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WELCOME
KÖSZÖNTŐ

Unfortunate? What? It may be for the superstitious and the black catwoman, but not 
for the BuSho Team. We operate on a constant steam, like lime burners and lit the 
candle on both ends. BuSho’s history goes upwards on a scale by new impressions, 
information we get each year, and trying to keep up with the world and improve as 
much as possible. Like any other year it all started in December 2016 and endless 
number of tenders in January. Although we could not find a main sponsor, to be 
honest, we’ve never really searched for one. Fortunately, there are more and more 
directions from which we get some wind into our sail, mainly it was the European 
Festival Association’s certificate this time. Therefore, many international guests and 
domestic filmmakers (94 Hungarian pieces this year!) get the chance to feel the vibe 
of BuSho or have an open consultation with the jury. Of course EFA’s „Short Matters” 
is something not to be missed again, for the 7th consecutive years, as well as as 
Euroshort (considered its younger brother) comes up with increasingly better quality. 
Within the framework of the presentation of our partnerfestivals an Italian and a 
Turkish festival will have their debut – in person. Workshopska right before the award 
ceremony holds some nice surprises too. Our venues in the countryside have slightly 
changed and we have a new one in Budapest, Art+Cinema, but the quality and good 
times are guaranteed still. We can only encourage everyone 
to have the experience in person, come a tropical heat 
wave or a thunderstorm, you’ll have a good reason either 
way to enjoy the entertaining selection of our short films 
in the cosy screening room. What I say at the end of this 
welcome article in Hungarian cannot really be translated to 
English, please ask our translator for explanation, all I can 
say is welcome to the 13th BuSho, catch the BuSho fever 
and recover with us! ---tami2017

Szerencsétlen? Micsoda? Legfeljebb a babonásoknak és a fekete macskanőknek jelenthet 
gondot a tizenhárom, de nem a BuSho csapatnak. Mi állandó hőfokon dolgozunk, mint a 
mészégetők, emellett pedig kizárólag hétvégén égetjük a gyertyát, persze folyamatosan felfelé 
ívelő pályán, mivel minden esztendőben bölcsebbek leszünk és felvértezve a legfrissebb 
információkkal mindig fejvesztve próbáljuk fejleszteni magunkat és a fesztivált. Idén is, mint 
minden évben decemberben elindult a mandula, januárban pedig a pályázatok hosszú sora 
és ugyan nem sikerült névadó szponzort találnunk –igaz, nem is kerestünk–, de szerencsére 
egyre több helyről fújják a hátszelet az orrvitorlánkba a megvalósításhoz, nem is beszélve az 
Európai Fesztivál Szövetség minősítésről. Így aztán ismét lehetősége lesz jó néhány külföldi, és 
reményeink szerint még több magyar alkotónak (hiszen idén nem kevesebb, mint 94 darab 
magyar nevezés érkezett hozzánk), hogy személyesen élhesse át a fesztiválon megtapasztalható 

rezgéseket vagy éppen az egyik este folyamán konzultálhasson a nemzetközi- és/
vagy a diák zsűrivel. Természetesen elmaradhatatlan az EFA „Short Matters” vetítése 
immáron 7. éve, melynek kistesójaként az Euroshort Fesztivál Hálózat is egyre 

jobb minőséget sugároz, a partnerek bemutatóin ezúttal egy olasz és egy török 
fesztivál tart prezentációt személyes felvezetéssel, de közvetlenül a díjkiosztó 

előtt a workshopska szekció is tartogat meglepetéseket. Kissé átrendeződtek 
vidéki helyszíneink valamint új helyszínünk lesz a fővárosban az Art+ Cinema, 

de a minőség és a jó szórakozás változatlanul garantált. Gyertek tehát, ha 
nagy a hőség, akkor azért, ha pedig esik, akkor azért, a mozi teremben 
nem érhet nagy meglepetés, legfeljebb, ha rácsodálkozol, hogy milyen 
jó filmek is vannak a BuSho fesztiválon! Végül a népköltészetből idézve 
„Sárkány ellen sárkányfű – Edgar Allen Poe, ha már a fekete macskanővel 
kezdtem, így lett aztán a szerkezet keretes, a köszöntőm pedig veretes, 
szabad fordításomban: Kutyaharapást szőrmével, BuSholázat rövidfilmmel. 

Gyógyuljon velünk Ön is!---tami2017

THIRTEEN BLACK CATWOMEN

TIZENHÁROM FEKETE MACSKANŐ
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 „I wondered how a director can disrupt me with a short and what resources, ideas one using 
to achieve that I can say: That’s it! Thanks! - I actually fund quite a few pieces where everything 
were in place: colors, tunes, flavours, hearts, smiles and slaps. And nevertheless, more and 
more of these have something to say as well.” 

I’m Janka Pozsonyi, before university I finished photography school, now I’m in the process 
of getting my Masters degree at the Film Department of ELTE University. Previously I worked 
at Daazo.com, where I worked with European short films, and visited various film festivals. 
Currently I’m working as an editor and journalist at Filmhu (a Hungarian film site), and I’m 
a freelance photographer.
Pozsonyi Janka vagyok, az egyetem előtt fotográfusnak tanultam, most végzős vagyok 
az ELTE Film mesterszakán. Korábban a Daazo.com-nál dolgoztam, ahol rövidfilmekkel 

foglalkoztam online és különböző európai filmfesztiválokon. Jelenleg a Filmhu szerkesztő-újságírója és 
szabadúszó fotós vagyok. 

My name is Zsófia Ördög I recently graduated from the University of Theater and Film Arts  as 
an editor. During this time some of our short films got into various film festivals. Now I  work 
as a freelance editor and assistant editor.
Ördög Zsófi vagyok, idén diplomáztam a Színház és Filmművészeti Egyetem vágó szakán, ez 
idő alatt készült több rövidfilmünk is sikeresen szerepelt hazai és nemzetközi fesztiválokon. 
Jelenleg szabadúszó vágóként és asszisztensként dolgozom.

„Ilyen nagy mennyiségű filmet nézve egyre több visszatérő motívumot találtam, a 
történetmesélők nagyon sokszor önmagukat és egymást ismétlik. Igazi felüdülés, amikor 
valami újat, valami egyénit látok. Szerencsére a nevezett filmek átlagszínvonala is olyan 
magas, hogy abból tényleg a legjobbakat lehetett kiválogatni.”

