magukat a híradásban, az újságírásban, a kiadvány szerkesztésben, 
továbbá megismerhették Trbovljét és Szlovéniát. 

slOvEnia: liKE a MEMORy
Many times people who are discriminated hide an interesting story behind them. A story because 
of which they actually are different. In this film called ¨Like a memory¨ the main character turns 
discrimination in her own good and changes her life which supposed to be impeded by other people 
into successful one. 
HunGaRy: nExT GEnERaTiOn
We tried to create a general story and message instead of focusing on one specific type of discrimi-
nation. This is how we got to the enlightened grandfather who tries to form a healthy image of 
the world by telling his life story to his grandson so he’ll be able to show great example to the next 
generation. 
sERBia: lOuD anD ClEaR
The movie "Loud and Clear" tells the story of gifted, yet invisible individuals. These people pass unno-
ticed simply because of their lower social standings, despite their talents. The goal is to present what 
could happen if these people are given a chance to be seen and heard in society that is constantly 

07.09. SATURDAY 17:45 – 18:45 VÖRÖSMARTY SMALL HALL



The Bloody Hollies (usa) http://www.bloodyhollies.com/
+ Kollaps (Hun) http://www.kollaps.hu/
The Bloody Hollies are an American punk rock band from 
Buffalo, New York, formed in 2000. Their lineup comprised 
three art school students. Their debut record, Got it Where 
it Counts! came out on Garage Pop Records in 2002, and a 
local Buffalo paper named them the area's "Top New Origi-
nal Band" that year. Talán ők a legjobb blues- punk zenekar 
mostanság, koncertjeik híresen energikusak, gitárhangzásuk 

kb. az AC/DC-hez mérhető, az énekes hangja maga az őserő. Olyan tíz éve nyomják a R’n’R-t, utolsó 
három lemezük az Alive Records- nál jelent meg, ami azért jelent valamit. Aki rockernek vallja magát 
jöjjön el!

Ez a Divat is one of the most liked party favourite of Buda-
pest. They play a quite fresh and flowing funk-pop-jazz hy-
brid with a unique, unmistakable sound. They have already 
released 3 great LPs and a remix album. The remixes were 
made by such well-known names as the british Flevans, Lack 
of Afro, Mr. Bird, Jon Kennedy and the Danish BadBoe. Even 
the Nr1 french trip-hop creator Kid Loco appreciated a track 
from their 2nd LP which had been released on a single – and 
used it in a compilation.
Az Ez a divat, Budapest egyik nagy party kedvence. Nagyon friss hömpölygő funk-pop-jazz hibridet 
játszanak összetéveszthetetlen saját hangzással. 3 remek nagylemez és egy remix lemez tulajdonosai. 
Ez utóbbin már olyan nemzetközileg elismert dj-k mixeltek a srácoknak, mint a brit Flevans, Lack of 
Afro, Mr. Bird, Jon Kennedy vagy dánBadBoe. Második nagylemezükről kislemezen megjelent számu-
kat, még a numero uno, francia trip-hop kreátor Kid Loco is dícsérte majd jól feltette egy válogatásra 
ő is.

 
The Merciless Precision (jack.punk.hu) pop over from England and 
plays in Hungary as one of the stops of their European tour. A one-
person grindcore “band”, Assur from Belgium comes with them and 
also 3 Hungarian bands strengthen the line up: PFA from Veszprém, 
the powerviolence style Karak from Budapest and a doom band, the 
Hills.
Angliából érkezik a Merciless Precison, akik európai koncertkörútjuk 
egyik állomásaként látogatnak el hozzánk. Az angolokkal érkezik 
egy egyszemélyes grindcore csapat, az Assur Belgiumból, valamint 
3 hazai együttes fogja támogatni a bulit, Veszprémből érkezik a PFA, 
Budapestről pedig a powerviolence stílusban mozgó Karak, és egy doom 
banda is fellép, a Hills.

Concerts at Trafik Club



in base of last year’s experiences we would like to offer you a special program again: the filmmakers and the 
visitors will have the possibility to leave the cinema and know each other and our capital. 
az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó rendezvény sorozatát folytatjuk idén is, melyen a 
hozzánk érkező alkotóknak és fesztivál vendégeknek szeretnénk olyan programlehetőséget kínálni, melynek 
során kicsit kilépve a moziteremből ismerkedhetnek egymással, persze Budapesten keresztül.

1. „iKaRusszal, DE nEM BuszOzás” / „HEllO TOuRisT” vETERaMa, 
04. september, Wednesday 09:00
The rolling legend on the road again, with 10 stops for the HOP ON - HOP OFF tours which are unique in 
Budapest.
Az MBTravel Utazási Iroda jóvoltából első nap egy veteránbuszos budapesti városnézésre visszük az 
érdeklődőket, melynek során érintjük a főváros 10 legfontosabb turisztikai látnivalóját.

2. „ninCsEn az ORszáGnaK Háza” / PaRliaMEnT visiT By BOaT
05. september, Thursday,  09:00
The visit of the Parliament is a special experience! "The home doesn’t have house" – these are the bitter words 
of Vörösmarty Mihály, one of the most excellent poets of the Golden Era of the progress of  capitalism in Hun-
gary. The grandchildren of Árpád had been legislating during many centuries without permanent housing. But 
the „country” and the „nation” founded by Széchenyi István. 
Wesselényi Miklós, Deák Ferenc and Petőfi Sándor with their own hands and with their own words needed an 
own home. It is situated at the riverbank of the Danube as the counterweight  of the Royal Palace. And the 
Bonus: we are visiting the House of Parliament by public boat transport. 
Az Országház megtekintése mindenkinek kivételes élmény, melyet idén ismételten a BKV hajójáratával közelítünk 
majd meg! 

3.luKáCs BaTH
06. september, Friday, 09:00

And if you’re already sick of culture, got a little bit of head-
ache, and you don’t want to wake up, you’d rather sit into 
the thermal bath; you will feel the benefits! In the XII. cen-
tury St-John-knights ( engaded in medical attendance), af-
ter that orders from Malta and Rhodos settled down int he 
surroundings of today’s Lukács Fürdő, and they constructed 
spa next to their monasteries. The pump-room of the spa 
was built in 1937. In 1979 the first division in Hungary giving 
complex spa therapy  was created in the Lukács. In 1999 the 
modernisation of the open-air poo s took place. 
És amikor már elég volt a kultúrából, kicsit zúg a fejed és nem 
szeretnél felkelni az ágyból, akkor jót tenne, ha beülnél egy kis termál vízbe és 
érezni fogod a hatást.



ORaDEa / naGyváRaD Partiumi Keresztény Egyetem, városháza u. 27 sz. szEPTEMBER 5-6-7. 17:00 – 23:00inFO: +40757179202, www.metriongroup.ro 

KanJiza / MaGyaRKanizsa - KulTÚRa MOzi szEPTEMBER 5-6-7. 17:00 – 23:00     inFO: +381 24 873 043, www.cnesa.rs

szOlnOK, Tisza MOzi
szEPTEMBER 5-6-7. 17:00 – 23:00
inFO: +36/56-511-270, www.tiszamozi.hu 

nOvé záMKy / éRsEKÚJváR
KulTÚRKORzÓ – KulTÚRHáz (Fő tér)
szEPTEMBER 5-6-7. 17:00 – 23:00
inFO: www.kulturkorzo.sk / busho@kulturkorzo.sk

uzGHOROD – MEGyEi KönyvTáRKáRPáTalJa, unGváR, KáPTalan u. 10.szEPTEMBER 5-6-7. 17:00 – 23:00inFO: +38 031 26 43 786, kmdfksz@gmail.com 

BusHO COunTRy 2013 / BusHORszáGOs
Following the previous years’ positive feedbacks, the number of Busho venues expanded by some new 
towns and cities. so we are getting closer to our initial idea that there should be more and more venues 
joining to the central venue both from the countryside and neighbouring countries. Beside Tisza cinema of 
szolnok we have a long partnership already with Kanjiza of serbia and Oradea of Romania, while we are 
really happy that uzhhorod of ukraine and nové zámky of slovakia is returning after last year’s debut. The 
screenings will be paralell to Budapest vörösmarty cinema on these venues, and they will send us their 
special prize to the best film of their choice.

Az elmúlt évek pozitív visszajelzései után, amikor vidéki helyszínekkel bővült a fesz-
tivál, ezúttal újabb települések csatlakoztak hozzánk, így egyre közelebb vagyunk 
az eredeti elképzelésünkhöz, amikor a központi helyszín mellett egyre több vidéki 
város bekapcsolódik a hálózatba és valamennyi szomszédos országban lesz egy                 
telephelyünk. A szolnoki Tisza mozi mellett visszatérő a szerb Magyarkanizsa és az 
erdélyi Nagyvárad melléjük pedig felsorakozott ismételten Kárpátaljáról Ungvár 
és a szlovák Érsekújvár is! Ezeken a helyszíneken a Vörösmarty moziban zajló vetí-

tésekkel párhuzamosan tekinthetik meg az érdeklődők a versenyfilmeket, majd a záróvetítést követően elkül-
dik az általuk legjobbnak vélt alkotások különdíjait!





Reviiri / Territory / aki mäkiaho / 16:00   
Fiction / Finland 
Trying to save his relationship, an alcoholic dude called Temppa goes to his 
girlfriend's ex-drunk brother for rehab.
Hogy megmentse párkapcsolatát, az alkoholista Temppa elmegy rehabilitációra 
volt barátnője testvéréhez.

Rauchzeichen / smoke signals / anita Draghici / 9:00
Fiction / Germany 
In the wastelands where adults drown their sorrow in alcohol and cigarettes, 
8-year-old Milli takes refuge in her own private fantasy world. Her one and only 
friend is Chief Firebird, a talking cigarette machine.
Ezen a zűrös környéken - ahol a felnőttek alkoholba és cigarettába folytják 
bánatukat – él a 8 éves Milli, aki saját, fantáziavilágában lázad. Egyetlen barátja 
Chief Firebird, a beszélő cigaretta-automata. 

aBc / Matt  Willis-Jones / 4:39
Experimental / norway www.mattwillisjones.com
Guttorm's drawings are so clear and graphic they are impossible to misunder-
stand yet equally impossible to attribute meaning to.  
Guttorm rajzai olyan tiszták és grafikailag jól kivitelezettek, hogy lehetetlen őket 
félreértelmezni, mégis ugyanolyan lehetetlen értelmet adni nekik.  

la page blanche  / Writer's block  /  yohann sfez  / 20:00
Fiction / France 
Pascal is a young screenwriter who’s lost his inspiration. His writing advisor and 
mentor is going to push him to spice up his life in order to overcome his writer’s 
block. Just how far will he be ready to go?
Pascal, a fiatal forgatókönyvíró elvesztette inspirációját. Mentora azt tanácsolja, 
hogy vesse bele magát az életbe, élvezze, hátha azzal túljut alkotói válságán. De 
milyen messzire mer menni Pascal? 

Walkin' the Dog / Bálint Kelen / 1:00
animation / Hungary 
Short movie  to a song from 1943
Rövidfilm egy 1943-ban készült zenéhez.

Колодец / The Water Well / yury Evdokimov / 10:00
Fiction / Russia 
Parable about life. There is not only one single meaning in this film. Everyone 
will find something of their own. And all of it will be true.
Példabeszéd az életről. A filmnek nem csupán egyetlen jelentése van. Mindenki 
talál valamit benne, amit a sajátjának tekinthet. És mégis, az összes igaz lesz.



Riktigt mycket pengar / an awful lot of Money / 
Jonatan Etzler, Jonatan sköld / 14:30 / Fiction / sweden  
A bombastic musical comedy about Livia, who sets out to pursue happiness by 
acquiring an awful, awful lot of money. 
Egy bombasztikus, zenés komédia Liviáról, aki – miután iszonyatosan sok pénz-
hez jutott – elkezdi keresni a boldogságot.

Cycloid / Tomoki Kurogi / 3:26
animation / Japan
The man set an alarm clock to wake up tomorrow and go to bed. Our view-
point move back to overview the working of birth and death.
Egy ember beállítja az ébresztőóráját a másnapi felkeléshez, majd lefekszik. A 
film a születés és halál mechanizmusát vizsgálja. 

a strange Kind of love / Péter varsics / 14:00
Fiction / Hungary  www.facebook.com/astrangekindoflovefilm 
This is a story of a blind girl, who finds tranquility in painting. When a man 
enters her life to whom she has a strangely strong affection, her past start to 
haunt her, and she's incapable to create. To be able to paint again and to get 
closer to the man he loves he has to reveal her closely guarded secrets.
Egy vak lány története, aki a festésben találta meg a nyugalom forrását, de 
amikor belép az életébe egy férfi, aki iránt furcsán erős vonzalmat érez, kísért-
eni kezdi a múltja, és képtelen alkotni.

Werbung / advertisement / Thomas Glänzel / 1:47 
Experimental / austria / ireland / http://thomasglaenzel.com
This piece is all about cinema advertisements. Adverts are all about sexy 
curves, fast cars and pure enjoyment, on the surface. Dig deeper into it and 
see whats behind.
A film a moziban látható reklámokról szól. Ezekben visszatérő jelenség a szexi 
idomok, gyors autók és színtiszta öröm. A felszínen. Ássunk mélyebbre benne, 
és lássuk mi van a felszín alatt.

sein größter Trick / His greatest trick / Martin Menzel / 23:48 
Fiction / Germany / http://martin-menzel.com/ 
In a nursing home, a warm-hearted nurse helps old magician  Tamburini , 
who recently suffered a stroke, to a surprisingly magical farewell perfor-
mance.
Egy idősek otthonában, a melegszívű nővér segédkezik a nemrég stroke-ot 
kapott öreg bűvésznek, Tamburininek, felkészülni a búcsúelőadására. 



Turiszt / Tourist / szabó szonja / 15:00
Fiction / Hungary /  http://szonjaszabo.wordpress.com/
While Bunny and Laci are facing serious issues in their relationship, Xiu Xiu and 
Lee are magnetized to each other from 10.000 miles away. Sudden changes stir 
up the everyday life of a remote Eastern-European town. A 15-minute comedy 
about a small town robbery. 
Míg Cicuka és Laci párkapcsolata erősen inog, Xiuxiut és Lee-t 10.000 km távolság-
ból vonzza egymáshoz valami megfoghatatlan erő. Egy poros kisváros vasárnap 
délutáni apátiáját nem várt események bolygatják fel.

Benjamins blommor / Benjamin's Flowers / Malin Erixon /11:52 
animation / sweden / www.benjaminsflowers.com
Benjamin's lack of love and company has placed him on the blurry borderline 
between fantasy and reality, where it can be hard to understand what's what. 
We see his confusion, his obsessive thoughts and colorful imagination.
A szeretet- és társasághiányos Benjamin a fantázia és a valóság elmosódó határán 
él, ahol nehéz megérteni mi valóság és mi nem. Bepillanthatunk zavaros, kínzó 
gondolataiba és színes képzeletébe. 

Deazularrojo / Frombluetored / ana lorenz / 5:00 
Fiction / spain
Fran is looking for the guy in the picture. He wants to beat him up.
Fran a képen szereplő srácot keresi. Meg akarja verni.

Promenons nous / let us Walk / Meryl Estragnat / 11:00
Fiction / France 
4 scenes, 4 stories, 4 motivations, four women, beyond appearances, doing much 
more than their “job”.
4 jelenet, 4 történet, 4 féle motiváció, négy nő; a látszat csal, sokkal több mindent 
csinálnak, mint a “munkájuk”.
 

it's Consuming me / Kai stänicke / 3:09 
Fiction / Germany  http://www.kaistaenicke.com  
I can’t move on. I wish I could. But I’m caught in the thought of what could have 
been, losing my grip on reality.
Nem tudok továbblépni. Bárcsak tudnék. De fogva tart a gondolat, hogy mi lehetett 
volna és elveszítem a valóságérzetemet.

