15. BUSHO BEST HUNGARIANS 2019
BuSho 2019 Prize BRONZE BUSHO
Felülnézet / From Above / Nándor Lőrincz, Bálint Nagy / 15:00 / Fiction / Hungary
Downtown Budapest. Day of the annual curbside pickup. A single take that
starts with a petty argument and ends with life-changing events for all
concerned.
Budapest, 7. kerület, lomtalanítás. Az egysnittes film egy banális utcai vitával
indul, ami végül minden szereplő számára drámai fordulatot hoz.

Student Jury Prize 2019 BEST ANIMATION
Entropia / Buda Flóra Anna / 10:29 / Animation / Hungary
Three girls are living in three different circumstances. Because of a bug in
the system, their universes start collapsing. They are able to leave their
environment and move towards each other.
Három térben három fiatal nő él különböző körülmények között. A rendszer
meghibásodik és bomlani kezd melynek következtében a lányok képesek
kilépni a saját közegükből és elindulnak egymás felé.

The Special Prize of the Media Council for the best Hungarian fiction
Rozgonyiné / Mrs. Rozgonyi / Rozália Szeleczki / 21:32 / Fiction / Hungary
On a strange night, twenty something Juli, a bride to be, ends up at the
bachelor party of her future husband Bence. Will she survive in the male only
company, and if so, should this risk her relationship to Bence?
Egy különös éjszakán a huszonéves Juli, vőlegénye legénybúcsúztatóján köt
ki. Vajon képes lesz helytállni a fiúk között, és ha igen, azzal kockára kell
tennie kapcsolatát?

BuSho 2019 SPECIAL PRIZE OF SOPRON
A bérlők / The tenants / Regős Ábel / 1:00 / Fiction / Hungary
A young gypsy couple is preparing for their appointment with an estate agent
to rent an apartment in downtown Budapest. Ready to do anything to achieve
their goal, they cope up with a peculiar method.
Egy fiatal pár éppen az új lakásukat nézi meg...

BuSho Award 2019 BEST ACTOR
Fazakas Bendegúz in Katapult / Balázs Szövényi-Lux / 27:20 / Fiction / Hungary
During the fall of the Soviet Union a young Hungarian boy falls in love with
an American girl, when she comes for a short visit to her parent’s old town
in Hungary. In order to see her again, the 13 year-old boy decides to create a
special machine that could transport him from his small country to the USA.
A rendszerváltás hajnalán Nana Magyarországra látogat, találkozik Gauval,
akivel rövidesen egymásba szeretnek. Mikor a lány visszautazik az USA-ba,
a fiatal Gau egy különös gépet épít, mely reményei szerint katapultálja a világ
másik felére.

15. BUSHO BEST HUNGARIANS 2019
The Special Prize of the Media Council for the best Hungarian animation
Lidérc Úr / Mr. Mare / Luca Tóth / 19:26 / Animation / Hungary
Looking at an x-ray image a young handsome man is horrified to learn that
the weird, tumor-like lump on his chest is the top of a tiny plump man`s head.
Nested in his body, he is waiting to be born…
A fiatal férfi mellkasröntgenén egy aprócska személy sziluettje rajzolódik ki,
fejének búbja tumorként türemkedik ki az ifjú oldalából. Vajon ki ez a parányi
lény és milyen változást hoz magával, miután világra jön a férfi testéből?

BuSho competition program 2019
Banális / Banality / Balázs Simonyi / 12:00 / Fiction / Hungary
The anatomy of a terror attack – and its turning to an everyday banality. One,
uninterrupted long sequence shot without any digital trick.
Egy hétköznapi terrortámadás anatómiája. Egyetlen, megszakítás és trükk
nélküli snittben.

BuSho competition program 2019
Szerepzavar / Out of character / Márton Szirmai / 24:50 / Fiction / Hungary
Soma is a professional actor, he would like to receive recognition from his
father. An unforeseen event alienates them even more. Soma is forced to do
something. He can now only rely on himself, his confidence, and his ability
to act skillfully.
Soma színészként keresi a kenyerét, szeretné, ha apja elismerné tehetségét.
Egy váratlan esemény következtében azonban viszonyuk még hűvösebb
lesz. Soma szakmájába vetett hite is meginog, nem találja önmagát. Végül
önbizalmát és bátorságát teszi próbára, hogy kivívja apja elismerését.

Bonus track
Ember a tűzből / Man from the Fire / Simon Szabó / 16:00 / Fiction / Hungary
A young fireman and his girlfriend want to have a baby very much, but even
after a lot of trying, it doesn’t seem to work out for them. Life eventually
offers a curious solution to the problem.
Egy fiatal tűzoltó és barátnője nagyon szeretnének gyereket, de sokadik
probálkozásukra sem jön össze. Az élet végül furcsa megoldást kínál.