“The sheer amount of entries warranted for the re-occurrence of certain motives, the story 
tellers tend to repeat themselves and each other. Whenever I see something new and unique 
it has a definite refreshing factor! Luckily, as the average level of the entries is rather high, we 
have an easy task in selecting the best.” 

„Szerintem még a legkomolyabb témához is kell egy kis humor, ilyenkor alakulhat ki az a 
helyzet, hogy egy végletesen kifordított szituációban mégis magunkra ismerünk. A BuSho 
pedig – szerencsére – vonzza azokat a filmeket, melyek képesek önmagukon is nevetni.”

“I feel that even the most sincere topic needs to be addressed with a hint of humor, these 
moments depicting of extremely inverted situations hold a mirror before us, and in it we may 
recognize ourselves.” Luckily, BuSho attracts films that are able to laugh at themselves.” 

„Az érdekelt, mennyire tud 2017-ben kizökkenteni egy rendező a rövidfilmjével, és milyen 
eszközök együttes játékával tudja elérni azt, hogy kimondjam: „Ez igen! Köszi!” - és szép 
számmal találtam ilyen műveket, ahol minden egyben volt: a színek, a hangok, az ízek, 
a szívek, a mosolyok és a pofonok. És egyre több helyen megjelent a mondanivaló is.”

„Az idei válogatásban nemcsak a hagyományosan megszokott szórakoztató és vidám 
pillanatokat remélhetjük az animációktól, de többen az animációs dokumentumfilmek 
műfajában alkotva komoly, elgondolkodtató munkákkal jelentkeztek; a legbizarrabb 
momentumokért pedig a magyar animációk okolhatók!”

“That animations are entertaining and joyful is no surprise to us, however, this year quite a few 
documentary animations were present, bringing to light rather thoughtful topics, and the most 
bizarre moments were brought to you by Hungarian animators!” 

PRE-JURY
ELŐZSŰRI

DIÁKZSŰRI
STUDENT JURY

ZOLTÁN VOZÓ VÉGH

BORÓKA VAJDA

LÁSZLÓ RIMÓCZI

ANNA IDA OROSZ ANIMATION SPECIALIST

 FUTURE MOVIE AESTHETICS

FREELANCER FILMMAKER

ONLINE JOURNALIST 

ZSÓFIA ÖRDÖG / SZFE

JANKA POZSONYI / ELTE
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I am Császár Dániel, 26, I graduated as a cinematographer this year. In movies I am interested in strong 
visuality. I don’t think that every story has been told already, so I hope I will find new and brave topics in 
the movies in the Busho selection.

Született Budapesten. Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció tanszékének mester szakos 
hallgatója. Számtalan nemzetközi tréningprogramban és workshopokon vett részt, mindezek mellett 
szabadúszóként dolgozik mozdulat tervezőként, kompozitorként és illusztrátorként.

Born in Budapest. Currently he is studying in Animation Master at the Moholy-Nagy University of Art and 
Design (MOME).  He participated several international training programs and workshops. He works as a 
freelancer motion designer, compositor and illustrator.

Császár Dániel vagyok, 26 éves, idén diplomáztam kameraman szakon. Filmekben és rövidfilmekben is 
az erős vizualitást keresem. Szerintem nem igaz az a tézis, hogy már minden történet el lett mesélve, 
ezért kíváncsian várom az új és bátor felvetéseket a versenyfilmekben.

 

 

Born in 1976, she graduated in University of Bologna with a dissertation on “The Paradox of the Western 
Hero/Antihero in American Literature and Cinema.” In the same year, she started her collaboration 
with Sedicicorto International Film Festival Forlì, becoming part of the Festival organization team and 
selection committee. Since 2013, she has been in charge of the EuroShort project, the European Film 
Festival Network promoting the work of young European filmmakers and the collaboration among 
short film festivals.

,,Short films will be ever more popular - as people’s attention time span is shrinking continuously. But 
more important for both, the Busho festival and me myself, Since 12 years I rejoice the sharing that 
let’s us grow professionally and personally. I hope you will embrace the Busho spirit and I am looking 
forward to meet you at the screenings, jury consultations and parties! ”

Yusuf Saygi was born in Izmir in 1979. He graduated from Ege University-Department of Cinema and 
Television in 2002. He has worked as a freelancer director for a long period. He assigned to Izmir University 
of Economics-Department of Radio and Television Programming as Objective Visual Technics lecturer. 
In 2011 he established Kare Film Production Company.  He has been the director of Izmir International 
Short Film Festival since 2014.

Róbert Maly is a Hungarian cinematographer based in Budapest, Hungary. He has spent his university 
years at the Academy of Drama and Film in Budapest, Lodz and Berlin. In 2009 he received the 
Bronze tadpole prize at The International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage 
in Lodz, Poland. His first feature length film was the 2015 hungarian drama The Wednesday child 
which has won the Karlovy Vary Internetional Film Festival East of West Award. A short film, Sing, 
won the Oscar this year. 

Yusuf Saygi 1979-ben, Izmirben született. Az Ege Egyetem Filmművészet és Televízió karán végzett 2002-
ben. Hosszú ideig szabadúszó rendezőként dolgozott. Az Izmiri Gazdaságtudományi Egyetem Rádiós 
és Televíziós Műsorkészítés tanszékén a vizuális technikák területén óraadó. 2011-ben megalapította a 
Kare filmprodukciós céget. A 2014. óta az Izmiri Nemzetközi Rövidfilmfesztivál igazgatója.

Maly Róbert magyar származású, fővárosunkban működő operatőr. Egyetemi tanulmányait a Színház- 
és Filmművészeti Egyetemen, Budapesten, emellett a lengyelországi Łódźban és Berlinben folytatta. 
2009-ben Łódźban elnyerte a Camerimage Nemzetközi Operatőr Filmfesztivál Bronz ebihal díját. Első 
nagyjátékfilmje, a 2015-ben készült Szerdai Gyerek magyar filmdráma, amely megnyerte a Karlovy 
Vary Nemzetközi Filmfesztivál East of the West fődíját. A Mindenki című magyar kisjátékfilm idén 
nyerte el a legjobb rövidfilmnek járó Oscar-díjat. 