Walk The light / anthony sabet / 14:12 
Fiction / usa www.asapictures.com
When you learn more about James and Lester's life, you will never cross a street 
the same way - especially if Julia isn't far away. 
Ha többet megtudsz James és Lester életéről, soha többé nem mész át az utcán 
ugyanúgy, főleg ha Julia a közelben van.



Cusutu n' Coddu / Cut To Fit / Giovanni  la Pàrola / 17:00 
Fiction / italy 
"Bloody revenge of a young tailor during the peasant revolt of Bronte, Sicily. 
Salvo, the land keeper, is at the vanguard of the revolt who wants to possess 
everything of the former baron, even something he can not have: his elegance, 
his style." 
Egy fiatal szabó véres bosszúja a szicíliai Brontéban kirobbanó parasztfelkelés 
idején. Salvo, a földbirtokos áll a felkelés frontvonalában, aki mindent meg akar 
szerezni az egykori bárótól, még azt is, amit lehetetlen megszerezni: a báró 
eleganciáját, stílusát.

Dji. Death fails / Dmitri voloshin / 3:56 
animation / Moldova / http://simpals.md/
A truck driver falls asleep at the wheel and ends up in hospital. The Grim 
Reaper gets there like lightning and plays with the electrocardiogram wave 
like a DJ.
Egy kamionsofőr elalszik a volán mögött és a kórházban köt ki. Hirtelen megjele-
nik a kórházban a Kaszás és elkezd az EKG-gépen játszani, akár egy DJ.

a hívó / The Developer  / Róbert Odegnál / 17:10 
Fiction / Hungary 
The scene is an alternative Budapest, with a special kind of dictatorship 
controlled by a company group called GOLDEN DIMENSION. The marvelous 
Hungarian capital the way we never wanted to see.
Egy látnok, aki képes látomásait fotópapírba égetni, megbízást kap a város 
uraitól.

stürzende Tauben / Tumbling Birds / Esther Bialas /  19:28 
Fiction / Germany 
The beginning of summer is the end of Svenja’s childhood. Helplessly, the 
13-year-old puts up with the harrassent of glitzy Janine and her clique. 
A nyár kezdete egyben Svenja gyerekkorának vége. Segítség nélkül kell állnia a 
sarat Janine klikkjével szemben. 

Parrot Peeter aurelius / anti naulainen & ando naulainen / 1:32 
Fiction / Estonia 
A short film about a stubborn man who teaches his parrot to speak.
Rövidfilm egy makacs emberről, aki a papagáját tanítja beszélni.



Dios por el Cuello / God by the neck  / José Trigueiros / 16:00
Fiction / spain / http://www.facebook.com/diosporelcuello 
It’s Sunday, and Pablo, 8 years old, has an invitation to a very special but also 
forbidden birthday party. It’s Sunday, and for the first time, Pablo is going on a 
door-to-door preaching with his mother. It’s Sunday, and behind each door, there 
is a challenge, a test, a surprise.  It’s Sunday.
Vasárnap van, és a 8 éves Pablo egy különleges, ám tiltott születésnapi bulira 
hivatalos. Vasárnap van, és Pablo első alkalommal megy édesanyjával házakhoz 
szónokolni. Vasárnap van, és minden házban kihívás, teszt és meglepetés várja. 
Vasárnap van. 

Portrait of an angry man / Giovanni Fumu / 15:00 
Fiction / south Korea / www.29cm.co.kr / www.thesponk.com 
Just an other story about revenge.
Csak egy újabb történet a bosszúról.

Felix / anselm Belser  / 00:43 
Fiction / Germany / http://www.augohr.de/film 
Every action has its consequences.
Minden tettünknek van következménye.

Barbal zoralo / Heavy Wind / Fiorella Occhipinti / 15:00 
 Fiction / usa www.FiorellaOcchipinti.com 
A story set in 1808 Spain about a gypsy fortune teller that's unhappy with her 
life and her "gift" of seeing. Ready to leave her customs behind, she is visited 
by one last customer. 
A történet 1808-ban, Spanyolországban játszódik. Egy boldogtalan jósnőről szól, 
aki még a jósképességének sem igazán örül. Készen áll feladni szakmáját, amikor 
beállít hozzá az utolsó kliens. 

Dipendenza / Panna Horváth-Molnár, virág zomborácz / 12:50
animation / Hungary 
Bubu is a huge, simple-minded, sturdy fellow who works at the fish mar¬ket. 
He is slavishly in love with his colleague, the fragile but strong-minded 
Angela, a woman of ever-changing artistic ambitions. They live in harmony 
until one day a handsome stranger appears at the fish market.
A Dipendenza két halpiaci munkás, a szenvedélyesen önző Angéla és a kezes 
Bubu uralkodó-alattvaló kapcsolatáról mesél, akik kényelmesen tengetik 
napjaikat ebben a halszagú univerzumban. Bubu szerelméért mindenre képes, 
Angéla pedig készséggel fogadja a jámbor élettárs minden szolgálatát.



The end / Cam McHarg / 9:45 
Fiction / usa
The feel good hit of the year. A black comedy by Cam McHarg.
Az év legvidámabb slágere. Fekete komédia Cam McHarg rendezésében.

Framed / Ondrej Hudecek / 7:00  
Fiction / Czech Republic 
A spy struggles to rescue his colleague from torture before she reveals a key 
to a secret weapon. When his fellow agent is exposed and tortured to give 
away a secret that mustn’t fall into the wrong hands, a Cold War spy movie 
hero sets on a rescue mission only to learn the limits of his bygone world.
Egy kém épp a kollégáját próbálja megmenteni a kínzástól, amikor talál egy 
kulcsot, ami egy titkos fegyverhez való. Míg a társából kínzásokkal akarnak 
kicsikarni egy titkot, ami nem kerülhet rossz kezekbe, ez a hidegháborús 
kémfilmhős elindul őt megmenteni, de menet közben ráébred, hogy saját elkép-
zelései idejemúltak és korlátozottak.

Happily Ever after / Ben Genislaw / 7:00
animation / israel 
Journey to the future of Rani and Keren, a young couple moving in together for 
the first time. Without control they are drawn to the race of marriage, children 
and work, while desperately trying to keep up with the race and stay together.
Utazás Rani és Keren közös jövőjébe, az ifjú pár – életük során először - 
összeköltözni készül. Beszippantja őket a versenyfutás a sürgető idővel, ami 
házasságot, gyermeket és a munkában való helytállást is követel. Így kell helytáll-
niuk abban is, hogy egyáltalán együtt maradjanak.

Mélylevegő / Deep Breathe / Claudia Kovács / 13:00
Fiction / Hungary    https://www.facebook.com/melylevego/info
Did you ever get in to a strange environment? Did you ever feel loosing 
ground under your your feet? 
Kerültél már valaha számodra idegen közegbe? Érezted úgy, hogy egyszer csak 
kifut a lábad alól a talaj? Hogy kíváncsiságod, s a megszokottól való távolodás 
ideje elérkezett? 

Great / andreas Henn / 23:08 
Fiction / Germany
Did the Nazis ever see Chaplin‘s  The Great Dictator“?  Yugoslavia, 1942: The 
young Serbian projectionist Nikola Radosevic decides to teach the German op-
pressors a lesson they won‘t forget. The beginning of a true and astonishing 
resistance story.
Vajon a nácik látták valaha Chaplin – A diktátor című filmjét? Jugoszlávia, 
1942: A fiatal szerb Nikola Radosevic úgy dönt, olyan leckét ad a német meg-
szállóknak, amit soha nem felejtenek el. Egy igaz és lenyűgöző történet kezdete 
az ellenállásról.



nostalgic z / Carl Bouteiller / 14:17
Fiction / France 
Zombies gotta die, Zombie bankers gotta pay !  
A zombiknak meg kell halniuk, a zombi bankároknak pedig meg kell fizetniük!

Jamon / iria lópez / 8:00
animation / united Kingdom 
José is a pig, the only pig in his family. When a new neighbour moves in next 
door, José starts to come to terms with who he really is.
José egy malac, az egyetlen malac a családjában. Amikor új szomszéd költözik 
melléjük, José megpróbálja kideríteni, ki is valójában az illető. 

i frutti del peccato / The fruits of sin                                                             
Werther Germondari & Maria laura spagnoli / 12:00
Experimetal / italy 
After disobeying God and having visited the site of "forbidden fruits", Adam 
and Eve are trying to regain the lost Eden.
Miután megszegték Isten törvényét és megkóstolták a tiltott gyümölcsöt, 
Ádám és Éva megpróbálják visszaszerezni az elveszett Édent.  

2-Way / sebastian lindblad / 11:00
Fiction / sweden  http://www.imdb.com/name/nm4053667/
They have increasingly drifted apart, Lucas and childhood friend Albin. Dark 
secrets rise to the surface during this two-way conversation, a confession 
and something much worse. Something unspoken. 
Lucas és Albin, a gyerekkori barátok igen eltávolodtak egymástól. Sötét titkok, 
vallomások és még valami sokkal rosszabb kerül felszínre kétoldalú beszélge-
tésük során. Valami, eddig el nem mondott dolog.

a dugulás / The clogging / lászló csuja / 15:00
Fiction / Hungary  
A grotesk love story of a nurse, a plummer and a disabled clown.
Egy óvónő, egy vízszerelő és egy rokkant bohóc groteszk szerelmi története.



stoppos / Hitchhiker / Marcell Wrochna / 6:02 
Fiction / Hungary   
Waitin'n'waitin'n'waintin'. How long must he wait until someone picks 
him up? Hitchhiking is an unpredictable advanture.
Várni, várni, várni. Meddig kell várni, míg valaki felvesz? A stoppolás egy 
megjósolhatatlan kaland.

le cosmos sauvera le peuple Cosmos / Will save the World / 
Patrick lapierre / 6:00 
animation / Canada 
One night, passing through her childhood home of Russia, a woman remi-
nisces about faraway landscapes.
Egy nő távoli tájakról idéz fel emlékeket, miközben átutazik azon az orosz 
vidéken, ahol gyermekkorát töltötte. 

Go up / Roman Kayumov / 15:00 
Fiction / Russia 
'Double life' without the risk is so simple. But one day He will open his real 
face ... 
A Kettős Élet kockázatok nélkül elég egyszerű. De egy napon megmutatja 
igazi arcát…

ajatuksia kuolevaisuudesta / Thoughts about Dying / Jani ilomäki / 8:30
Fiction / Finland  
Boy wonders about death. Eight-year-old Antti is told that his dog should 
put to sleep. Antti will have his first facing with death, and he begins to 
think what death means.
Egy fiú a halálon elmélkedik. A 8 éves Anttinak elmondták, hogy a kutyáját 
el kell altatni. Antti most először szembesül a halál tényével és elkezd annak 
értelmén töprengeni. 

Don’t let the door hit you on your way out / yannis Tsakiridis / 7:00 
Fiction / uK 
A red wire, an old lady and Middle Eastern man, is a problem to be solved 
by the ticket inspector in a rush hour London bus.
Egy piros kábel, egy idős hölgy és egy közép-európai férfi; egy probléma, 
amit a jegyellenőrnek kell megoldania egy zsúfolt londoni buszon.

Efímera / Ephimeral / Diego Modino / 15:00
Fiction / spain www.efimerashort.com
Alicia dreams of becoming a ballet dancer. In the cozy windmill where 
she lives with her grandmother, she waits for the moment to go to the 
long-awaited audition. But out there, the world is not as idyllic as she 
thinks...
Alicia arról álmodozik, hogy balettáncos lesz. Egy takaros szélmalom mel-
lett él a nagymamájával és nagyon várja a közelgő meghallgatást. Ám a 
világ odakint közel sem olyan idilli, ahogy azt a lány gondolja.



Hearts in vain / Edina Csüllög / 21:27
Fiction / Estonia www.heartsinvain.com
Hearts in vain is a road movie with absurd elements. In the focus of the story is 
a relationship drama of a young couple. Jan and Daina are going under a seri-
ous breakdown, even though they are not hundred percent aware of it.
Egy abszurd elemekkel teli útifilm, fókuszban egy fiatal párkapcsolati drámával. 
Jan és Daina egy súlyos összeomlás küszöbén állnak, noha nem is veszik észre.

lettres de femmes / Women's letters / augusto zanovello / 11:15 
animation / France / Paper Cut-outs, Puppetmovie 
On the battle fields of the First World War, the nurse Simon patches up the 
shattered faces of the infantrymen with love letters. These words from beloved 
women have the power to heal the wounds of these paper soldiers. 
Az I. világháború csatamezején, Simon a nővér gyalogos katonák szétlőtt arcát és 
szerelmes leveleiket foltozza össze. A szeretett nők által írt sorok képesek begyó-
gyítani ezeknek a papírkatonáknak a sebeit. 

Metube: august sings Carmen 'Habanera' / Daniel Moshel / 4:00  
Experimental / austria
MeTube , a homage to thousands of ambitious YouTube users and video 
bloggers, gifted and less gifted self-promoters on the Internet, has attracted 
international attention. 
MeTube. Tisztelgés ezernyi ambiciózus YouTube-felhasználó, videoblogger,          
tehetséges és kevésbé tehetséges internetes önkifejező előtt, akik nagy nemzet-
közi figyelmet szereztek.

God's amnesia /  Christos Christodoulou / 15:30 
Fiction / Cyprus https://www.facebook.com/godsamnesia
When, in a hospital room, a woman asks to see her child, she is asked to follow 
the typical procedure. As every attempt fails, she convulses deeper and deeper 
into the forgotten trails of her subconscious, bringing to the surface frag-
mented memories which threaten to constitute, at any given moment, a tragic 
picture of reality.
Egy nő a kórházban a gyermekét szeretné látni, de ahhoz követnie kell a tipikus 
procedúrát. Amint minden kísérlet kudarcba fullad, a nő egyre mélyebbre süllyed 
saját, elfeledett tudatalattijában, minek következtében darabokra tört emlékek és 
a valóság tragikus képei törnek a felszínre.

szörnyetegek / Monsters / Dániel vízkeleti / 9:00
Fiction / Hungary
A boy in a moral dilemma during his rampage int he suburb. Is there an escape 
from the network of his unstoppable desires, willings, unclear imaginations 
and lies?
Egy fiú külvárosi ámokfutása közben morális dilemmába kerül. Van-e kiút a fékez-
hetetlen vágy, az akarat, a ködös képzetek és hazugságok hálójából?



stufe Drei / stage three / nathan nill / 25:29 
Fiction / Germany   
Maik just wants to get through his community service hours at the home for 
the disabled as quickly as possible. But he soon starts to wonder who really 
needs the support here - he himself, the disabled, or maybe even the social 
workers?
Maik egy fogyatékkal élőknek fenntartott otthonban dolgozik, mint szociális 
munkás és amilyen gyorsan csak lehet, le akarja tudni a munkaórákat. De 
hamarosan eltöpreng, hogy tulajdonképpen kinek is van itt szüksége segítségre 
– neki magának, a fogyatékkal élőknek, vagy a szociális munkásoknak?

