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STUDENT JURY BEST FICTION
Branka / Ákos K. Kovács /
24:00 / Fiction / Hungary
War-torn Yugoslavia, early 1990s. Branka, a young nurse becomes
aware of the truth behind the frequent death of newborn children
at her hospital.
A háború sújtotta Jugoszlávia, az 1990-es évek elején. Branka, a fiatal
ápolónő rájön az igazságra, ami a kórházában az újszülöttek gyakori
halála mögött áll.

STUDENT JURY BEST ANIMATION
Reduction / Anna Réka Szakály /
10:00 / Animation / Hungary
Two girls live together along the post-apocalyptic coast, both
sharing the same goal of reaching the other side in hopes of a better
life.
Két lány a posztapokaliptikus periférián közös céljukon dolgozik átjutni a talán élhetőbb túlpartra. Egyiküket egy titokzatos lény közelíti
meg ezzel visszafordíthatatlan eseményeket indítva el.

STUDENT JURY SPECIAL MENTION
Land of Glory / Pannónia dicsérete / Borbála Nagy /
27:00 / Fiction / Germany/ Hungary
In the midst of chaos caused by the visit of the Prime Minister to
an ordinary school in Hungary, one of the schoolgirls, Márti, faces
a moral dilemma.
Egy gimnázium valahol Magyarországon. Egy hétköznapi irodalomóra
hétköznapi diákokkal. Normális napnak indul, kivéve hogy az egész
iskola a miniszterelnök látogatására készül.

BEST VISEGRAD SHORT
Csönded / Listening /Gergely Tóth /
13:00 /Fiction / Hungary
A socially anxious guy meets a deaf girl on a night out in Budapest.
Egy szociálisan szorongó srác és egy siket lány találkozása a budapesti éjszakában.
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BEST HUNGARIAN ANIMATION
Incognito / Júlia Lantos /
8:00 / Animation / Hungary
A young girl lives alone in a small flat and her only companion is a yellow
bird. One day a cloud appears above the flat, which brings rain endlessly.
A supernatural process begins in her flat, helping to lock her out of the
outer, grotesque and absurd world.
Egy fiatal lány ridegnek, romlottnak és csúfnak látja az őt körülvevő világot.
Hidegháborúban él, ahol nem lőfegyver vagy bomba a harci eszköz, hanem
az elidegenedés, a céltalanság, az önzés, és az ember elértéktelenedése.

After Deni returns home from prison, his hustler stepfather sends
him to the countryside to lure a girl from a foster home. His task is to
inveigle her to become a prostitute but as times goes by his feelings
starts to rise towards her. Can this love be mutual and real?
Miután Deni hazatér a börtönből, szélhámos mostohaapja vidékre
küldi, hogy elcsábítson egy lányt a nevelőotthonból. Feladata, hogy
prostitúcióra vegye a lányt, de idővel elkezd vonzódni hozzá. Vajon ez
a szerelem lehet kölcsönös és valódi?

BUSHO BONUS 1
Agape / Márk Gábor Beleznai /
16:00 / Fiction / Hungary
A teenager filmbuff and a single woman in her forties meet each
other. Then they meet again and start to realize that they might
have more in common, than meets the eye, and form an unlikely
connection.
Egy tizenéves filmrajongó és egy negyvenes egyedülálló nő találkoznak. Aztán találkoznak még egyszer és egy valószínűtlen kapcsolat
kezd kialakulni kettejük között.

BUSHO BONUS 2
Ezt már megbeszéltük / We Already Discussed This / Honti Arián /
10:00 / Fiction / Hungary
A middle-aged father has to leave his minor daughter and step-son
from his newlywed marriage alone in the car. While the father is
away the differences between the children are starting to unfold...
A középkorú apa magára hagyja kiskorú lányát és friss házasságából
származó mostohafiát egy autóban. Amíg távol van, a gyerekek közti
különbségek kezdenek kibontakozni...
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BEST HUNGARIAN FICTION
Válaszúton / Crossroads / Flóra Chilton /
30:00 / Fiction / Hungary