1976-ban született, a Bolognai Egyetemen szerezte meg diplomáját, disszertációjának címe: “A nyugati 
hős/antihős paradoxona az amerikai irodalomban és filmművészetben.” Még diplomaszezésének 
évében megkezdte az együttműködést az olaszországi Forlíban zajló Sedicicorto Nemzetközi 
Filmfesztivállal a szervezőcsapat és az előválogató bizottság tagjaként. 2013. óta az EuroShort projekt 
vezetője; az European Film Festival Network célja a fiatal európai filmesek munkájának promóciója, 
és a rövidfilm-fesztiválok közötti együttműködés elősegítése.

Ahogy az emberek figyelme egyre rövidebb időtartamokat tud átfogni, a rövidfilmek egyre 
népszerűbbé válnak. Az elmúlt 12 évben sokszor leltem örömömet abban, hogy olyan művek 
befogadásában osztozhattam másokkal, melyek szakmai és személyes szempontból egyaránt 
fejlesztenek. Remélem, hogy Önök is átérzik, milyen a BuSho-szellem és már nagyon várom, hogy 
találkozzunk a vetítéseken, a zsűrikonzultációkon és a bulikon!

GIULIANA SANA (ITALY)

WOLFGANG LEIS (HUNGERY) 

YUSUF SAYGI (TURKEY) 

RÓBERT MALY (HUNGARY)

NEMZETKÖZI ZSŰRI
INTERNATIONAL JURY

DÁNIEL CSÁSZÁR / METROPOLITAN

ZOLTÁN DEBRECZENI / MOME
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MŰSORON NÉHÁNY RÖVIDFILM A TAVALYI FESZTIVÁLRÓL, MELYEK HŰEN TÜKRÖZIK A FESZTIVÁL ARCULATÁT.
THREE SHORT FILMS FROM LAST YEAR ARE SCREENED WHICH REFLECT AND REFER TO THE IMAGE OF THE FESTIVAL.

What Happens In Your Brain If You See a German Word Like? / 05:00
Zora Rux / Experimental / Germany

Happy End / 06:00 
Jan Saska / Animation / Czech Republic

Shit Head Monica / 5:18 
Nadia Talel / Fiction / United States 

Compared to other languages, German has very long words. This 
is because you can simply put two words together to make a 
new one... without limits! 
Más nyelvekhez viszonyítva, a német nagyon hosszú szavakat 
használ. Ez azért van, mert elég két szót egymáshoz illeszteni, 
hogy egy újat kapjunk… és nincsenek határok ebben! 

A black comedy about death with happy ending. A splendid 
chain of unlikely encounters. Hunters, a tractor driver, a disco 
boy, and a corpse.
Fekete komédia a halálról, happy enddel. Véletlen találkozások 
elképesztő sorozata. Vadászok, egy traktoros, egy diszkós srác 
és egy csontváz.

What happens when a little girl decides to take matters into her 
own hands… 
Mi történik, amikor egy kislány saját kezébe veszi a dolgokat…

OPENING CEREMONY
A MEGNYITÓ PROGRAMJA 

29TH AUGUST 2017. 19:00
PUSKIN CINEMA MAIN HALL

 

SZABÓ SÍPOS 
BARNABÁS,
Színművész /
Actor

KONCZ TERÉZ,
Filmrendező, a tavalyi 
nemzetközi zsűri 
magyar tagja /
Director, last year’s 
jury member

MODERÁTOR /
MODERATOR:

A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA / 
THE EVENT IS OPENED BY: 

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE /
MAJOR PATRON OF THE EVENT:

HAMMERSTEIN JUDIT,
Külföldi Magyar Intézetekért 
és Nemzetközi Oktatási 
Kapcsolatokért Felelős 
Helyettes Államtitkár / 
Deputy State Secretary 
for Hungarian Cultural 
Institutes and International 
Educational Relations

SÓLYOM ANNA,
Interpreter

TOLMÁCS /
INTERPRETER:
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Veronica is twenty years old and is imprisoned in a huge body. During a disco she suffers the joke 
of a boy. The fate, however, has in store a pleasant surprise for her...
Veronika húsz éve van bezárva egy hatalmas testbe. Egy diszkóban egy srác rosszízű viccelődését 
kénytelen hallgatni. A sorsnak azonban kellemes meglepetése van a lány számára…

The biggest, boldest, and sexiest operatic flash mob the internet has ever witnessed! 
A legnagyobb, legmerészebb és legszexisebb opera flashmob, aminek az internet valaha is 
szemtanúja volt.

Rule #1: Never feed bears. Rule #2: Do not approach within 100 meters. Rule #3: Avoid surprising 
bears. Rule #4: Keep your dog on a leash. Now you know the rules, we wish you a pleasant stay 
in the natural park of the black bear. 
Szabályok: 1. Soha ne etesd a medvét! 2. Ne közelítsd meg 100m-en belül! 3. Ne okozz meglepetést 
a medvének! 4. A kutyádat tartsd pórázon! Most, hogy tisztában vagy a szabályokkal, kellemes 
időtöltést kívánunk a fekete medve természeti parkban.

Two cosmonauts, two friends, try to do their best in their everyday training life to make their 
common dream a reality. But this story is not only about the dream.  
Két kozmonauta, két barát, mindent megtesz mindennapi tréningjük során, hogy közös 
álmuk valóra váljon. Ám ez a történet nem csak az álmokról szól.

A stop motion film about an oddball felted character who slips through floors into the past and 
the deepest parts of his psyche in his pursuit of self-understanding.
Stop motion film egy rongyból készített csodabogárról, aki emeleteken keresztül esik át a 
múltba és pszichéje legmélyebb részeibe, miközben szeretné megérteni önmaga mivoltát.

In a dystopian post-communist world, Constantine and his father Atanas share a small flat in a 
run-down apartment block. A tragic accident has disturbed gravity on Earth beyond repair, so 
everyone weighing less than 120 kilos flies up into space.
Egy disztópikus, posztkommunista világban Constantine és apja Atanas egy kis lakásban lakik 
egy lepukkant háztömbben. Egy tragikus baleset megzavarta a Föld gravitációs mezejét és 
mindenki, aki kevesebb, mint 120 kiló kirepül a világűrbe. 