Pitääkö mun kaikki hoitaa? / Do i Have to Take Care of Everything? / 
selma vilhunen / 6:35 / Fiction / Finland  
A comedy about a chaotic morning in a family with kids and a mother who is 
determined to take care of everything herself. 
Komédia egy kaotikus családi reggelről, ahol az anya elszántan küzd, hogy 
mindenről ő gondoskodhasson.

los Perfeccionistas / The Perfectionists / 
Tucker Davila Wood / 13:18
Fiction / spain   
The alchemy of art is a futile experiment. So is life.” And with these words, 
Isaias built himself a boat.
Az alkímia a művészetben egy hiábavaló kísérlet. Ahogy az élet is az. Ennek 
tükrében épít magának egy hajót Isaias. 

Pelle Plutt / lenny lump / Per von Koch / 3:00
Experimental  / sweden
Based on an old 19-word, swedish nursery rhyme called Pelle Plutt who was 
a man that jumped across a river and lost his toe. This is what happens when 
we add images to the mayhem.
A történet alapja egy 19 szavas svéd gyermekmondóka, a Pelle Plutt. Ő egy em-
ber, aki átugrott a folyón és elveszítette a lábujját. Ez történik, amikor képekkel 
illusztráljuk a sérüléseket. 

Fák / Trees /  nándor Bera / 12:00
animation / Hungary 
The protagonist, Tree, moves into the city and tries to adapt to his new 
environment. The trash-style series is about having no roots. It analyses 
human relationships in the midst of living conditions that feed hopelessness 
and demotivation.
A főszereplő fa a városba költözik és mepróbál beilleszkedni az új környezet-
be. A trash-típusú részek a gyökértelenségről szólnak, élethelyzetek közben 
analizálva az emberi kapcsolatokat, melyek csak erősítik a reménytelenséget 
és a demotivációt.



The last alchemist / Michele Massari / 30:00
Fiction / italy 
Do you really want to live forever? In a cave an ancient and mysterious rite is 
about to be performed. Seven girls will be sacrificed to grant another life to 
the thousand-years-old alchemist Felix. 
Tényleg örökké akarsz élni? Egy barlangban egy rejtélyes rítus veszi éppen 
kezdetét. Hét lány lesz feláldozva, hogy ezzel új életet biztosítsanak az ezer 
esztendős alkimistának, Félixnek. 

Toto / zbigniew Czapla / 12:00 
animation / Poland 
Impressionistic story of a young boy insidiously seduced by cynical collector 
of keys. 
Impresszionista történet egy fiatal fiúról, akit alattomosan elcsábított egy 
cinikus kulcsgyűjtő.

Psychedelic breakfast / vadim viner / 5:40
Fiction / Russia   
Peeping Tom is conducting experiments in film lab, but suddenly everything 
goes out of control .
Tom kísérleteket vezet egy filmlaboratóriumban, de hirtelen minden kicsúszik 
az ellenőrzése alól.

The stain / Rhian nicholas / 9:01   
animation / uK  www.thestain.co.uk 
Susan suffers from an unpinpointable feeling of grubbiness. She just can't 
stay pristine like other women. Popping up, hanging around and quietly 
ruining things.
Susan egy ismeretlen eredetű kényszerbetegségben szenved. Képtelen olyan 
maradni, mint más nők. Feltűnik itt-ott, körülnéz és csendben elkezd dolgokat 
lerombolni.

Maneater / Björn Tobiasson / 2:22 
Fiction / usa /  http://www.bjorntobiasson.com/  
Maneater is a comedy about two strangers on their first date. The main 
characters, Chloe and Richard, are having dinner in a fancy restaurant. 
Richard, an inexperienced dater, is looking for a woman to replace his ex-
girlfriend. Chloe is simply looking for a good meal.+
Komédia két idegenről, az első randijukon. A főszereplők, Chloe és Richard, egy 
elegáns étteremben vacsoráznak. Richard, a tapasztalatlan randizó, egy nőt 
keres, aki exbarátnője helyébe lép, míg Chloe csak egy jót szeretne enni. 



Däumelinchen / Thumbelina / Theresa Braun / 14:25 
Fiction / Germany  
Thumbelina  is a story about growing up and about the questionable ne-
cessity of rules. Wouldn't the world be better without restrictions? What 
if adults lived as carefree as children? These are issues that seven-year-
old Anna thinks about a lot. 
A történet a felnőtté válásról és a szabályok megkérdőjelezhető fon-
tosságáról szól. Nem lenne-e jobb hely a világ korlátozások nélkül? Mi 
lenne, ha a felnőttek is olyan gondtalanul élnének, mint a gyerekek? Eze-
ken gondolkodik sokat a hét esztendős Anna.
necrolovers / victor uribe / 13:25 
Fiction / spain  www.necrolovers.cl 
Set free by strange female force, a madman manages to escape from a 
psychiatric hospital. The force guides him up to an old cemetery where 
he discovers looters desecrating the wrong grave. Supernatural forces 
join with the maniac’s range triggering an apocalyptic ending.
Egy idegen női erő segítségével egy őrült férfinek sikerül megszöknie a 
pszichiátriai kórházból. Az erő egy öreg temetőbe vezeti, ahol felfedezi, 
hogy a sírrablók egy rossz sírhelyet szentségtelenítettek meg. Természet-
feleltti erők csatlakoznak az őrült fickó ámokfutásához, ami egy apokalipti-
kus befejezéshez vezet.

under cold bright stars  / Jeremy Rourke / 3:10
animation / usa  http://www.jeremyrourke.com
'Under Cold Bright Stars' is an animated video made for a song of the 
same title. The musician is also the animator and the film uses archival 
imagery, paint, light, photographs and time to create a world for the 
song. 
Animációs videó, ami az azonos című dalhoz készült. A zeneszerző egyben 
az animátora is a filmnek, amely felhasznál archív képeket, festményeket, 
fényeket, fotókat, így kreálva egy világot a dalnak.

Karaoke / Ondrej Hudecek / 10:00
Fiction / Czech Republic  
A story of a speedwalker’s daily routine as told in 13 scenes.
Egy gyalogló atléta napi rutinját mutatja be a film 13 különböző
 jelenetben.

Körforgalom / Roundabout / Orsi nagypál / 18:00 
Fiction / Hungary   http://www.orsinagypal.hu
As an escape from his early mid-life crisis and wrecked marriage a Bos-
nian man puts the fate of his life in the hand of his new lady-friend: his 
GPS. As the GPS leads him to unknown places he embarks on a more and 
more personal relationship with her.
Vacak meló, rossz házasság, korai kapuzárási pánik. Ez Mirko élete, míg 
egy nap rásóznak egy GPS-t. Mirko napról napra bensőségesebb viszonyba 
kerül a GPS búgó női hangjával, majd követni kezdi a hallott utasításokat: 
átadja az irányítást, hogy maga mögött hagyja zátonyra futott életét.



Flytopia / Karni and saul arieli  / 20:00
Fiction / united Kingdom  
A dark fantastical tale in which a man enters into a pact with all the insect 
inhabitants of his rural cottage.dripping with honey,sex,flies,meat... and a very 
sticky end.  
Sötét, fantasztikus mese, melyben a főhős egyezséget köt a tanyáján élő rovarok-
kal. Mézben, szexben, legyekben és húsban úszó történet, ragacsos befejezéssel.

Trench / Mikko Keskiivari & Diana luganski / 9:15
Experimental / Finland 
A broken narrative about the encounter of eight women. 
Szomorkás elbeszélés nyolc nő találkozásáról. 

Marriage 082910 / áron Török / 13:23 
Fiction / Hungary http://imfilm.hu   
Julja the anchorwoman meets the most important interviewee of her life. The 
story of Katrina leads to a gate of such a world where there is no more need to 
consider our actions. In tonight’s show the questioner gets answers that turn 
fate.
Julja, a műsorvezető találkozik élete legfontosabb riportalanyával. Katrina 
története elvezet egy olyan világ kapujába, melyben nem kell többé megfontolni 
tetteinket. A kérdező sorsfordító válaszokat kap a ma esti show-ban.

virtuos virtuell / Thomas stellmach & Maja Oschmann / 7:30 
animation / Germany www.VirtuosVirtuell.com
Ink drawings inspired by a composition of Louis Spohr and accompanying 
the music, serve as basis for this animation film. They play on the threshold 
between the figurative and nonfigurative, thus allowing for a wide range of 
associations to form.
Tintarajzok, melyeket Louis Spohr kompozíciói inspiráltak és a zenével kiegészül-
ve adják meg ennek az animációs filmnek az alapját. A figuratív és nonfiguratív 
határán játszó művész így széles teret biztosít az asszociációk formába önté-
séhez.
le Portrait / living image / alex sambe / 11:00
Fiction / France 
First, take an awful and unsolved murder, in a costly Paris flat. Add a police 
officer, who will try to unthread this strange case, a mix of everyday life and 
paranormal events. And there, on top of the cake, put a janitor who will keep 
all the place tidy !
Vegyünk egy csúnya, megoldatlan gyilkosságot egy elegáns, párizsi lakásban. 
Adjunk hozzá egy rendőrtisztet, aki megpróbálja nem felderíteni ezt a furcsa 
ügyet, amely tele van mindennapi és paranormális eseményekkel. Majd végül, a 
hab a tortán, tegyünk bele egy gondnokot, aki feltakarítja az egész helyet.



abgestempelt / Punched / Michael Rittmannsberger / 11:00 
Fiction / austria  
On a nightly bus ride, the thin line between good and evil gets devastatingly 
blurred...
Egy éjszakai buszozás során, a jó és a gonosz közötti vékony határvonal végze-
tesen elmosódik…  

andersartig / Different / Dennis stein-schomburg / 4:30 
animation / Germany / www.augohr.de/film 
One child is different than the others. Because of her dreamily and sportive 
nature she doesn’t match the generally accepted behaviour of the others. 
Being different makes her more and more lonely. In the end her loneliness 
saves her from being killed.
Egy gyermek, aki más, mint a többi. Egyrészt családja, másrészt pedig játékos 
természete miatt nem illeszkedik a felállított viselkedési normákhoz. A másság 
egyre inkább magányossá teszi. Végül épp a magányossága menti meg attól, 
hogy meggyilkolják.

The Case Of  Mary Ford / Ben Mole / 22:00
Fiction / united Kingdom http://www.benmole.com 
New York City 1912 – Immigrant Mary Ford is accused of killing her lover. 
But she claims the real murderer is her husband who came back from the 
dead. Her story takes us back to her home in Greece.
New York City 1912 – a bevándorló Mary Fordot szerelme meggyilkolásával 
vádolják. De ő azt állítja, a gyilkos valójában az ő férje, aki feltámadt holtából. 
A történet visszavisz bennünket a nő szülőföldjére, Görögországba.

#stop / sergio Barrejón / 6:00
Fiction / spain / http://marvinwayne.com/en/stop
It happens every day. Racial profiling, illegal arrests. Government denies. 
Citizens look the other way. Only a handful of them are going to step for-
ward. 
Mindennapos történet. Rasszista ábrázolás, illegális letartóztatások. A ko-
rmány tagad. Az állampolgárok elfordulnak. Csak egy kis csoport szándékozik 
lépni az ügyben.

Tizenhárom és fél perc / Thirteen and a half minutes / 
Georgina Hegedűs / 15:00 / Fiction / Hungary 
A young woman cycles through the extinct streets of Budapest in the
night. She neither looks around, nor stop at the crossroads. She is 
muttering anxiously, when she suddenly turns back.... Usually it takes 
fifteen minutes the ambulance to get to the location. But what could 
happen until then?
Egy lány teker Pest kihalt utcáin át az éjszakában. Körbe se néz, még 
a kereszteződéseknél se lassít. Feldúltan ismételget magában, amikor 
hirtelen fordul... Tizenöt perc amíg a mentő a helyszínre érkezik.... De mi 
az, ami addig megtörténhet?



ich hab noch auferstehung / still got lives / Jan-Gerrit seyler / 22:49 
Fiction / Germany / http://www.hamburgmediaschool.com 
Marco and Lisa are in love. Online, they fight side by side against dreadful 
monsters. However, Lisa refuses to meet Marco in real life. When one day 
she stops showing up for the game, Marco decides to go searching for her. 
He finds a new world. And learns real dread. 
Marco és Lisa szerelmesek. Egymás oldalán harcolnak gonosz szörnyek ellen 
az interneten. Lisa mégis visszautasítja az élő találkozást Marco-val. Amikor 
egy nap Lisa többé nem lép be a játékba, Marco elhatározza, hogy megkeresi 
a lányt. A keresés során Marco új világra, és rettegésre lel. 

se lastaan vihaa / Waste of a life / Marko Pekkanen / 5:12 
Fiction / Finland 
Waste of a Life tells a story of a mother and a daughter who try to recover 
from the pressure of domestic abuse.
Történet egy anyáról és lányáról, akik a családon belüli erőszak okozta meg-
próbáltatásokból próbálnak kigyógyulni.

nyuszi és Őz / Rabbit and Deer / Péter vácz / 17:00 
animation / Hungary 
The previously harmonious friendship between Bunny and Deer is put to a 
test by Deer’s obsessive search for the third dimension. 
Nyuszi és Őz felhőtlen barátságát próbára teszi Őz rögeszmés kutatása a 
harmadik dimenzió után...

Ex Mime / Mathijs Geijskes / 6:10 
Fiction / nederland  http://www.mathijsgeijskes.nl 
Mike, a pantomime player for 24 hours a day, has to change his life. But his 
imaginary world is hard to ignore.
Mike pantomimművész napi 24 órában. Változtatnia kell az életén, de kép-
zeletvilágát nehéz figyelmen kívül hagynia.

Matriarche / nabil Khouri / 9:00 / 
Fiction / France 
An epic failed hold up: 3 hooded men trying to run away from their crime. 
The cop that hunts them do not hesitate to shoot at them in the street. 
While gunshot are being fired, corpses are piled. Confrontation still goes on 
when one of the raider finally escapes by car with his accomplice.  
Három kapucnis férfi próbál elmenekülni bűntettük helyszínéről. Az őket 
üldöző rendőr nem szívbajos, rájuk lő a nyílt utcán. A golyók repkednek, a 
hullák gyűlnek. Végül az egyik férfinak, bűntársával együtt egy autóban 
sikerül elmenekülnie.



Egy róka / a Fox / anikó Takács / 6:26 / animation / Hungary 
The city is a zoo personalized for people who circle behind the bars of their 
own circumstances. The animted film is based on the short story of the 
Hungarian writer Adam Bodor.
A város egy emberekre szabott állatkert, akik a saját életkörülményeik által 
állított ketreceikben járkálnak fel-alá. Ez az animációs film a magyar író, 
Bodor Ádám történetén alapul.

Hajsza / The Chase / áron lőrincz / 3:15 / animation / Hungary 
A traditional English chase hunt takes an unexpected turn when the hunt-
ers meet an unknown creature, who lures them to a trap.
Egy tradicionális angol hajtóvadászat váratlan fordulatot vesz, amikor a 
vadászok egy ismeretlen teremtménnyel találkoznak szembe, aki csapdába 
csalja őket.

Hókirály  / The snow King / attila Bárdos / 7:00 / animation / Hungary
Children playing at the edge of the village build a snowman, who comes 
to life at night. The Rabbit notices the strange creature and wakes the 
animals from their winter sleep to alert them, that a giant king is about to 
arrive to their forest.
Gyerekek hóembert építenek a falu szélén, aki az éjszaka folyamán életre kel. 
A nyúl észreveszi a különös teremtményt és felébreszti a téli álmot alvó többi 
állatot, hogy figyelmeztesse őket: egy óriás király érkezik az erdőbe! 

Hölgy hosszú hajjal / lady With long Hair / Barbara Bakos / 10:00  
animation / Hungary 
Mrs. Toupee is an old lady who likes to make her grandchild’s favorite 
cherry cake. One day, when she starts baking cookies for the family, she 
notices something extraordinary.
Mrs Toupee egy idős hölgy, aki imádja elkészíteni unokái kedvenc süteményét 
a meggyes tortát. Egy napon, amikor épp sütni készül a családnak, észrevesz 
valami nagyon különös dolgot.

l'esprit de l'escalier / The Wit of the staircase / ivan örkény / 8:00 
animation / Hungary-usa
L’esprit de L’escalier is the second animation in a trilogy about a miniature 
spiral staircase born of an 18th century carpentry guild. 
Az animációs film egy 18. századi céhben épült miniatűr csigalépcsőről szóló 
trilógia második része.

Otthon / Hearth / Bálint Gelley / 5:40  
animation / Hungary 
Three old women sitting in a boat, a man rowing. A girl smoking a ciga-
rette on a rooftop. A family preparing for lunch together.
Három idős hölgy ül egy csónakban, egy férfi evez. Egy lány cigarettázik a 
háztetőn. Egy család ebédhez készülődik. 



séta / Walk /
lívia Molnár, istván Hevesi / 3:19 / 
animation / Hungary
Puppet-animation.
Bábanimációs film. 

szörnycsapda / Monster Catch / ágota végső / 5:50 / 
animation /Hungary
The citizens are too busy to notice anything, even if a spectacular is happening right 
before their eyes. A tiny poster figure stands up against the gigantic bubblegum 
monster, and is forced to flee to reality.
Az emberek túl elfoglaltak ahhoz, hogy észrevegyék ha valami látványos dolog történik, 
még ha az a szemük előtt zajlik is. Egy kis plakátfigura lép fel a gigantikus rágógumi-
szörny ellen, ami arra kényszeríti, hogy életre keljen.

angyali vidéken / On angelic land / Gábor Fábián / 3:46 
Experimental / Hungary www.osvenyfilm.com 
This dramatic 3-minute short shows the life of the mentally disabled people in the 
way that actors only give their faces to the film without any action.
Az alig háromperces film drámai módon mutatja be az értelmileg akadályozott 
emberek létét úgy, hogy a szereplők cselekmény nélkül csupán az arcukat adják a 
képsorokhoz.

árnyékfilm / shadow Movie / Réka szabó / 10:47 / Experimental / Hungary 
Cartoon with living characters. The black and white experimental short film is an 
abstract cartoon with live people. Its visuality emerged from a former performance 
of Réka Szabó’s dance company. The movie was awarded by the jury of the 42th Hun-
garian Film Festival and Timishort Film Festival with a certificate of merit.
Az Árnyékfilm madártávlatból – 8 méter magas kameraállásból – szemléli az embert. 
Innen nézve ő csak amorf forma, mocorgó paca, élete pedig kétdimenziós, lecsupaszí-
tott, fekete-fehér rajzfilm, mely mintha egy laboratóriumi tárgylemezen jelenne meg.

Hazatérés/ Homecoming / zsolt Gyöngyösi and Tamás sáros / 7:10
Experimental / Hungary 
Inspired by Terrence Malick, the film explores the spiritual relationship between a 
mother and her son. They are distant yet very close.
Terrence Malick filmje egy anya és fia közötti spirituális kapcsolatba enged bepillantást. 
Távol vannak egymástól, mégis oly közel. 

Transit / Beáta Pántya / 2: 45 
animation / Hungary 
Experimental object animation about the dynamics of devastation, and the micro 
worlds, spaces, and new life forms generated along these processes - the fantasy 
worlds beyond the humanly observable spheres.
Kísérleti animáció tárgyakkal, a pusztulás dinamikájáról, a mikrovilágról és ahogy új 
élet ölt formát a folyamat során – a fantázia világa az ember által érzékelhető szférán 
túl. 



skizm / skizm / Marcell andristyák  / 4:24
Experimental / Hungary
Skizm is a contemporary dance video, the upshot of an experiment aiming to study 
the shape and movement of the body from different viewpoints. 
Skizm egy kortárs tánc video, egy az emberi test mozgását és formáját vizsgáló 
kísérlet eredményeként született meg, melynek alapja a táncos egy időben több 
nézőpontból történő megjelenítése. 
 

ádám pincéje / adam’s Cellar / Gergely ipacs / 9:00 
Fiction / Hungary  http://www.filmdrops.hu 
To survive the war, Adam has moved underground. He is building his secret in the 
cellar for years, when suddenly she arrives...
Hogy túlélje a háborút, Adam a föld alá költözik. Évekig építi titkos rejtekhelyét, 
amikor hirtelen felbukkan A lány.

a földmérő / land surveyor / Gábor váncsa / 21:17
Fiction / Hungary      
The Land Surveyor is called for a job. But this soon becomes questionable. By visit-
ing the Leader, they “together” try to find the official document that could prove 
the right of the Land Surveyor.
A Földmérő a levél szerint munkát kapott. Mindez azonban hamarosan 
megkérdőjeleződik. Az Elöljárónál tett látogatása során “közösen” próbálják 
megta¬lálni azt a hivatalos leiratot, ami a Földmérő igazát bebizonyíthatná.
átmeneti szállás / Transitory Quarters / Gergő Kövi / 13:49 
Fiction / Hungary  
The whitely dressed girl lives on her own in a palace. War around her. Her days are 
haunted by a monster with a gasmask on. This short is a merciless piece with pretty 
awkward atmosphere from some conscious filmmakers. 
Fehér ruhás kislány egy palotában, egyedül. Körülötte háború. A napjait pedig egy 
gázmaszkos szörnyember kísérti. Az Átmeneti szállás roppant erős hangulattal 
rendelkező és kíméletlen rövidfilm tudatos alkotóktól. 

Borostyán szerepe / The importance Of Being amber / 
shelton Walsmith / 23:00 / Fiction / usa-Hungary
The film mediates between permanence and loss. It is a story of an artist and her 
daughter in a karmic cycle of becoming one another told through the compulsion 
to make art.
A film az állandóságról és a nincstelenségről szól. Történet egy művésznek és 
lányának karmájáról, amint kényszerűségből űzik szakmájukat.

Csomagtartó / in the trunk / Gábor Benő Baranyi  / 11:00 
Fiction / Hungary https://www.facebook.com/csomagtarto.kisjatekfilm 
Father and his son are going to the cinema, but they arrive for a women’s house. 
While the child is waiting for his father, who is going to the house, an unexcepted 
event happened outside.
Apa és kisfia moziba indulnak, de egy nő háza előtt kötnek ki. Amíg az apa odabent 
van, a fiú kiszáll a kocsiból, s az események váratlan fordulatot vesznek... 

self sabotage / self sabotage / Dávid Gyurka / 4:58 
 Experimental / Hungary  
A young woman struggles to get to her very important exam, but during her way 
to the university she keeps remembering a dance performance she saw lately. 
Egy fiatal nő nehezen tud eljutni egy számára nagyon fontos vizsgára. De úton az 
egyetem felé egyfolytában egy táncelőadás jár a fejében, melyet nemrég látott.



én is téged, nagyon! / i love you too! a lot! / Gábor zsigmond Papp/ 22:00 
Fiction / Hungary 
Experimental short made of nominal (found) text messages. The acquaintances of 
the director – lovers, relatives, father, mother, siblings, his ex-wife and his colleagues 
sending text messages in various topics. 
A kísérleti kisjátékfilm fiktív („talált”) sms-ekből áll. Egy filmrendező ismerősei:           
szerelmei, rokonai – apja, anyja, testvére, volt felesége – és munkatársai küldenek neki 
sms-eket a legkülönbözőbb témákban. 

Kávéfőző / Coffee Machine / Csaba vékes / 8:15  
Fiction / Hungary www.blueduck.hu
This simple story lets us to peep into a devastating marriage with the aid of an ob-
ject. In this marriage not the important questions or unsettled contraries are causing 
this relationship to work, but banal detriments and petty problems.
Az egyszerű történet egy hétköznapi tárgy segítségével enged bepillantást egy szép 
lassan végpontjára jutó házasságba, ahol nem fontos kérdések vagy kibékíthe-
tetlen ellentétek, hanem banális sérelmek, kisszerű problémák okozzák két ember                    
kapcsolatának lehetetlenné válását. 

Keeping / Keeping / Declan Hannigan / 3:00 
Fiction / Hungary 
A husband, wife and best friend meet for a Sunday afternoon drink. 3 lives change in 
3 minutes with a word being spoken about it. 
Egy férj, a felesége és a legjobb barátjuk találkoznak egy vasárnap délutáni italra. 3 
élet változik meg 3 perc alatt, egyetlen kimondott szó miatt. 

Őrző / Guardian / Dániel Kiss / 15:55
Fiction / Hungary 
Krisztina has to look after her mentally ill grandfather on Sundays. In this quiet 
situ¬ation the uncertainty settles on she, and her relative tries to help her also. The 
difficulties makes their relationship stronger. 
Krisztinának kell vasárnaponként vigyáznia a mentálisan sérült nagyapjára. Ebben a 
csendes közegben a lányra rátelepszik a bizonytalanság érzése, de nagyapja meg-
próbál segíteni. A nehézségek erősebbé teszik a kettejük kapcsolatát. 

souled / Dániel Richárd Kovács / 10:17 / Fiction / usa / HD 
Jake (Oscar Torre) have lost all his money, stuck in a bar in the middle of nowhere, 
doesn’t know, how to get home. He meets a mysterious stranger, Kingston (Mauricio 
Mendoza), who offers him an extraordinary business to help him get home: buying 
Jake’s soul. 
Jake minden pénzét elveszítette és egy bárban ragadt a semmi közepén, nem tudja 
hogyan juthatna haza. Egy titokzatos idegennel találkozik, Kingstonnal, aki egy külön-
leges üzletet ajánl neki, hogy hazajusson: megvenné Jake lelkét. 
Újváros / Balázs Dudás / 30:00
Fiction / Hungary  
What’s life like for young people in a small town? They’re looking for opportunities, 
while struggling with their job, their love life, they do party, desire, dream and wait 
for their dreams to become true.
Milyen az élet egy kisvárosban a fiatalok számára, akik keresik a lehetőségeiket, 
miközben birkóznak a munkával, szerelemmel, buliznak, vágyódnak, elvágyódnak, 
álmodnak, s várják, álmaik valóra válnak-e. 
viktória Profilja / viktória's Profile / áron Török / 19:47
Fiction / Hungary
A video of a dead girl. 
Egy halott kislány videója.



sweet love / albert Jan van Rees / 23:48
Fiction / netherlands http://www.familyaffairfilms.nl
One man makes all the sweets, and therefore owns almost everything. His wife 
has everything her heart desires, but their marriage is no longer what it was. 
A férfinak, aki az édességet készíti hatalma van és ezáltal mindent birtokol. Felesé-
gének is mindene megvan, amire vágyott, de házasságuk már mégsem olyan, mint 
volt. 
Whore / asim abbasi / 15:11 /
Fiction / united Kingdom
‘Whore’ recounts the chain of events that drives a jealous husband, consumed 
with suspicions and doubts, to seek the truth about his wife’s infidelity. But as 
his own perception of reality takes over, truth begins to lose all meaning...
A film felgöngyölíti az események láncreakcióját, melyben a féltékeny, gyanakvó 
és kétkedő férj, megpróbálja kideríteni felesége valódi énjét. De ahogy saját, 
valóságról alkotott előítéletei felülkerekednek, úgy kezdi az igazság elveszíteni 
minden jelentőségét. 
zerrissen / Torn / arne nostitz-Rieneck / 10:10
Fiction / austria
Homo homini lupus. - Present is torn between Past and Future. How do we 
know, whats the right way? An allegoric journey about life crisis in music and 
dance.
A jelen szétszakadt múlt és jövő között. Honnan tudjuk, hogy melyik a helyes út? 
Allegorikus utazás az élet krízishelyzeteibe, tánccal és zenével. 

zombie Chéri / zombie Chéri (From Paris With Blood)                              
Genevray Jerome / 10:00 
Fiction / France
Paris is infested with zombies. The humans are organized to survive in this 
dangerous and intolerant civilization. Aurore tries to live in mixed couple a 
beautiful romantic story. 
Párizst elárasztják a zombik. Az emberek szervezetten igyekeznek túlélni ezt a 
veszélyes és intoleráns civilizációban. Aurore megpróbál vegyespárosban élni, ami 
Cold star / Kai stänicke / 7:03
Fiction / Germany http://www.kaistaenicke.com  
A boy experiences new desires while watching a man at an indoor swimming 
pool. Forced up the diving platform by a rowdy gang, he receives unexpected 
help.
Egy fiúban újszerű kiváncsiság ébred, amikor egy férfit figyel az uszodában. Miu-
tán egy lármás banda felkényszeríti őt az ugrótoronyba, a fiú nem várt segítséget 
kap.
Tout ça pour un tango / all that for a tango 
Frédéric Hontschoote / 17:00 / Fiction / France
Gabriel is an electrician but his true passion is tango. To pay off a debt, he has 
to go in France to steal a painting. He will meet Jeanne, a charming breeder of 
goats to whom he is going to teach the tango. But she has her secret too.
Gabriel villanyszerelő, de igazi szenvedélye a tangó. Hogy hitelét ki tudja fizetni, 
Franciaországba kell utaznia és el kell lopnia egy festményt. Találkozik Jeanne-val, 
a bájos kecsketenyésztővel, akit megtanít tangózni. De a nőnek is megvan a saját 
kis titka.
Holding On / Jo southwell / 14:09
Fiction / uK
Holding on is the story on one man’s struggle as Alzheimer’s takes hold. We see 
the world through his eyes. 
A film egy Alzheimer-kórral küzdő emberről szól, melyben az ő szemével láthatjuk 
a világot.



El mundo tan pequeñito / such a small world / Emilia sánchez Ruiz / 18:00 
Fiction / spain 
Isabel is an octogenarian woman who lives alone at home and hardly relates to her 
neighbours. She hasn’t slept much the night before and the day seems longer than 
usual. 
A nyolcvanéves Isabel egyedül él és nem nagyon tartja a kapcsolatot szomszédaival. 
Nem sokat aludt az elmúlt éjszaka és ez a nap hosszabbnak tűnik, mint általában.

Tachyon / ingrid Franchi / 07:04 /
Fiction / France / http://www.ingridfranchi.com
The short Tachyon was made in 48 hours by Stellavox Collective. 
A Tachyon című rövidfilmet 48 óra alatt hozta létre a Stellavox Kollektíva.

Entre todos / all Together  / Javier san Román  / 4:00 / Fiction / spain  
www.agenciafreak.com 
Stories of the middle class in hard times or how to keep the status whatsover.
Történetek a középosztályról, arról hogyan tartsák fenn egyáltalán státuszukat a nehéz 
időkben is.

Margerita / alessandro Grande  / 15:00 / Fiction / italy
Efrem, gypsy boy and skilled pickpocket, faces his first theft in an apartment. An 
experience that will change his life.
Efrem, a cigányfiú egy képzett zsebtolvaj. Első lopására készül egy lakásban, és amit 
ekkor megtapasztal az örökre megváltoztatja az életét. 