Mr. Miller cannot feel. In fact he doesn’t have any emotions. Everyone wants something from Mr. 
Miller and he gladly provides. In one day he loses everything a human being can lose. 
Szabó Úr nem képes érezni. Sőt, semmiféle emociói sincsenek. Mindenki akar valamit Szabó 
Úrtól és ő vidáman megadja nekik. Egy napon mindent elveszít, amit egy ember elveszíthet. 

Dia is a young female kickboxer who lives in the suburbs of Budapest with her mom and younger 
brother. Her dream is to compete in Germany where she can earn good money. 
Dia, a fiatal kickboxer Budapest külvárosában él édesanyjával és öccsével. Álma, hogy 
Németországban versenyezhessen, és sok pénzt keressen. 

BEST OF
12. BUSHO

2016 
29TH AUGUST 2017. 20:00
PUSKIN CINEMA MAIN HALL

STUDENT JURY BEST FICTION:
Bellissima / Beautiful / Alessandro Capitani / 11:00 / Fiction / Italy

BuSho 2016 BEST COMEDY:
L’ours noir / The black bear / Xavier Seron & Méryl F. Rossi / 15:00 / Fiction / France-Belgium

BuSho 2016 BEST IDEA / SCREENPLAY:
We Can’t Live Without Cosmos / Konstantin Bronzit / 15:00 / Animation / Russia

BuSho 2016 BEST CINEMATOGRAPHY:
Edmond / Nina Gantz / 09:00 / Animation / Netherlands

BuSho 2016 Main Prize BRONZE BUSHO:
Getting Fat In A Healthy Way / Kevork Aslanyan / 22:00 / Fiction / Bulgaria, Germany

BuSho 2016 Main Prize SILVER BUSHO:
Szabó Úr / Mr. Miller / Áron Ferenczik / 20:00 / Fiction / Hungary

The Special Prize of the Media Council of NMHH for the best Hungarian fiction & 12. BuSho 2016 Main Prize 
GOLD BUSHO: Betonzaj / The Sound of Concrete / István Kovács / 30:00 / Fiction / Hungary

STUDENT JURY BEST EXPERIMENTAL:
METUBE 2.-August Sings Carmina Burana / Daniel Moshel / 05:00 / Experimental / Austria
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presents:

SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM 
NOMINEES 2016 ON TOUR

SHORT MATTERS
EFA TOUR 1. (90’)

GHENT SHORT FILM NOMINEE THE WALL / LE MUR by Samuel Lampaert, Belgium 2015, fiction, 8:00

EDMOND by Nina Gantz, UK 2015, animation, 10:00

THE GOODBYE / EL ADIÓS by Clara Roquet, Spain 2015, fiction, 15:00

90 DEGREES NORTH by Detsky Graffam, Germany 2015, fiction, 21:00

WE ALL LOVE THE SEA SHORE by Keina Espiñeira, Spain 2016,
fiction/documentary, 18:00

CORK SHORT FILM NOMINEE

UPPSALA SHORT FILM NOMINEE

VALLADOLID SHORT FILM NOMINEE

ROTTERDAM SHORT FILM NOMINEE

30.08. WEDNESDAY 19:15
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,000 
European film professionals with the common 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 Director, 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 2014 in Riga!

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 promote 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 presentation 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.

EUROPEAN FILM ACADEMY

EUROPEAN SHORT FILM AWARD

Hongkong. A multitude of concrete skyscrapers without personality. Inside, cramped 
studios where the anonymous live among themselves. Until the day when bachelor 
Chung decides to hang up a picture…

A stop motion film about an oddball felted character who slips through floors into 
the past and the deepest parts of his psyche in his pursuit of self-understanding.

Rosana, a Bolivian maid, has worked for Angela, the elder matriarch of the Vidal family 
for the last ten years. On the day of the funeral of her beloved Angela, Rosana is not 
allowed to grieve with the rest of the family. On the contrary: she is forced to work. 

It’s a fact: good Germans wait at red traffic lights. But what do you do when the green 
man simply won’t appear? Taking place almost entirely on the most pernicious traffic 
island imaginable, 90 DEGREES NORTH is a humorous, fantastical parable offering an 
extreme take on the notion of following the rules of a civil society.

A group of men is waiting at the fringes of a coastal woodland for the journey to Europe. 
They get trapped in a temporal threshold. A film is shot there with the men playing 
themselves. The landscape changes and where they are is no longer their motherland.
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IN THE DISTANCE by Florian Grolig, Germany 2015, animation, 7:00

LIMBO by Konstantina Kotzamani, France / Greece 2016, fiction, 30:00

CLERMONT-FERRAND SHORT FILM NOMINEE

LOCARNO SHORT FILM NOMINEE

BERLIN SHORT FILM NOMINEE

SARAJEVO SHORT FILM NOMINEE

KRAKOW SHORT FILM NOMINEE 

BRISTOL SHORT FILM NOMINEE

VILA DO CONDE SHORT FILM NOMINEE 

DRAMA SHORT FILM NOMINEE

TAMPERE SHORT FILM NOMINEE

VENICE SHORT FILM NOMINEE 

It’s calm and peaceful above the clouds. But chaos lurks in the distance and each 
night, it draws closer. 

Seated on the edge of the gaping rift, she waited so long, too long for the mountain 
to give back her lover, prisoner of the ice.

Welcome to the Dvergsnes family! In this short film we follow the Dvergsnes family 
from Kristiansand, Norway, through three events that took place during the fall and 
winter of 2014.

AMALIMBO is the story of Tipuana, a five year-old girl who experiences the limbo when 
she tries to pass to ”the other side” in her desperate urge to meet again with her re-
cently deceased father. It is a short story that happens in an undefined place, and also 
in an undefined future.

An 88-year-old Basque native, Josebe, lives in a nursing home in Chile. She’s obsessed 
with finding out where the rest of the elder people she lives with comes from. Everyone 
tells her that they are Chilean, not Spanish as she is.

One morning in August 2012, renowned Syrian photographer Issa Touma saw young 
men lugging sandbags into his street. It turned out to be the start of the Syrian uprising 
in the city of Aleppo.

Thousands of men, women and children struggle to get into Europe as a comfortable 
English family sets out on what appears to be a holiday.

Lilly is a divorced mother of two – Martin, who has recently come of age, and little 
Alexandra. One cold winter evening Martin picks Alexandra up from kindergarten. In 
the dark streets of the neighbourhood they become a part of a tragic accident that 
can hardly be forgotten or erased.  Lilly and her kids have to make tough decisions, the 
consequences of which will change their life for good.

Reda is 26 years old. His dreams of escaping the Palestinian refugee camp of Ain 
El-Helweh ended in failure after three years of being trapped in Greece.

The leopard shall lie down with the goat. The wolves shall live with the lambs. And the 
young boy will lead them. 12+1 kids and the carcass of a whale washed ashore …

SMALL TALK by Even Hafnor & Lisa Brooke Hansen, Norway 2015, fiction, 21:00

AMALIMBO by Juan Pablo Libossart, Sweden/Estonia 2016, animation, 15:00

HOME by Daniel Mulloy, Kosovo / UK 2016, fiction, 20:00

SHOOTING STAR by Lyubo Yonchev, Bulgaria / Italy 2015, fiction, 28:00

A MAN RETURNED by Mahdi Fleifel, UK / Lebanon / Denmark / 
the Netherlands, 2015, documentary, 30:00

I’M NOT FROM HERE by Maite Alberdi & Giedrė Žickytė, Chile /
Denmark / Lithuania 2015, documentary, 26:00

THE FULLNESS OF TIME (ROMANCE) by Manon Coubia, Belgium /
France 2016, fiction, 14 min

9 DAYS – FROM MY WINDOW IN ALEPPO by Thomas Vroege, Floor van
 der Meulen & I. Touma Netherlands / Syria 2015, documentary, 13:00

SHORT MATTERS
EFA TOUR 2. (90’)

SHORT MATTERS
EFA TOUR 2. (90’)

01.09. WEDNESDAY 19:15
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

31.08. WEDNESDAY 19:15
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL
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The Southern Plain saw the hard core members of BuSho jumping head first into the cornfields and local waves, 
where they created the image elements, and spots for this edition – and so much more in the framework of an 
all-art workshop course. The history of the creative camp can be reviewed under the menu item “workshop” of 
BuSho’s homepage, in addition all works can be checked out – this is exactly what we did, by the way, and we 
hope to serve some joyful moments to others as well. This year, it was all about the number 13 – not to forget about 
“pásztortarthonya” (for our English speaking friends: granulated dried pasta made of flour and eggs and often 
consumed by herdsmen – you are welcome :). As Hungary is the host country of FINA 2017 we’ve kept the sporty 
feeling alive – after our earlier spots featuring springboard diving and football, this year we presented a brand new 
branch of martial arts: the Camera Boxcura. The Evangelist also arrived to Gombolyag just in time to take part in 
the Last Supper, and so did Béla, just to leave a few minutes later... Premiere right before the Awarding Ceremony 
of BuSho: Come and Let Us Rejoice! Final word: “Gombolyag: the place where Art is ever present.” 

Bartalis Katalin, Bata Zalán, Charlotte Symmons, Csefkó Lajos, Cseke Evelyn, Gábeli Botond, Gábeli Rebeka, 
Gábeli Tamás, Gerendai Szimonetta, Görögh Ferenc, Kovács Bálint, Mester Ákos, Merza Gábor, Molnár Csenge,
Salla Ahvenjärvi, Sólyom Anna, Szabó Andrea, Vajda Boróka, Varga Zétény, Zeleny Ákos…

Diákfilmszemle spot

Spotok:
Ilyen a Box
Sehova
Mindenki
Apu Apu Apu
Béla
Darts

GomBusho werkfilm

Wishek:
Tükörtörés
Macskajaj
Kiborulás
Kéményseprő
Béla

Tizenegyedik alkalommal vetettük bele magunkat a Dél-Alföldi rengetegbe avagy inkább habokba a pusztában, 
hogy a BuSho csapat velejét felvonultató összbűvészeti workshop keretein belül készítsük elő az aktuális 
esztendő arculati elemeit, reklám szpotjait és még sok minden egyebet. Minden előzmény megtekinthető a 
BuSho fesztivál workshop menüpontjában, ahol megtalálhatóak az eddig elkészült alkotások is, melyekkel 
ezúttal is sikerült megörvendeztetni magunkat és reméljük, akadnak még mások is akiket szintén. Idén tehát 
a 13. jegyében és persze ismét a pásztortarhonya mentén zajlottak az események és születtek remekek. Nem 
maradhatott el a sportos vonal, a korábbi műugró és labdarúgó bemutatókat követően ezúttal az ökö®vívás 
volt a programon, de megérkezett Gombolyagra az Örömhír is, melyet rögvest követett az utolsó vacsora, 
aztán felbukkant Béla, de gyorsan tovább is állt… Ősbemulató közvetlenül a díjkiosztót megelőzően: Jertek és 
örüljetek velünk Ti is! Zárszó: „Gombolyag: OTT, ahol a művészet lágyan simogatOTT(akringer).

WORKSHOPS

11. GOMBUSHO WORKSHOP 2017

WORKS MADE OF THIS YEAR / AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁSOK:

PARTICIPANTS / RÉSZTVEVŐK:

02.09. SATURDAY 17:30
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL
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WORKSHOPS

TENDER METROPOLIS: WARSZAWA - BUDAPEST

“Tender Metropolis: Warszawa - Budapest” is a film project that consists of three separate parts: International 
Script Competition / Filmmakers workshops in Budapest / Film Festival “Where is Poland?” This year’s edition is 
aimed at Hungarian and Polish film collaboration. We want young filmmakers from the two countries to make 
friends, and let them make three short films together. This edition of the project takes place in Budapest. Our 
participants will explore and discover this vibrant and creative city.
The metropolis is sleeping now but its energy attracts newcomers. They are already here! Did they come yesterday, 
one month ago, or maybe they have been living here all their lives... Are they ready to wake up with the city and 
start a new life now? Today, in the early morning the tenderness of metropolis is bringing a new story... you are 
a part of it. Transform these sensations of the city into a screenplay for a short film. Among the jury members 
we have found Ákos Mester, a freelance gap manager, who worked as director, editor, cameraman, first assistant 
director in Film and TV projects and He is the program director of BUSHO FILM festival.