Dedowtschina / Maxim Kuphal-Potapenko  / 21:13 
Fiction / Germany / http://www.hamburgmediaschool.com  
Escaped from the cruelties in the Russian army, Kolja (19) has to hide in his sister’s 
apartment in Germany. When coming to the rescue of a neighbors kid, he acciden-
tally draws attention on him.
Az orosz hadseregben zajló kegyetlenkedések elől a 19 éves Kolja nővéréhez menekül 
Németországba. Mikor a szomszéd kisfiú segítségére siet, véletlenül magára vonja a 
figyelmet.
 ExiT / Michel Goossens / 15:54 / 
Fiction / spain
A woman awakes in an unfamiliar space with a man sitting beside her bed. He 
explains her that she has passed away and will now have to let go of her earthly 
identity to move on.
Egy nő, aki egy ismeretlen helyen ébred, ágya mellett egy férfi ül. A férfi elmagyarázza 
neki, hogy meghalt és most el kell hagynia földi identitását ahhoz, hogy tovább tudjon 
lépni. 

sein Kampf /  Tonio Kellner / 16:39 / Fiction / Germany
A boy - under the influence of his neonazi-brother witnesses the power of truth when 
listening to an old survivor of the Shoah. 
Egy - a neonáci bátyja hatása alatt álló - fiú szembesül az igazság erejével, mikor egy 
Holokauszt-túlélő elbeszélését hallgatja. 



Wie das schwein zum Metzger wurde / How the pig became the butcher  
Gregorius Grey / 4:59 / Fiction / austria
An armed guy raids a butcher shop. He rejects money but instead wants to have a 
solid, lush meat loaf roll. His credo: No money in the world can replace the pristine 
taste of a real meat loaf roll.
Egy fegyveres férfi ront be a henteshez. Nem pénzért jött, ellenben egy vaskos 
hústekercset követel. Mottója: semennyi pénz nem helyettesítheti az igazi, ősi 
hústekercs csodás ízét. 

amor a Primera vista / love at First sight / Mark Playne / 14:00 /
Fiction / spain 
A shy lonely young man arrives in a strange new town. His world is suddenly lit up 
when he spots his beautiful neighbour on the balcony opposite his new room. 
Egy zárkózott fiatalember érkezik a számára idegen és új városba. Az élete azonban új 
megvilágításba kerül, amikor megpillantja a gyönyörű szomszéd lányt az erkélyen.

il Tour di Davide / David’s Tour / nicola sersale / 11:00 / Fiction / italy
David, a city tour guide, leads his faithful tourists into a bizarre and surreal excur-
sion through Rome and its famous landmarks that have witnessed the reasons for 
his broken heart. 
David az idegenvezető bizarr és szürreális túrákra viszi a gyanútlan turistákat 
Rómában, abban a városban amelyik szemtanúja volt annak, amikor David szíve 
összetört.  

Fliehkraft / Escaping Gravity / Benjamin Teske / 22:46 / 
Fiction / Germany http://www.hamburgmediaschool.com
To finally gain her father’s acceptance, transsexual Leonie decides to return mas-
queraded as a man to the world of her childhood: the funfair. Though even the old 
owner of the ghost train has something to hide.
Miután a transszexuális Leonie végre elnyerte apja megértését, úgy dönt, hogy férfi-
nak öltözve visszatér gyermekkorának világába, a vidámparkba. Kiderül, hogy még a 
szellemvasút öreg tulajdonosának is van rejtegetnivalója.

a Man is a Man is a Man / alfredo salvatore arcilesi / 10:00 /
Fiction / Canada http://amanmovie.com/
An unapologetically Absurd Comedy proving that a Man is a Man, regardless of the 
colour of his skin.
Egy megbocsáthatatlanul abszurd komédia, amely azt bizonyítja, hogy az ember az 
ember, mindegy milyen a bőrszíne.

Titanic love / Mark Pressdee / 22:00 
Fiction / uK  www.titaniclove.com
Lucy wants romance and is obsessed with all things Titanic.  Jack has a plan when 
Lucy finds an expensive romantic cruise.  
Lucy romantikára vágyik és a Titanic teljes megszállottja. Jack egy tervet ötöl ki, miu-
tán Lucy talál egy drága hajóutat. 

Cough /  Jason Kempnich / 10:30 / Fiction / australia 
Food shortages during a pandemic force recently widowed George to stray far from 
home to survive. 
A járvány során fellépő élelmiszerhiány miatt megözvegyült George, kénytelen el-
hagyni otthonát a túlélés érdekében. 



El olivo / The Olive Tree / Frederic Menchón Bes / 16:00
Fiction / spain / 35mm
An ill olive tree dominating the garden. Two lovers. One lie. One betrayal. 
Egy beteg olajfa uralja a kertet. Két szerető. Egy hazugság. Egy árulás.

Geronimo / alfonso Díaz / 3:35
Fiction / spain / http://lineupshorts.wordpress.com/
Surreal reflection about the most relevant military intelligence operation in 2011. 
Do we really know what happened to Geronimo?
Szürreális reflektálás 2011 legismertebb katonai hadműveletére. Tudjuk-e valójában 
mi történt Geronimoval?

División azul / Blue Division / sergi Martí / 12:49 / Fiction / spain
Lenningrad, summer 1943. In this dark comedy set during World War II, two Span-
ish soldiers must find a way to work together and stay alive before the Russians 
come.
Leningrád, 1943 nyara. Ebben a II. világháborúban játszódó sötét komédiában két 
spanyol katona próbál együttműködve életben maradni és elkerülni az ellenséges 
orosz haderőt.

Chronicles simpkins Will Cut your ass / Brendan Hughes / 9:39
Fiction / u s a / http://www.brendanhughes.com/  
Sometimes winning at all costs means hurt feelings, hurt eyeballs, and hurt careers.
A minden áron való győzelem néha lelki fájdalmat okoz, vagy szemsérülést, netán 
karriertörést.

Emmeline / Daniela Pasquini / 7:00 / Fiction  / united Kingdom / Pal
‘Emmeline was a peculiar girl. A playful, imaginative celebration of ‘the other’, 
‘Emmeline’ is the sweetly comic-absurd fabulation of a girl who isn’t quite like eve-
ryone else: her arms are permanently suspended above her head.
Emmeline egy különös lány. Egy játékos, ötletgazdag tisztelgés a másság előtt. Em-
meline egy édes, komikusan abszurd megtestesítője egy olyan lánynak, aki más, mint 
a többiek: karjai a feje fölé vannak függesztve.

The Environmentalist / Jacob Bond / 7:12 
Fiction / Canada / www.wandererproductions.com
A darkly comic tale about a man who is desperately trying to save the world from 
environmental devastation before it is too late.  
Sötét komédia egy férfiról, aki kétségbeesetten próbálja megmenteni a világot a 
környezeti pusztulástól, mielőtt túl késő lenne.

Goblin Market / anna Blandford  / 19:00 
Fiction / uK / http://www.fallenfilms.co.uk   
Deep in the woods, Laura sells a lock of her hair to feast on the goblin men’s forbid-
den fruit. Returning home, she becomes deathly ill. 
Az erdő mélyén Laura eladja egy hajtincsét, hogy ehessen a kobold tiltott 
gyümölcséből. Miután hazaér, halálosan beteg lesz.



Hotel / José luis alemán / 11:20 
Fiction / spain www.agenciafreak.com
An exhausted man walks through the desert. The man can barely walk, exhausted, 
hungry and thirsty. Defeated, he dropps down. Between the heat and blazing sun 
on the horizon in the distance, he catch a glimpse of a hotel.
Egy fáradt férfi gyalogol a sivatagban. A férfi alig bír menni, fáradt, éhes és szomjas. 
Elgyengül, összeesik. A hőség és a sugárzó napfény közepette egy hotelt vél felfed-
ezni a horizonton. 

Mémoires vives / Memorium / Fabrice Mathieu / 13:24 
Fiction / France
The journey of a man into the Afterlife.
Egy férfi utazása a halál utáni életbe.

Hinter rotem samt/ Behind red velvet / Martin Kießling / 19:30 / 
Fiction / Germany 
Maya gets addressed by an old and strange man, Karl. He claims to be a profes-
sional photographer and invites her for a shooting in his studio. While Karl´s work-
ing on the lighting-setup, she accidentally stumbles upon evidence of an atrocious 
crime.
Maya megbízást kap egy idős, ismeretlen férfitől, Karltól, aki állítása szerint profi fo-
tográfus és meghívja a lányt a stúdiójába egy fotózásra. Amíg Karl a fényeket állítja 
be, a lány véletlenül egy kegyetlen bűntény bizonyítékába botlik.

Hannah’s zombie / Jodin Meyer / 14:26
 Fiction / australia
When is a relationship past its expiration date? Hannah will do anything to main-
tain her decaying relationship with flesh-hungry zombie Robbie.
Mikor jár le egy párkapcsolat szavatossági ideje? Hanna bármit megtenne, hogy 
fenntartsa egyre romló kapcsolatát Robbie-val, a húsra éhes zombival.

Loo /  stanislava Buevich / 3:00 
Fiction / united Kingdom / www.stanislavabuevich.com 
There’s nothing quite like romance  the warmth of candle light, the clink of crystal 
glasses  and the promise that your date will return from his trip to the loo? Not 
likely. 
Semmi más nem hasonlítható az igazi romantikához, mint a gyertyaláng melege, 
a kristálypoharak koccanása és az ígéret, hogy a leendő párod mindjárt visszajön a 
mosdóból? Nem valószínű.

Mr Bear / andrés Rosende / 14:00
Fiction / spain  
This Christmas will cost him an arm and a leg... and maybe a few fingers.
Ez a karácsony egy karjába és egy lábába fog kerülni… meg talán néhány ujjába is. 

Our name is Michael Morgan / Maurice Caldera / 12:50 
Fiction / united Kingdom  
Michael Morgan has a double. Or are we all turning into the same person? 
Michael Morganből kettő van. Vagy mi mindannyian ugyanazzá a személlyé válunk?



Pequeo bloque de cemento con pelo alborotado conteniendo el mar / little block 
of cement with disheveled hair containing the sea / Jorge lopez navarrete / 15:32
Fiction / spain / http://littleblockofcement.com/ 
A dog and a mare embark upon a voyage together. With every step they take, the 
differences between them become inevitably clearer. 
Egy kutya és egy kanca közös utazásra indulnak. Minden lépéssel egyre világosabbá 
válnak a kettejük között lévő különbségek.

supersede / James Baker / 1:00 
Fiction / australia 
A businessman is pursued by a mysterious assailant intent on his destruction.
Egy üzletembert egy titokzatos dolog üldözi, ártó szándékkal és az elpusztítására 
törekszik.

Peluquero Futbolero / Hooligan Hairdresser / Juan Manuel aragón / 12:54
Fiction / spain / http://lineupshorts.wordpress.com
Pelayo wants to return home groomed and clean-shaven. It’s late and he’s lost. 
He manages to find a hairdresser, open. But his salvation turns to nightmare as he 
finds himself captive at the mercy of a football fan hairdresser.
Paleyo ápoltan és megborotválkozva szeretne hazatérni. Késésben van és el is téved. 
Sikerül találnia egy fodrászt. Ám ami megváltásnak tűnt, hamar rémálomba fordul, 
amint a futballőrült fodrász fogságában találja magát.

Paranoia? - or just one of those things... / Peter stamford / 13:53
Fiction / united Kingdom 
A girl’s night’s sleep is ruined by partying neighbours and the day’s increasing noise 
becomes unbearable as people invade her space. 
A lány éjszakai alvását ellehetetleníti a szomszédban zajló buli, és a nappali növekvő 
zaj is kibírhatatlanná válik, ahogy az emberek befészkelik magukat a lány légterébe. 

Resonance : 1st Contact / Kissari salim / 10:30 
Fiction / France
Sam is a victim of nightmares, to the point that an object materializes. The more he 
tries to understand, the more the questions submerge him...Is he capable of accept-
ing the answers ? And you, what would you do ?
Sam a rémálmok áldozata. Minél többet próbál megérteni a dolgokból, annál több 
kérdés merül fel benne. Képes lesz elfogadni a válaszokat? És te, te mit tennél?

The long Way Down / yasser Howaidy / 12:47 
Fiction / united arab Emirates
An Arab guy and a Western guy work out their differences in an elevator, with help 
from various other passengers, after they get into a fight on the 59th floor of an 
office block.
Egy arab és egy nyugati srác kerül nézeteltérésbe különbözőségük okán egy irodaház 
liftjében. Végül az 59-ik emeleten összeverekednek.   

The Morning after / nathalie J. sameli / 5:00
Fiction / switzerland   
After a gig by The Beautiful Molly gets to know the band backstage and goes off 
partying with singer Joe. She ends up with him in his hotel suite. 
A „The Beautiful” egyik koncertje után Molly megismerkedik az együttessel és bulizni 
indul annak énekesével Joe-val. Végül s srác hotelszobájában kötnek ki.  



Wächter / Watcher / Daniel Jude / 15:46 
Fiction / Germany / http://www.waechter.rbtr.net
Isolated in a space station in the earth orbit, receiving no signs of life from the 
earth anymore, the watcher must decide whether he perishes in loneliness or tries 
to find a way to escape his isolation. 
Film egy föld körüli pályán keringő űrállomáson rekedt asztronautáról, akinek, miután 
semmi életjelet nem észlel a földről, el kell döntenie, hogy elpusztul a magányosság-
ban, vagy megpróbál kiutat találni az izolációból.

Crystal Wings / Román Reyes / 4:00
Experimental / spain 
What if words weren’t enough? 
Mi van akkor, ha a szavak nem elegendőek?

Welcome to Bavaria / Matthias  Koßmehl / 11:15 
Fiction / Germany / www.welcometobavaria-film.de  
In the bavarian mountain the border has been closed to protect against illegal 
immigration. One eve at the border post it comes do an encounter, which nobody 
expected and let reach clumsy Bernie to unconventional means.
Lezárták a határokat a sváb hegyekben, hogy megakadályozzák az illegális bevándor-
lást. Egy este az ügyetlen Bernie váratlan találkozás részese lesz a határon.

Two Persons Max / Tim Kent / 9:42 
Fiction / united Kingdom / www.cleverboymedia.com  
A short psychological drama based on possibilities and clichés, coloured by unpre-
dictable twists which follows the rules of the cat and mouse game, without defin-
ing the identity of the players.
Lehetőségeken és kliséken alapuló rövid pszichodráma, előreláthatatlan fordulatok-
kal színezve melyek a macska-egér harc szabályait követik anélkül, hogy felfedné a 
játékosok identitását. 

insan / Manner / Mehdi aghajani / 8:00 
animation / iran / http://sendyourfilm.com   
A dog loses his owner and faces cruelty from people (Based on Sadegh Hedayat’s 
award winning book Stray Dog).
Egy kutya, aki elveszíti gazdáját és szembesül az emberek kegyetlenségével.

nation for Two / Chaja Hertog & nir nadler / 15:15 
Experimental/ israel-netherlands / http://www.hertognadler.com 
A man and a woman dig their underground way towards each other from two 
remote locations in the world, whilst leaving physical threads wherever they pass. 
A világ két távoli pontjáról egy nő és egy férfi a föld alatt ássák alagútjukat egymás 
felé, miközben kézzelfogható nyomokat hagynak maguk után.

Bublina / Buble / Mária Ol’hová / 7:54
animation / slovakia 
The water  brings a man and a woman closer, it becomes a barrier for them and a 
child is born in it, who bonds together them again.
A víz hoz közelebb egymáshoz egy férfit és egy nőt. Mégis akadályt képez közöttük, 
ám születik benne egy gyermek, aki végül újra összeköti őket.