In a picturesque city of Kraljevica located on the 
Adriatic coast, young filmmakers from all over 
Europe come together each year to create new film 
projects and have fun during the best 7 summer 
days of film workshops! Young filmmakers from 12 to 
18 years old are divided in four different workshops 
where they can learn about film, improve their skills 
and enter the world of professional filmmaking. 
Mentored by professionals in film industry, young filmmakers have the opportunity to choose among four 
different workshop programmes: Fiction, Documentary, Animated and Experimental film workshop! In 
2017 edition, which took place at the end of July, the special co-operation between Busho Film Festival 
and Croatian Film Association was continued. Namely, Zalán Bata and Tamás Gábeli were the mentors of 
the documentary section...

Catfish dir. by Marek Jagielski 9’
Friday and Saturday morning dir. by Maciej Jaszczynski 12’
Of people and Bikes  dir. by Rafal Kaczmarek 9’
Making of dir. by Mikolaj Kazior, Agnieszka Pyrkowska 5’

Documentary section: NCTK / Making of NCTK
Animation section: Od rode do rode
Fiction section: Different one / Eggs / Why
Experimental section: Repetition

Europe is first of all values, collective memory and also a common 
imaginary, strongly build by the history of the movies. In that way, this short 
video intitled « Europe Now! » is also a tribute to the european cinema.
Európa elsősorban értékekből, kollektív emlékezetből és közös 
képzeletből áll – melynek alakulásában a filmtörténet fő szerepet 
kapott. E tekintetben az “Europe Now!” kisfilm tisztelgés az európai 
filmművészet előtt is.

WORKS MADE ON THE PROJECT:

FILMS FROM THIS YEAR:

Eric Jozsef & Roberto Saviano: Europe Now! (2016, France-Italy, Experimental, 6 Minutes)

02.09. SATURDAY 17:30
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

FILM WORKSHOPS FOR CHILDREN AND YOUTH - KRALJEVICA
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CONCERTS
KONCERTEK

GYÖRGY FERENCZI AND THE RACKAJAM

SURF TRUCKERZ PROJECT

TRAVELLERS’ COMPANY

13TH BUSHO DISCO PARTIZANI – TRAFIK CLUB

29. AUGUST, TUESDAY, 10 PM AT TRAFIK 

30. AUGUST, WEDNESDAY, 10 PM AT TRAFIK 

31. AUGUST, THURSDAY, 10 PM AT TRAFIK 

A well-deserved relaxation at the end of a very long day, drink a beer and/or a coke, sit back and enjoy 
the music. The evening concerts have played a very important role in the BuSho’s program, from the very 
beginning of the festival – as long as we receive positive feedback year after year.
A reggel óta tartó rohanás végén a jól megérdemelt lazítás, kérj egy sört és/vagy egy kólát, dőlj hátra 
és add át magad a zenének. Egészen a fesztivál kezdetétől fontos kiegészítői az esti koncertek a 
rendezvénynek és ez így is lesz, ameddig ennyi pozitív visszajelzést kapunk évről évre.

A Hungarian professional group playing a shockingly interesting fusion of 21th century urban folk music and 
traditional genres. An indefinite blend of Rock n’ Roll, Soul, Blues and of course the band is showcasing many 
alternatives and remarkable own renditions of their native music. Rackajam is among the most popular and 
looked-after acts on the Hungarian and Eastern European scene today! The founder of the band is György 
Ferenczi whose diatonic harmonica (blues-harp) sound is highly acclaimed across Europe and his instantly 
recognizable sound and pure style makes every performance a one-of-a-kind experience! György as a solo 
artist had played on some 270 albums in the last 20 years and authored 20 on his own. Seven out of these 
are played and co-written by the current Rackajam setup. https://www.rackajam.hu/ 

Travellers’ Company is a folk/world music band from Budapest. They play irish, scottish folk music. The last 
years they mixed it up with many more other type and styles of music. This mixture is the Company itself. 
Are you ready to the Journey?

Surf Truckerz is a music project of four Hungarian truck drivers, Bundes Trucker (guitar), his brother Golden 
Trucker (drumms), their father Trucker Fater (bassguitar), and their come-by-chance-borther Organ Trucker 
(electric organ). They really love to play energic, assembled and virtuoso instrumental surf-rock music. It’s 
established in 2013. They are working on their first album. 

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a 
magyar kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete. 
Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz 
verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül 
energikus produkció mosolya bearanyozza a velük 
töltött tartalmas, információban, és humorban 
gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll 
forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar 
elképzelésének kapcsolatára.

A Travellers’ Company egy 2010-ben alakult zenekar, mely ír 
és kelta alapokon játszik népzenét/világzenét. Dallamaikba 
belecsempészik a magyar, cigány, moldvai és egyéb népzene 
motívumait, azonban a hangszerelés nem tér el egy “tipikus” 
ír népzenei felállástól (banjo, mandolin, hegedű, ír buzuki, 
fuvola stb.). A zenekar legfőbb célja, hogy megismertesse az 
emberekkel a pörgős, bulizós és menő világzenét melyre nem 
szégyen akár hajnalig ugrálni. ,,Kelj útra velünk, hidd el nem 
bánod meg! “

A Surf Truckerz 4 magyar kamionsofőr projektje, 
Bundes Trucker (gitár), az ő öccse Golden Trucker 
(dobok),az ő apjuk, Trucker Fater (basszusgitár), és a 
zabigyerek-tesó Organ Trucker (elektromos orgona).  
Imádják játszani az energikus, összetett és virtuóz 
instrumentális surf-rock zenét. 2013-ban alakultak, 
jelenleg első nagylemezük elkészítésén dolgoznak.
https://www.facebook.com/surftruckerz 
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On the basis of the previous years’ 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 

During our short city sightseeing tour we take a walk around the 
Parliament upon arriving by a boat, then, on our way back we jump 
on the tram No. 2. for a few stops. National Geographic has collected 
the world’s Top 10 trolley rides and tram no.2 has been awarded with 
the 7th place, being the best European line on the list. Naturally, we 
will get around Szabadság square and Saint Stephen’s Basilica as well.

The Széchenyi Thermal Bath is one of the largest spa complexes in 
Europe. It’s also the first thermal bath of Pest. It owes its existence 
to Vilmos Zsigmondy, a mining engineer. on his initiative, successful 
deep borings had been performed in the City Park, where later, in 1881 
already an “Artesian bath” was in operation. However, this temporary 
type of bath was meeting the demands of the age less and less, so 
the Széchenyi Thermal Bath was built in 1913 on the basis of plans 
composed by Gyozo Czigler. 

Rövid délelőtti városnéző programunk során az Országházat idén csak kívülről járjuk körbe, 
melyet a BKV hajójáratával közelítünk majd meg, visszafelé pedig egy rövid szakaszon a népszerű 
2-es villamossal jövünk, melyet 2012-ben a National Geographic 7. helyen beválasztotta a világ 
tíz legszebb villamos vonala közé. Természetesen útba ejtjük majd a Szabadság teret és a Szent 
István Bazilikát is.

A Széchenyi Gyógyfürdő gyógyvize Budapest második legmélyebb kútjából 1246 méter mélyről  
76 °C hőmérsékleten érkezik a felszínre. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára 
21 medence közül választhatnak a vendégek. Az élménymedencében sodrófolyosó, víz alatti 
pezsegtetés, nyakzuhany és az ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár működik. Az itt 
található víz kopásos jellegű ízületi és gerinc betegségek, krónikus ízületi gyulladások, ortopédiai 
műtétek és balesetek utáni rehabilitáció, gerincbántalmak, idegfájdalmak, a csontrendszer 
mészhiányos állapotai esetén ajánlott. Az ivócsarnokban különféle belgyógyászati problémák 
kezelésére alkalmas vizet ihatunk.

The Bath was expanded in 1927 with a public bathing department for gentlemen and ladies and a 
beach site. In the middle of the 1960s, further transformations took place, including the creation of a 
group thermal section in bathing suits as well as a daytime outpatient hospital (complex physiotherapy 
department).

For a start, we will look around the 
Hungarian capital, in order to get to 
know the city better. 
Indításnak körbejárjuk a magyar 
fővárost, hogy mindenki tudja 
nagyjából, hogy hol is van…

1. „HELLO TOURIST, DU BIST IN BUDAPEST” BUS TRIP

3. SZÉCHENYI BATH

2. HAJÓ, HA NEM JÓ / DANUBE BOAT TRIP AND MORE

30. AUGUST, WEDNESDAY 09:00

01. SEPTEMBER, FRIDAY, 09:00

31. AUGUST, THURSDAY, 09:00

BUDAPE   TREMEX
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We re-group our forces at this 13th edition of BuSho; the full competition programme will only be screened in 
Sopron, however the annual best-of will be screened parallel at our other venues in the countryside and over the 
borders: on the 2nd of September from 8 pm (after the Awarding Ceremony). Beside Puskin Cinema, our new venue 
in Budapest is Art+ Cinema, the place for the evening repeated screenings and some of the accompanying programs.
Az idei 13. BuSho fesztiválon kissé átcsoportosítjuk erőinket melynek során csak Sopron maradt a vidéki és 
határon túli helyszíneink közül ahol a teljes versenyprogramot levetítjük majd, azonban a díjkiosztót követően 
az éves bestofot szeptember 2-án szombaton este 20 órától műsorra tűzzük párhuzamosan több helyszínen is. 
A Puskin mozi mellett új budapesti helyszínünk az Art+ Cinema, ahol az esti ismétlő vetítések valamint néhány 
kísérőprogram kerül majd megrendezésre.

Our loyal audience in Sopron will be able to watch the competition programme of BuSho for 
the 4th time this year – at the place no other than Búgócsiga Akusztik Garden, a well-known 
“Culture Pub” where spirits, grooves and other cultural programs team up in a wonderful co-
operation. The organizer team started the journey with just a few film buffs, with the support of 
BuSho they embarked to start a monthly local film club (Final Cat Short Film Club) at which the 
film lovers of all walks of life can watch the selection of several short film festivals - in addition 
to BuSho. 2016 brought a change for the group - since last year, MozgóKépMás continues its 
work as an association. To our special delight the “BuShopron” Special Award is presented this 
year as well – last year we welcomed Kata Oláh director who received the prize for her short 
“En passant”. The local Sopronites or the guests may watch the competition programme of the 13th BuSho 
through a 4-day period: from the 30th of August, Wednesday until the 2nd of September, Saturday in the evening 
in Búgócsiga. We offer a concert on Friday night, our guest is Pátkai Rozina Trio, and on Saturday night the Gala 
Screening of the BuSho 2017 winners will be held (Búgócsiga Terrace), to be continued with a music/dance party, 
the mood is guaranteed by DJ SL in Búgócsiga Main hall. 
The organizers are awaiting all of you with love! MozgóKépMás Association: mozgokepmas@gmail.com 

A soproni közönség ez évben negyedik alaklommal nézheti végig a BuSho Fesztivál versenyfilmjeit, a város egyik 
legismertebb, leginkább csak kultúr kocsmaként címerezett, zenei és más programoktól hangos mulatóhelyén, 
a Búgócsiga Akusztik Gardenben. A kezdetben csak pár lelkes filmkedvelőből álló szervezőcsapatunk a BuSho 
támogatásával indított útjára egy havonta jelentkező helyi filmklubot (Final Cat Short Film Club), melyen a BuSho 
mellett több rövidfilm fesztivál legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt a város különböző korú filmszerető közönségének. 
2016 nagy fordulatot hozott a csoport életében: a tavalyi évtől a MozgóKépMás egyesületi formában folytatja 
munkáját. Külön öröm számunkra, a minden évben átadásra kerülő soproni „BuShopron” különdíj, melynek kapcsán 
láthattuk vendégül legutóbb Oláh Kata filmrendezőt, En passant című filmjével. A Soproniak vagy a városba 
látogatók idén 4 nap alatt nézhetik végig a 13. alkalommal megrendezett BuSho fesztivál versenyprogramját 
augusztus 30. szerdától szeptember 2. szombatig, esténként tehát a Búgócsigában. Péntek este koncert, ahol 
vendégünk a Pátkai Rozina Trió, szombat este pedig a BuSho 2017. legjobb díjazott filmjeinek gálavetítése 
(Búgócsiga Terasz) valamint zenés, táncos parti, ahol a zenét DJ SL szolgáltatja (Búgócsiga Nagyterem) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! MozgóKépMás Egyesület: mozgokepmas@gmail.com 

BUS(H)OPRON 2017

BEST OF BUSHO 2017 SCREENINGS:     2. SEPTEMBER 2017. 20:00 

BUSHO COUNTRY

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM - NAGYVÁRAD
VÁROSHÁZA UTCA 27.