The Hopper / alex Brüel Flagstad / 17:00 
animation / Denmark-Germany / http://www.augohr.de/film  
16 year old Dexter lives with his grandmother in west Baltimore, Maryland. One 
night Dexter and his friend Kevin rob local drug dealers, but things do not work out 
as planned and violence spins out of control.
A 16 éves Dexter nagymamájával él a marylandi Nyugat-Baltimore-ban. Egy éjjelen 
Dexter és barátja Kevin kirabolják a helyi drogdílereket, de a dolgok nem a terv szerint 
alakulnak és erőszakos fordulatot vesznek. 

Memorial / Francesco Filippi / 10:04
Fiction / italy–usa  http://www.studiomistral.com 
At a war memorial a young girl meets a mysterious old man, who looks like a 
soldier ghost. She cannot remember the name of his best friend, who died during 
the war.
A fiatal lány egy háborús emlékműnél találkozik egy titokzatos, idős emberrel, aki 
úgy néz ki, mint egy katona szelleme. A lány képtelen felidézni barátja nevét, aki a 
háborúban halt meg.

The tree of pan/ aitken Pearson / 13:35 
Experimental/ Portugal
a period piece set in early 19th century Madeira.
Részlet a kora 19. századi Madeirából.

losing grip / Rembert net / 4:40 / Experimental / Belgium  
The movie tries to capture the feeling that comes with hurting the one you most 
love, a form of self-harm through another person. 
A film azt az érzést próbálja megörökíteni, amikor megbántod azt, akit a legjobban 
szeretsz. Ez is egy formája az önkárosításnak, csak egy másik emberen keresztül.

Tanihgui negen domog / unknown tale / sanchirchimeg  vanchinjav / 5:50 
Experimental / Germany
The morning as merry as a playing child, midday as radiant as a young woman and 
the evening as wise as an old lady. This story was inspired by old Mongolian tradi-
tions, riddles and legends. 
A reggel boldog, mint a játszadozó gyermek, a nappal ragyogó, mint egy fiatal nő, 
az este bölcs, mint egy idős asszony. A történetet régi mongol tradíciók, titkok és 
legendák inspirálták.

shave it / Fernando Maldonado, Jorge Tereso/ 4:00
animation / spain 
In a jungle where giant bulldozers shave the vegetation, a monkey finds a razor and 
decides to use it. With a human appearance, he moves to the city and sets out to 
climb society’s ladder.

Resolution / sadik Demiroz / 3:27 
Experimental / Turkey http://www.sadikdemiroz.com
Conceptually emphasizing the human struggle for being exist in life…
A film koncepciózusan hangsúlyozza az ember küzdelmét, hogy ne csak létezzen, de 
éljen is. 



Canção para minha irmã / song for my sad sister / Pedro severien / 17:00
Fiction / Brazil 
Tiago is an inmate in a semi-open regime. It’s been some time since he last returned 
to his hometown. 
Tiago egy közepes rezsim alatt álló országban raboskodik. Régen nem járt már az 
otthonában.

Barefoot / amit asraf / 11:55 
Fiction / israel
A nine moments in a life of a girl, that searching for the meaning of revenge. It is a 
movie that tries to tell a narrative story in a new way.
Egy lány életének 9 pillanata, amik a bosszú értelmét kutatják. Egy film, amely új 
módon próbál meg elbeszélni egy történetet.

G/r/e/a/S/e / antoni  Pinent / 20:00 
Experimental / Germany / a handmade décollage film
Brief notes mixed:  Vinyl and Celluloid Party. […]  / 2 faces coin-frame. / A new (sub)
version film… all from the original Grease (1978).
Rövid hangjegyek keverve: bakelit és szalagos party, avagy az éremnek két oldala van. 
Az eredeti Grease-film újragondolása.

Calma / Calm  / nic Postiglione / 16:00
Fiction / Chile
‘Calma’ is a short film that portrays the rough work of a Chilean farmer during the 
1990s. In order to replant next years crops, he finds himself in desperate need to 
burn last years stubble. 
A film egy portré, ami egy chilei farmer kemény munkáját mutatja be a 90-es évek-
ben. Ahhoz, hogy a következő év magvait elültethesse, le kell égetnie a tavalyi tarlót.

Talent House / Hyon-lè / 15:00 
Fiction / Malaysia
A peek into the offbeat world of talent casting in Malaysia. We follow the trials of 
Kris, a struggling actor determine to make it big and Zak, a seasoned casting direc-
tor who takes pride in the people he propels to fame.
Bepillantás a malajziai tehetségkutató szokatlan világába. Nyomon követjük a 
nagyratörő Kris próbálkozásait és az alkalmi szereplőválogató Zakot, aki nagy büszke-
séggel viseltet az emberek iránt, akiket a hírnév felé repít.

una madre es demasiado / One Mother is Too Much / Pablo Goldbarg / 15:00  
Fiction / argentina 
A man on the edge of his forties sues the overprotective and possessive mother he lives 
with for moral and psychological damages. The court rejects the summon and the man 
cuts himself off in his room, leading to an unexpected turn in their relationship. 
A negyvenes éveiben járó férfi bepereli a vele élő, ám őt túlságosan óvó és birtokló       
anyját, morális és pszichikai károkozásért. A bíróság ejti a vádat és a férfi felvágja az 
ereit, ami váratlan fordulatot hoz kettejük kapcsolatában. 



First lesson in love / Tomer Werechson / 08:04 
Fiction / israel  www.filmannex.com 
A chance meeting of two worlds leads to a love story between a 17 year old reli-
gious girl named Tom and a non observant street musician named Razi at a train 
station in Jerusalem.
Két világ véletlen találkozása egy szerelmi történetbe fordul, a 17 éves, vallásos lány 
Tom, és a névtelen utcazenész Razi között a jeruzsálemi vasútállomáson.

angst, Piss & Drid / angst, Piss & shit / Fredrik Hana /19:00 
Fiction / norway  
ANGST, PISS & SHIT is a black comedy that deals with twisted, complicated love 
between two murdering psychopaths.  
A film egy fekete komédia, ami egy pszichopata gyilkos pár furcsa, és komplikált 
szerelmét mutatja be.

The lady of The stamps / Pedro Murad / 11:21 / Fiction / Brazil  
Psychological thriller without dialogue, revealing the routine of a lonely secretary in 
a large and dark metropolis. 
Pszichológiai thriller, szöveg nélkül, ami feltárja egy magányos titkárnő napi rutinját 
egy nagy és sötét metropoliszban.

la noche anuncia la aurora / night announces Dawn / Gerard uzcategui / 
23:00 / Fiction / venezuela 
Over the delta of the Catatumbo river in a Palafito a woman makes her home.      
Facing the death of her husband she cleaves the streams of solitude. 
Egy nő a Catatumbo folyó deltájánál, egy bungalóba költözik. Itt szembesül férje      
halálával, és az azt követő szörnyű magánnyal. 

Hevosen kyyneleet / Tears of horses / samuel Häkkinen / 7:58
Fiction / Finland   
The story of a lonely man, whose birthday is today and he wants to celebrate it. 
Suddenly he is faced with the unknown man who asked man to come sauna with 
him. 
Történet egy magányos férfiről, aki meg szeretné ünnepelni a születésnapját.       
Váratlanul összefut egy ismeretlennel, aki szaunázni hívja őt.

Mitt Förra liv / My Past life / sebastian lindblad / 3:00
Fiction / sweden
What you don’t know won’t hurt you... Right? A story about a man blinded by love, 
driven by passion and ignorant of reality.
Ha nem tudod, nem fáj… ugye? Történet egy férfiról, akit elvakít a szerelem, irányít a 
szenvedély és figyelmen kívül hagyja a valóságot.

2 piger 1 kage / 2 girls 1 cake  / Jens  Dahl / 13:29 / Fiction / Denmark  
After a traumatic near-death experience two girls meet over a not so ordinary cake.
Egy traumatikus, halálközeli élmény után, két lány leül elfogyasztani egy nem       
hagyományos süteményt. 



Of your wounds / nicola Piovesan / 11:14 / Fiction / sweden 
living in isolation, remote from each other, a man, a woman and a house by a 
looming forest. as a scar on the woman’s face grows larger, an ever-present rock 
hovers in the garden, burdening their strained existence. 
Egy nő és egy férfi elzártan élnek egy házban, egy fenyegetően sötét erdőben. Ahogy 
a nő arcán lévő sebhely egyre nagyobbra nő, a kerti kőszikla pedig elkezd lebegni, úgy 
hullik sírba a két ember erőltetett létezése.

Fastaci / Peanuts / Mihajlo Kocev / 8:42 / Fiction / Bulgaria   
One night in the city. One little girl and the different fates of the people she meets.
Egy éjszaka a városban. Egy kislány és a különféle emberi sorsok, amiket megtapasz-
tal.

Musta joulu / Black Christmas / Juuso Räsänen / 19:18 / Fiction / Finland 
Ethiopian immigrant Samuel has the most ungrateful job in the world – he works as 
a Santa Claus  in Finland and doesn’t speak the language.  
Samuelnek, az etióp bevándorlónak van a leghálátlanabb munkája a világon – Miku-
lásként dolgozik Finnországban úgy, hogy nem beszéli a nyelvet.

Cold Turkey / Fannar Thor arnarsson / 14:11 / Fiction / iceland 
Adam is not exactly the most normal teenager. He is a cannibal and his monstrous 
desires are getting out of hand. 
Adam nem az az igazi, átlagos tinédzser. Ő egy kannibál és szörnyű vágyai kezdenek 
kicsúszni az ellenőrzése alól. 

Brija / Chillin’ / luka Rukavina / 14:58 / Fiction / Croatia  
Two long-time friends spend a sunny afternoon at a local park smoking one joint af-
ter another, scheming and debating the best way to make some quick cash... 
Két régi barát a helyi parkban tölti el a napfényes délutánt és egyik jointot szívják a 
másik után, miközben azon tanakodnak, mi lehet a legjobb módszer a gyors pénzszer-
zésre.

naslednik / The inheritor / ivan Milosavljevic / 10:48 / Fiction / serbia
The protagonist, Mitar (Nikola Slijepcevic) inherits some money from Australia. To 
get his inheritance, he has to go through a series of issues, without realizing what 
he will actually inherit. 
A főhős Mitar, pénzt örököl Ausztráliából. Hogy ténylegesen hozzájusson az örök-
séghez, számos akadályt kell leküzdenie anélkül, hogy tudná mit is örökölt valójában.



Шах Мат / Check Mate / Emilian Dechev / 6:43 / Fiction / Bulgaria
A bride, a groom and a best man in a chess game of life and death.
A menyasszony, a vőlegény és a vőfély egy életre-halálra menő sakkpartiban. 

Pigkouini / Penguins / Dimitris zahos / 14:49 / Fiction /Greece 
Penguins when they see ice melting around them and do not know where to hold 
on and how to get through, they get mad and feared and attack trying to eat one 
another. “Penguins” is a short film about crisis in family and crisis in society.
A körülöttük lévő olvadó jeget látva, a pingvinek nem tudják mitévők legyenek, 
pánikba esnek és egymásnak esnek, élelmet látva a másikban. Rövidfilm a családi és a 
társadalmi krízisről.

Pastila fericirii / The Pill of Happiness / Cecilia Felmeri / 12:00 
Fiction / Romania 
Revenge. Feels so good. Are you ready to pay the price for it?
Bosszú. Olyan jólesik. Készen állsz, hogy megfizess érte?

vibratia / vibration / Germain Kanda / 13:51 
Fiction / Romania 
An exposure of the vibration phenomenon, in a dramatic manner, showing its ways 
of manifestation and the way it is perceived.

Magyarország nemzetközi filmfesztiválja.
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O anthropos pou taize ton iskio tou / The man who fed his shadow /    
Mario Garefo / 18:00 / Fiction / Greece 
A man intrudes into rich people’s dinners claiming that he can collect the food from 
their table and feed his shadow which, curiously enough, is a female figure.
Egy férfi rátör a vacsorájukat fogyasztó gazdag társaságra, mondván, szüksége 
van az ételre, hogy megetethesse a saját árnyékát, ami meglepő módon egy női 
alak. 



özönvÍzEs KöRHinTa / FlOODED CaROusEl
For the FlOOD and CaROusEl poster competition launched in February, we received 10 posters in total and all of 
them can be seen at Busho’s central venue in the first week of september.  A februárban meghirdetett ÖZÖNVÍZ ÉS 
KÖRHINTA elnevezésű verseny plakát kategóriájában 10 alkotás érkezett, melyek mind megtekinthetőek lesznek a 9. 
BuSho fesztivál központi helyszínén szeptember első hetében:
Bányai Vivien: Az élet mulandó   Dajka Diána: Itt van mindennek a megoldása
Damó Zsolt: Özönvíz előtt    Eszenyi Roland: Az utolsó ember, aki elhagyja
Kós Gertrúd: Eljött most a világvége   Kovács Emese: Carousel of my mind
Kulcsár Kitti: Jelen, múlt, jövő   Ragó Rita: Uroborosz
Reiner Dalma: Folytatódhat a móka   Répási Szilvia: Hope you can swim

„OnE BEauTiFul WEEK” – PHOTO ExHiBiTiOn OF JánOs zsiRay
FROM THE 7th GOMBusHO inTERnaTiOnal MulTiCulTuRal WORKsHOP
János zsiray was born in 8-March-1949 of a photographer family in Budapest. 
The day is international Women’s day so that proved to be determinative for him 
as he’s been married three times and having 8 children from 6 different women. 
in 1970 when he received the call from the army for a 3-and-a-half-year national service, he decided 
to get on his motorbike instead and never got off until he reached Flensburg in north Germany 1850 
km away. He grew up in his grandfather’s light studio and went off in his trace to get deeper into 
photography. His father was the first in Budapest to be able to develop agfa and Kodak photos and 
one of his clients was the MTi (Hungarian news agency). He arrived in Germany as a photography 
student and he did his Master Course of Photography in 1980 in Hamburg. He used to be a teacher in 
the neumünster university. Taking photos and him walks hand in hand all his life, currently he lives a 
double, travelling life in nuremberg and Hungary.
„EGy széP HéT” – zsiRay JánOs FOTÓKiállÍTása 
a 7. GOMBusHO nEMzETKözi összMŰvészETi WORKsHOPRÓl
Zsiray János, fotográfus családban, 1949 nőnapján született Budapesten, mely, mint kiderült aztán 
meghatározó volt életében, ugyanis háromszor nősült, összesen 6 asszonytól 8 gyermek édesapja. 
1970-ben amikor megkapta a behívóját, úgy döntött, hogy a három és fél éves szolgálat helyett mo-
torjára pattan és csak az 1850 km-re fekvő észak-német városban, Flensburgban állt meg. Nagyapja 
fénystúdiójában nevelkedve majd nyomdokain indulva kezdett érdeklődni a fotózás iránt, édesapja 
volt az első Budapesten, aki Agfa és Kodak filmeket tudott hívni és tette mindezt többek között az 
MTI-nek is, Fotósinasként érkezett Németországba, 1980-ban Hamburgban mestervizsgát tett, majd 
a Neumünsteri Egyetemen tanított. Egész életét végigkísérte a fotózás, jelenleg Nürnbergben és         
itthon, amolyan kétlaki életet él. 



„MOsT MÚliK POnTOsan” --- in MEMORiaM xanTus JánOs
Amikor apám meghalt és észbe kaptam, hogy annyi mindent kellett volna még megbeszélni vagy megcsinálni, 
rájöttem, hogy micsoda igazság a gyerekkorban megtanult „amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” mondás, 
melyet azóta is sorban igazol az élet! Varga Csabának a világhírű animátor és íráskutatónak vagy egy éven keresz-
tül ott volt a lezárt boríték összekészítve a polcomon rengeteg animációs filmmel… Aztán amikor Cipő ott volt 
a fesztivál megnyitón, ahol a közösen forgatott Nagy kő zuhan-t vetítettük, mert épp Kállay – Bacsó retrospek-
tívet tartottunk abban az évben és tervezgettem, hogy meghívom a Republicot egy kis unplugged klubkoncertre 
kizárólag a folk dalokkal! Sajnos ez is füstbe ment, illetve a Cipő a másvilágra! És ami nagyon szíven ütött, az 
amikor tavaly ősszel körülbelül két héttel a legutolsó levélváltásunkat követően bemondta a rádió, hogy meghalt 
a Xantus! Nincsenek szavak, köszönjük az együtt töltött éveket, a törődést, az odafigyelést, Isten veled János! -bgt-

Három korai rövidfilmjével szeretnénk tisztelegni emléke előtt:

és így s ekképp tovább (1978) 
Rendező: xantus János, Operatőr: Matkócsik andrás, zeneszerző: Másik János
 „..Amikor megcsinálta a Balázs Bélában az Így és ekképp tovább…amiben két néma srác beszélget különböző 
helyszínek előtt. Megtehetik, mert őket nem zavarja a kontextus, vagyis éppen divatbemutató van a színpadon, 
hőseink meg a magányról beszélnek. Ma már érzékelhetetlen, mitől is borsódzott a hátunk, de mindent értettünk 
a mozi sötétjébe, talán még többet is, mint amit Xantus mondani akart…”
„Szabadságra nem születik az ember (ebben téved az Emberi Jogok Nyilatkozta), hanem válik, főleg mesterek 
révén. Mi Xantus Jánostól (is) tanultuk a szabadságot, ami érdekes, a demokrácia kitörése után is. A pénz 
demokratikus kultuszának húsz éves történetében ő maradt az, ami volt. Nem lehet belőle megélhetési filmes, 
sem álművész, inkább maradt tanárember, minthogy rossz filmet csináljon. Volt benne méltóság a szabadsághoz, 
és a szerelemhez.” (Bakács Tibor Settenkedő)

Diorissimo (1979) 16mm / 30' / BBs
Rendező: xantus János, Operatőr: Matkócsik andrás, zeneszerző: Másik János
Szereplők: Méhes Marietta, Ehirim Emmanuel, Kozma György, Litványi Károly
A film egy véletlen gyilkosság körülményeit kutatja, sikertelenül. „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell" 
- állapítja meg Wittgenstein. Aki ennek ellenére beszél, azt hallgatni kell.
„Xantus János nemzedékem egyik sztárja, egyik idolja. Ha volt magyar rendező, aki benne volt a nyolcvanas évek 
rockandrolljában, és nem csak kívülről figyelte azt, az Bódy Gábor mellett Xantus volt. A korszak szépfiúja, döglöt-
tek utána a csajok, ő pedig olyan volt, mint ahogy a Micimackóban énekli a Tigris: a szellemes, kellemes, jellemes 
Tigris, az én vagyok magam. Xantus az volt.” (Pálinkás Szűts Róbert)

női kezekben (1981) 35mm / 24' / BBs
Rendező: xantus János, Operatőr: Matkócsik andrás, zeneszerző: Másik János
Szereplők: Törőcsik Mari, Xantus János, Méhes Marietta, Lukáts Andor
A misztikus és logikai experimentalizmus találkozása egy történetben megfogalmazva. Történet: egy fiatalem-
ber utazása a vonaton, amely tragikus szerencsétlenséggel ér véget. A fiatalember azonban túléli a katasztrófát,        
ahogy a különös hölgy, a jósnő előre megjósolta.
„Bár elvileg jó régen ismertük egymást, én igazából csak 2009-ben haverkodtam össze vele, amikor felhívott, 
hogy forgatókönyvet írna az Etetés című, érzékeny horgászokról szóló könyvemből. Azt hittem, viccel, mert                       
miért akarná valaki dramatizálni beszívott pecások kalandjait, de kiderült, hogy a legkevésbé sem viccelt… Xantus 
magával ragadta a közönségét, és úgy csinált elképesztően szórakoztató showműsort a forgatásból, hogy közben 
ott a szemünk előtt alakult és született meg valami. És még én is, aki a háttérben üldögéltem egy sörösüveggel, 
úgy éreztem, hogy ezt a valamit együtt hoztuk létre. Egyszerre érződött Xantuson, hogy pontosan tudja, mit akar, 
és az, hogy itt és most egyszeri, kiszámíthatatlan és csodás dolgok történnek. El sem tudtam volna képzelni, hogy 
egy forgatás, amit korábban kábé annyira tartottam élvezetesnek, mint a vasárnapi misét, ennyire klassz dolog is 
lehet. Jó is lett a film,  a világ meg rosszabb hely azzal, hogy Xantus János nem rendez többé soha.”  (Szily László)
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Animatters Film Network (AFN) A.RE.S --- BUSHO --- IN THE PALACE --- NACHALO
AFN organized by Ergoform Cooperative Company and Gombolyag Foundation that will 
take place for the first time in 2013 in 5 different European cities with the following goal: 
An international circuit of Film Festivals, scientific and cultural organizations who want 
to share the passion for animated films. Each organization will share with all the other 
90 minutes of film material. In this way you will be able to circulate works in the world 
and give visibility to artists in different countries. Establish a network of cultural relations 
among partner events related to digital and visual art and promote culture as a vehicle for 
social cohesion through the creation of an open network aimed at encouraging, helping 
and linking all the expressions and positive experiences which can spread the values of 
ARES Film & Media Festival is conceived and organized by Ergoform, a non-profit cultural 
company active since 2001 and engaged in the development of social and cultural projects thanks to the meet-
ing of different professionals working in the field of project planning and management, cinema, art, design, art 
and culture promotion. Its mission is to plan and implement activities that integrate economy, culture, art and 
society and are innovative in products and processes. Ergoform is also involved in construction and development 
of important partnership with national and international organizations and institutions working in the field of 
culture, art, multimedia. Besides that, Ergoform has created a network with various international Film Festivals, 
both in Italy and abroad. Among these, in Europe: the Busho Film Festival (Budapest) (Tamas Gabeli, Director of 

Busho, is also International Coordinator of the ARES); Signes de Nuit (Paris) 
and La Boca del Lobo (Madrid), with whom ARES Film & Media Festival has 
created the transnational film circuit CINE TRANS EUROPE that tries to resist 
a cinema repeating the same kind of emotions and concepts, just following 
the dominating and reductive interpretations and patterns of story telling, 
but defends a "Different Cinema" looking for innovative and complex film lan-
guages able to capture the complexity of reality.

aniME / sOuls / 6' / Guglielmo Manenti / italy / 2011 inside an 
industrial suburb, among dark smokes, excavators and scrapers, the 
weight of the history is resetted. 
an ECO-sTORy / 2'. 10'' / luca Contieri / italy / 2011
a love story hindered by a cruel discrimination.
áMáR / 8' / isabel Herguera / spain / 2010 inés travels to india to 
visit her friend ámár, who has been living in a mental institution for 
years. Remembers the last days they spent together and her promise 
to return.
Daisy CuTTER / 6' / Enrique Garcěa – Rubén salazar / spain / 2010
Daisy Cutter tells the story of a ten years old girl, zaira, who (like 
many others) experiences the injustice of war, with the perspective 
that her tender and naive eyes allow her. 
TiME TRavElERs / 19’09’’ / Pooky amsterdam / usa / 2010
“Time Travelers” is a short film that revolves around the concept of
future, considered as inspiration for new skills, new trends and new 
vitality. 
FuGa E COMPiaCiMEnTO / 2’21’’ / Matteo Bonvicino / italy / 2010 
Telling without talking. Without writing. speaking exclusively 
through images that manage to convey a very specific, contextualized     
meaning. 
WHO WaTCHEs THE WaTCHERs? / 3’41’’ / Matteo Bonvicino 
 italy / 2010
Communication: what lies beneath? What are the limits of the show? 
What conditions we are willing to conform to? 
innER KlanGE / suOnO inTERiORE / innER sOunD / 10’ / lemeh42 
/ italy / 2010
in 1910 Kandinskij published one of his most important works, Klange 
(sounds). The general principle of Klange was the liberation of the 
inner sound. 
O PinTOR DE CEOs / THE PainTER OF sKiEs 9’40’’ / Jorge Morais valle 
/ spain / 2009
From the darkness of lost cliffs, a crazy painter, marked by his past, 
and his faithful assistant try to find a solution against perpetual 
storms. sea is destroying their home. 



sT.PETERsBuRG inTERnaTiOnal FEsTival of Debut and student Films BEGinninG
Founded by st.Petersburg Filmmaker’s union and st.Petersburg international Film Fo-
rum festival is held annually with the assistance of the Ministry of Culture of the Rus-
sian Federation, the st.Petersburg Government and the Committee of Culture. Festi-
val’s aims are to encourage audience interest in the works of young filmmakers, as well as to short-length 
films, and to highlight different developmental trends in young cinema from different countries. next xii 
edition of the festival will be carried on september, 13-20, 2013, st.Petersburg, Russia. Go to the festival 
website http://www.festival-nachalo.ru/eng for complete details.

Best animation Film 2010: BOB, 3`10``, 2009, color
Baden-Wuerttemberg Film academy, ludwigsburg, Germany, Directors, animation 
designers Jacob Frey, Harry Fast, a hamster is chasing his love around the globe. Will he 
get her?

Gran-Prix 2011: OnE MORE TiME! 2`43``, 2010, color
aleksandr Petrov’s Workshop, yaroslavl, Russia, Directors, script, animation designers 
Ekaterina Ovchinninkova, Tatiana Okruzhnova, alina yakhieva, Elena Petrova, natasha 
Pavlycheva
sOMETHinG RED HaiRy unFOCusED, 10`, 2010, color
Film and Tv school of the academy of Performing arts (FaMu), Prague, Czechia, Direc-
tor, script, camera, animation designer laura Delgado, Reinterpretation of the classic 
fairy tale
THE PEaCOCK EyE, 13`, 2010, color
national High school of visual arts la Cambre, Brussels, Belgium, Director, script, cam-
era, animation designer Gerlando infuso, sibylle Huntress artist in the end, seeking the 
last brush stroke.
Best animation Film 2012, My sTRanGE GRanDFaTHER, 8`40``, 2011, color
The Russian Federation state university of Cinematography, Moscow, Russia, Director, 
script, animation designer Dina velikovskaya, about mutual relations between grand-
daughter and grandfather.

Best Work of the animation artist 2012, carn, 5`20``, 2012, color
The Emile Cohl school, lyon, France, Director, script, animation designer Jeffig le Bars, 
a little boy is along in a storm. He runs across a she-wolf who offers him a deal because 
she is severely injured.

Diploma for the Work of the animation artist 2012, HEaD OvER HEEls, 10`18``, 2012, 
color
The national Film and Television school (nFTs), london, Great Britain, Director, script, 
animation designer Timothy Reckart, a husband and wife have grown apart over years. 
He lives on the floor, she lives on the ceiling, and their marriage hangs in the balance.

Diploma from the st.Petersburg Cinema Press Federation 2012, PisHTO GOEs aWay, 
8`32``, 2012, color
school-studio sHaR, Moscow, Russia, Director, script sonya Kendel, animation designers 
sonya Kendel, vladimir Danilov, Ones in autumn Pishto was so irritated by everything, 
sWaRMinG, 7`18``, 2011, color,
Turku university of applied sciences, arts academy, Finland Director, script, camera, 
sound, animation designer Joni Mannisto. a child discovers life inside a dead bird and 
starts to play with it.

DEsiGnER, 13`30``, 2011, color 
Warsaw Film school, Poland, Director, script, camera, animation designer Tessa Moult-
Milewska, The designer is trying to cheat the solitude constructing the creature to his 
image and resemblance.

THE REaliTy ClOCK, 7`11``, 2011, color
university of southern California (usC), los angeles, usa Director, script, camera, ani-
mation designer amanda Tasse. searching for his clock, a watchmaker loses himself in 
memory.



in THe paLace is an international festival dedicated to short films un-
der 27 minutes in length. it is held annualy in the late June in the Black 
sea town of Balchik and the city of varna. Established in 2003, the 
festival had grown from a competitive forum for student films into the 
largest and most prestigious short film festival in Bulgaria and the re-
gion. www.inthepalace.com

Because of Mum, animation, Bulgaria, 2012, 12' Director: antoaneta Chetrafilova
a poetic animated reflection about memories, childhood and upbringing. a girl's message to 
her

Mother, animation, Bulgaria, 2013, 2'08'' Director: yoana alexandrova
There symbols in our lives that are being honored by everyone regardless of nationality, reli-
gion or age. One of them is the mother, which brings life and beauty into this world.

Rising Hope, animation, Bulgaria / Germany, 2012, 10' Director: Milen vitanov
Rising Hope, once the fastest horse in the world, suddenly turns into a loser. With the help of 
a new friend - a jack-of-all-trades hound - he finds hope and himself again.

The Blood, animation, Bulgaria, 2012, 6'15'' Director: velislava Gospodinova
Blood - a destructive element or a life-giving substance, a symbol of death or hope of deliver-
ance.

The visitor, animation, Bulgaria / netherlands, 2013, 8'30'' Director: George deChev
The visitor. a short drama about a solitary particular person. Despite his extraordinary gift he 
doubts himself, looking for the meaning of life.

What Does summer smell of? animation, Bulgaria, 2013, 4'30'' Director: ina nikolova
a short animation/visualization done for a theater solo performance of the Bulgarian actress 
Maya novoselska. The play is based on a book ‘i am one dream’, written and illustrated by 
Dafina

QQQ, animation, Japan, 2012, 8'20'' Director: song yungsung
Three Qs and more make QQQ. QQQ spin and roll. and QQQ transform them-selves, spinning. 
QQQ transform, spinning, rolling, swinging, turning and traveling.

zing, animation, Germany, 2011, 7'31'' Director: Kyra Buschor, Cynthia Collins
Day in, day out, Mr. Grimm is busy with his job as the Reaper, harvesting people's lives. One 
day, his monotonous existence is interrupted by the door bell. it's a little girl.

Father, animation, Bulgaria / Croatia / Germany, 2012, 16'30'' Director: ivan Bogdanov
When did you last talk with your father? Will you ever ask him about those things that hurt 
you? in Father the reality of life is turned upside down to create an impossible dialogue - the 
dialogue between a child and a father that never happens.

Rew Day, animation, Bulgaria, 2012, 6'40'' Director: svilen Dimitrov
The last day of a man’s life is seen as on a videotape which is being rewound to the moment 
he wakes up in the morning, having no idea what lays ahead.

The spoon, animation, Bulgaria, 2011, 2'21'' Director: ivan Popov
“The spoon” is a short film that asks big questions. What feeds your mind and soul? What is 
the price of wisdom? What are thoughts made of? How life works?



IVF 4 SEASONS IN 4 DAYS
This year we would like to introduce the Visegrad character from more aspects. We invited 
some of the most succesful directors of nowadays from all the 4 countries of the Visegrad Four 
(Péter Tímár, Dušan Hanák, Jan Sverák, Jacek Blawut) to show us their early short works, that 
can barely be seen by public.
Idén szeretnénk bemutatni a Visegrádi karaktert több, különböző oldaláról. Meghívtunk 
néhányat napjaink legsikeresebb filmrendezői közül, akik egyenként képviselik a Visegrádi 
országokat (Péter Tímár, Dušan Hanák, Jan Sverák, Jacek Blawut), hogy bemutassanak párat a 
korai alkotásaik közül, melyeket csak nagyon ritkán láthat a nagyközönség.

péTer Tímár
07.09. saTuRDay 20:00 – 21:00 vöRösMaRTy sMall
 started making amateur films in 1968. after 1974 he was working as 
draftsman and special effect designer for the film production com-
pany MaFilM. in 1984 he graduated from the academy of Theatre 
and Film art as cameraman. Between 1976 and 1985 he was mem-
ber of the Béla Balázs studio where he made his first experimental 
films. He made his first feature film 'sound Eroticism' in 1985.
 1968-tól amatőrfilmes, 1974-től filmgyári grafikus, majd trükk-
készítő volt. 1984-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola kameraman szakát. 1976-1985 között a Balázs Béla Stúdió 
tagja, itt készítette első experimentális filmjeit. 1985-ben rendezte 
'Egészséges erotika' című első játékfilmjét.

Raszter (1976) rendező, operatőr
Mozgókép-analízis (1977) rendező, operatőr

Freskó (1978) rendező, operatőr
Privát történelem (1978) --- Bódy Gáborral közös rendezés



Dušan HanáK 
04.09. WEDnEsDay 17:00 – 18:00 vöRösMaRTy sMall Hall
Dušan Hanák is a slovak film director graduated from the FaMu (Film and Tv 
school of the academy of Performing arts) in Prague in 1965. He began with 
a series of shorts at the Koliba film studios in Bratislava. several of them 
received awards, and so did his first feature film 322 (the code for cancer in 
medical records of diseases, 1969). Hanák followed it with the still admired 
feature-length documentary Pictures of the Old World (Obrazy starého 
sveta, 1972), partly a meditation on what lies hidden beneath the concept 
of “an authentic life”, a theme already addressed in 322.
Szlovák filmrendező, diplomáját 1965-ben a FAMU-n (Film and TV School of 
the Academy of Performing Arts) szerezte Prágában. A Koliba filmstúdiónál 
kezdett dolgozni Pozsonyban, ahol rövidfilm-sorozatokat készített. Ezek 

közül számos darab nyert díjat, ahogy első nagyjátékfilmje, a 322 (a rákbetegség kódja a 
betegségek orvosi jegyzékében) is, 1969-ben. Következett a szintén említésre méltó, nagyjá-
ték-hosszúságú dokumentumfilmje, a Pictures of the Old World (Obrazy starého sveta, 1972), 

amely részben egy meditáció arról, hogy mik rejlenek az „autentikus élet” 
koncepciója mögött. Ez a téma már a 322 című filmjében is előkerült.

learning (1965, 15 min.)
Old shatterhand Came to see us (1966, 15 min.)

impresia (1966, 25 min.)

Jan svěRáK
05.09. THuRsDay 17:00 – 18:00 vöRösMaRTy sMall Hall
Jan svěrák is one of the most successful Czech film directors since the Vel-
vet Revolution in 1989. He is the son of the prominent screenwriter and 
actor Zdeněk Svěrák. He studied documentary filmmaking at the Academy 
of Performing Arts in Prague. He and his films have received dozens of 
awards, including the Academy Award, Crystal Globe, Golden Globe, and 
Tokyo Grand Prix. He currently lives in Prague.
az egyik legsikeresebb cseh filmrendező a bársonyos forradalom (1989) 
óta. a híres forgatókönyvíró és színész, zdeněk svěrák fia. a prágai 
Művészeti akadémián tanult dokumentumfilm készítést. Ő is és filmjei is 
tucatnyi díjat nyertek már, Oscart, Crystal Globe-t, Golden Globe-t és To-

kyo Grand Prix-t. Jelenleg Prágában él. 
Goodbye little station (1984) 

space Odyssey ii (1986)
Oilgobblers (1988)

JaCEK BłaWuT
06.09. FRiDay 17:00 – 18:00 vöRösMaRTy sMall Hall 
Jacek Bławut, member of EFA, contributes to European film documen-
tary industry as a scriptwriter, director, cinematographer and pro-
ducer of more than 80 documentary films, which are successful both 
artistically and commercially. His credits as scriptwriter, director and 
producer are highlighted by : “The Abnormal” Jacek Bławut was also 
the screenwriter, director and dir. of photography of the 26-episode-
TV series THE AIR CAVALRY His last film, “The Country of Birth” was 
awarded Grand Prix at the Cracow Film Festival 2003 and nominated 

for the European Film Award 2003.
az EFa tagja, és az európai dokumentumfilm-ipar számára dolgozik, mint forgatókönyvíró, 
rendező, operatőr és producer. Több, mint 80 film készítésében működött közre, melyek 
mind sikeresek voltak mind művészeti, mind pedig kereskedelmi szempontból. Főműve for-
gatókönyvíróként, rendezőként és producerként a „The abnormal”. szintén forgatókönyvíró-
ja, rendezője és vezető fényképésze volt a 26 részes Tv sorozatnak, a The air Cavalry-nak. 
legutóbbi filmje, a The Country of Birth” fődíjat nyert a krakkói film fesztiválon 2003-ban, 

illetve Európai Filmdíjra is jelölték ugyanabban az évben.
Bez tytułu / Without title, (1980, 4 min)

Widok / view, (1984, 9 min)
slizgiem do nieba / a slide to the sky, (1985, 15 min)

Kostka cukru / lump of sugar, (1986, 9 min)
Cyrk skalskiego / skalskis circus, (1986, 21 min)





BOHuMil HRaBal MŰvEi JiŘÍ MEnzEl REnDEzéséBEn (magyar nyelvű vetítések)
Jiří Menzel is a Czech film director, theatre director and actor. Also an outstanding figure of the Czechoslovakien 
new wave, Academy award winner in 1967 with Closely Watched Trains. He graduated from University of Arts 
(FAMU) in Prague in 1962. He made his first short film sin 1965. He was a guest- and 
co-director in Sweden (1971), in West Germany (1977-78) and in Switzerland. His 
friendship with Hungarian artists is widely known. He acted in many Hungarian films 
(Szívzűr – Böszörményi Géza, Felhőjáték – Maár Gyula, Franciska vasárnapjai – Simó 
Sándor, Az ajtó – Szabó István); also did he direct play sin Hungarian theatres. He is 
an active teacher in London’s Film University. He received a high National award of 
Hungary in 2004.
Jiří Menzel, cseh filmrendező, színházi rendező, színész. a csehszlovák új hul-
lám kiemelkedő alakja, Oscar-díjas (1967) a szigorúan ellenőrzött vonatok című 
film-     jével. a prágai Művészeti Főiskola filmművészeti szakán (FaMu) szerzett 
filmrendezői diplomát 1962-ben. 1965-ben készítette első rövidfilmjeit. 1971-ben svédországban, 1977-1978 
között az nszK-ban, valamint svájcban vendégrendező volt. Közismert a barátsága sok magyar művésszel. Játszott 
több magyar filmben (szívzűr – Böszörményi Géza, Felhőjáték – Maár Gyula, Franciska vasárnapjai – simó sán-
dor, az ajtó – szabó istván); színdarabot is rendezett Magyarországon. Tanít a londoni filmfőiskolán. 2004-ben a                                  
Magyar  Köztársasági érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült.

03.09. TUESDAY 21:00 – VÖRÖSMARTY SMALL HALL
Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966)
Closely Watched Trains, a coming-of-age story about a boy working at a train station in Ger-
man-occupied Czechoslovakia during World War II. It won the Best Foreign Language Oscar at 
the 40th Academy Awards in 1968.
“...egyes-egyedül az én nagyapám ment ki a németek elé, hogy hipnotizőr lévén szembeszálljon 
velük, és a gondolat hatalmával visszatérítse a tankjaikat.” Hát ilyen családból származik Milos, 
aki nem hőssé akar válni, csak a már kínossá vált szüzességét szeretné elveszíteni. 
04.09. WEDNESDAY 21:00 – VÖRÖSMARTY SMALL HALL
Sörgyári capriccio (1980)
Cutting It Short is a comedy film, an evocation of the childhood memories of Bohumil Hrabal in 
his provincial town of Nymburk, dominated by the local brewery. The main actors of the film, 
uncle Pepin and Maryška, are based on real family members of Hrabal.
az emberi közvetlenség varázslatos légköre uralkodik a húszas évek elején ebben az álmos és 
vidám kisvárosban. Mintha az öröklött tradíciók szabályoznának a sörgyár külön világában is… 

05.09. THURSDAY 21:00 – VÖRÖSMARTY SMALL HALL
Hóvirágünnep (1983)
The Snowdrop Festival is a comedy film based on the book by Bohumil Hrabal, who plays a 
small part in the film. The film is about the lives, hobbies and relationships of people living in 
a holiday village.
Gyönyörű kis cseh falu Kreskó, ahol a film hősei élik a maguk hétköznapi, bár egyál-
talán nem unalmas életét. Mintha a falut körülvevő erdő üde levegője hatná át az 
életüket, a szomorú eseményekben is meglátják a dolgok fonákját, a humort.

06.09. FRIDAY 21:00 – VÖRÖSMARTY SMALL HALL
Pacsirták cérnaszálon (1990)
Larks on a String, is a 1969 movie, which was banned by the Czechoslovak government. It saw 
release in 1990 after the fall of the Communist regime. It tells the stories of various characters 
considered bourgeois by Czechoslovakia’s communist government in the 1950s.
1990-ben a Berlini fesztivál nagydíját egy 1969-es betiltott csehszlovák film, Jirí Menzel 
remekműve, a Pacsirták cérnaszálon nyerte. Cselekménye az 50-es években játszódik a Prága 
melletti Kladno acélművében... 

07.09. SATURDAY 21:00 – VÖRÖSMARTY SMALL HALL
Őfelsége pincére voltam (2006)
I Served the King of England. is a 2006 Czech film, it is Menzel’s sixth adaptation of the works 
of Hrabal for film.
Jan Ditě-t 14 év és 9 hónap után kiengedik a börtönből és egy olyan elhagyatott faluba küldik, 
ahonnan a ii. világháború után kitelepítették a német nyelvű lakosságot. 







#sTOP / 14. BLOCK 09. 06. 16:45
2-Way / 7. BLOCK 09. 05. 14:15
a DuGulás / 7. BLOCK 09. 05. 14:15
a Hívó / 4. BLOCK  09. 04. 16:45
a sTRanGE KinD OF lOvE / 2. BLOCK 09. 04. 14:15
aBc / 1. BLOCK 09. 04. 13:00
aBGeSTempeLT / 14. BLOCK 09. 06. 16:45
aJaTuKsia KuOlEvaisuuDEsTa / 8. BLOCK 09. 05. 15:30
anDERsaRTiG / 14. BLOCK 09. 06. 16:45
BaRBal zORalO / 5. BLOCK 09. 04. 18:00
BEnJaMins BlOMMOR / 3. BLOCK  09. 04. 15:30
CusuTu n' CODDu / 4. BLOCK  09. 04. 16:45
CyClOiD / 2. BLOCK 09. 04. 14:15
DäuMElinCHEn / 12. BLOCK 09. 06. 14:15
DEazulaRROJO / 3. BLOCK  09. 04. 15:30
DiOs POR El CuEllO / 5. BLOCK 09. 04. 18:00
DiPEnDEnza / 5. BLOCK 09. 04. 18:00
DJi. DEaTH Fails / 4. BLOCK  09. 04. 16:45
DOn’T lET THE DOOR… / 8. BLOCK 09. 05. 15:30 
EFÍMERa / 8. BLOCK 09. 05. 15:30
Ex MiME / 15. BLOCK 09. 06. 18:00
FáK / 10. BLOCK  09. 05. 18:00
FElix / 5. BLOCK 09. 04. 18:00
FlyTOPia / 13. BLOCK 09.06. 15:30
FRaMED / 6. BLOCK 09. 05. 
GO uP / 8. BLOCK 09. 05. 15:30
GOD's aMnEsia  / 9. BLOCK 09. 05. 16:45
GreaT / 6. BLOCK 09. 05. 
HaPPily EvER aFTER / 6. BLOCK 09. 05. 
HearTS in vain / 9. BLOCK 09. 05. 16:45
i FRuTTi DEl PECCaTO / 7. BLOCK 09. 05. 14:15
iCH HaB nOCH auFERsTEHunG / 15. BLOCK 09. 06. 18:00
iT’s COnsuMinG ME / 3. BLOCK  09. 04. 15:30
JaMOn / 7. BLOCK 09. 05. 14:15
KaRaOKE / 12. BLOCK 09. 06. 14:15
KöRFORGalOM / 12. BLOCK 09. 06. 14:15
La paGe BLancHe / 1. BLOCK 09. 04. 13:00
lE COsMOs sauvERa… / 8. BLOCK 09. 05. 15:30
lE PORTRaiT / 13. BLOCK 09.06. 15:30

lETTREs DE FEMMEs / 9. BLOCK 09. 05. 16:45
lOs PERFECCiOnisTas / 10. BLOCK  09. 05. 18:00
maneaTer / 11. BLOCK 09. 06. 13:00
MaRRiaGE 082910 / 13. BLOCK 09.06. 15:30
maTriarcHe / 15. BLOCK 09. 06. 18:00 
MélylEvEGŐ / 6. BLOCK 09. 05. 
METuBE… / 9. BLOCK 09. 05. 16:45
nECROlOvERs / 12. BLOCK 09. 06. 14:15
nOsTalGiC z / 7. BLOCK 09. 05. 14:15
nyuszi és Őz / 15. BLOCK 09. 06. 18:00
PaRROT PEETER auRElius / 4. BLOCK  09. 04. 16:45
PEllE PluTT / 10. BLOCK  09. 05. 18:00
PiTääKö Mun KaiKKi HOiTaaz? /10. BLOCK  09. 05. 18:00
PORTRaiT OF an anGRy Man / 5. BLOCK 09. 04. 18:00
PROMEnOns nOus / 3. BLOCK  09. 04. 15:30 
PsyCHEDEliC BREaKFasT / 11. BLOCK 09. 06. 13:00
RauCHzEiCHEn / 1. BLOCK 09. 04. 13:00 
reviiri / 1. BLOCK 09. 04. 13:00
riKTiGT mycKeT penGar / 2. BLOCK 09. 04. 14:15 
Se LaSTaan viHaa / 15. BLOCK 09. 06. 18:00
Sein GröSSTer TricK / 2. BLOCK 09. 04. 14:15
sTOPPOs / 8. BLOCK 09. 05. 15:30
sTuFE DREi / 10. BLOCK  09. 05. 18:00
sTÜRzEnDE TauBEn / 4. BLOCK  09. 04. 16:45
SzörnyeTeGeK/ 9. BLOCK 09. 05. 16:45
THE CasE OF  MaRy FORD / 14. BLOCK 09. 06. 16:45
THE EnD / 6. BLOCK 09. 05. 
THe LaST aLcHemiST / 11. BLOCK 09. 06. 13:00
THe STain / 11. BLOCK 09. 06. 13:00
THE WaTER WEll / 1. BLOCK 09. 04. 13:00
TizEnHáROM és Fél PERC / 14. BLOCK 09. 06. 16:45
TOTO / 11. BLOCK 09. 06. 13:00
TrencH / 13. BLOCK 09.06. 15:30
TuRiszT / 3. BLOCK  09. 04. 15:30
unDER COlD BRiGHT sTaRs / 12. BLOCK 09. 06. 14:15
viRTuOs viRTuEll / 13. BLOCK 09.06. 15:30
WalK THE liGHT / 3. BLOCK  09. 04. 15:30
WalKin' THE DOG / 1. BLOCK 09. 04. 13:00
WERBunG / 2. BLOCK 09. 04. 14:15