BÚGÓCSIGA AKUSZTIK GARDEN -  SOPRON
CSENGERY UTCA 30-32

ART+ CINEMA - BUDAPEST, VII.
ERZSÉBET KRT. 39.

PUSKIN ART MOZI - BUDAPEST, V.
KOSSUTH LAJOS UTCA 18.
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29. 08. TUE
12:00                                       
16:00
19:00
20:00 - 22:00
21:15
22:30
30.08. WED
08:00 - 09:00
09:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:15 - 15:15
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:45
20:00
21:30

31.08. THU
08:00 - 09:00
09:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:15 - 15:15
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:45
20:00
21:30

01.09. FRI
08:00 - 09:00
09:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:15 - 15:15
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:45
20:00
20:00 - 24:00

02. 09. SAT
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
17:30
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

03. 09. SUN
08:00 -
10:00 -

PUSKIN MAIN HALL
GUESTS ARRIVAL TO WOMBATS                                      
REGISTRATION @ PUSKIN
OPENING CEREMONY
BEST OF BUSHO 2016

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @ WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXT. BUS TRIP
EBÉD / LUNCH @ PUSKIN
VERSENY I. / COMPETITION I.
VERSENY II. / COMPETITION II.
VERSENY III. / COMPETITION III.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY IV. / COMPETITION IV.
VERSENY V. / COMPETITION V.
EFA 2016-1.

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @ WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXT. BOAT TRIP
EBÉD / LUNCH @ PUSKIN
VERSENY VI. / COMPETITION VI.
VERSENY VII. / COMPETITION VII.
VERSENY VIII. / COMPETITION VIII.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY IX. / COMPETITION IX.
VERSENY X. / COMPETITION X.
EFA 2016 - 2.

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @ WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXT. SZÉCHENYI BATH
EBÉD / LUNCH @ PUSKIN
VERSENY XI. / COMPETITION XI.
VERSENY XII. / COMPETITION XIII.
VERSENY XIII. / COMPETITION XIII.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY XIV. / COMPETITION XIV.
VERSENY XV. / COMPETITION XV.
EFA 2016 - 3.

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @ WOMBATS HOSTEL
HUNGARIAN PANORAMA I.
HUNGARIAN PANORAMA II.
HUNGARIAN PANORAMA III.
HUNGARIAN PANORAMA IV.

MAIN HALL: PRIZE CEREMONY
BEST OF BUSHO 2017

WOMBATS HOSTEL
BREAKFAST @ WOMBATS HOSTEL
FAREWELL SONG / VENDÉGEK BÚCSÚZTAZÁSA

ART+ CINEMA1

REPEAT COMP I.
REPEAT COMP II.
REPEAT COMP III.
ART+ CINEMA1

REPEAT COMP IV.
REPEAT COMP V.
REPEAT COMP VI.

ART+ CINEMA1

REPEAT COMP VII.
REPEAT COMP VIII.
REPEAT COMP IX.

ART+ CINEMA1

REPEAT COMP X,
REPEAT COMP XI,
REPEAT COMP XII.

PUSKIN KÖRHINTA

INTER INFO I.
INTER INFO II.
INTER INFO III.
INTER INFO IV.
WORKSHOP FILMS

ART+ CINEMA1

TANTRA-EXTASY (HU)

ART+ CINEMA2

SEDICICORTO (IT)

ART+ CINEMA 2

IZMIR KISA (TUR)

ART+ CINEMA 2

EUROSHORT (EU)

   ART+  CINEMA 1

REPEAT COMP XIII.
REPEAT COMP XIV.
REPEAT COMP XV.

BEST OF BUSHO 2017

ZAPPA / TRAFIK

RACKAJAM  CONCERT
ZAPPA / TRAFIK

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION
SURF TRUCKERZ CONCERT

ZAPPA / TRAFIK

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION

ZAPPA / TRAFIK

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION

ART+ CINEMA 2

ANIMATION PANO
EXPERIMENTAL PANO

DETAILED PROGRAM BUSHO 2017

TRAVELLERS’ COMPANY CONCERT



 

Zápletka / 8:50  
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BLOCK I. (61’) 30.08. WEDNESDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
29.08. TUESDAY 20:00 – 21:00 ART+ CINEMA

Never / Antö / 15:00
Joe Torres / Fiction / Venezuela          

Three women await the transport to travel to the only place in the planet 
where they are allowed screaming.
Három nő készül egy utazásra, a bolygó egyetlen olyan helyére men-
nek, ahol megengedett a kiabálás.

The Animal / Hayvan / 8:30 
Atasay Koc / Fiction / Turkey

A woman hits a dog with her car in the middle of damn nowhere. She 
can not drive off as her son refuses to get into car if she doesn’t euthanize 
the dog moaning in his death agony.
Egy nő elgázol egy kutyát. Fia nem hajlandó visszaülni a kocsiba, amíg 
anyja nem szabadítja meg a kutyát annak szenvedéseitől.

Adam / 2:27 
Evelyn Jane Ross / Animation / United States

In the beginning of them She created us.
És kezdetben Ő megteremtett minket.

Gorilla / 14:05 
Tibo Pinsard / Fiction / France

Hollywood, 1952. Henry Corso performs the role of a gorilla on horror 
movies and adventure movies. For Jungle Jenna, he must terrorize the 
leading actress lost in a fake jungle. But scaring the woman he desires is 
going to be particularly tricky for the gorilla man.
Hollywood, 1952. Henry Corso gorillajelmezben szerepel különböző 
horror-, és kalandfilmekben. Jungle Jenna kegyeiért kell terrorizálnia 
a főszereplőt egy művi őserdőben. Ám a gorillaembernek nem is megy 
olyan könnyen a nő megrémisztése…

Graffiti / 19:26 
Bálint Barcsai / Fiction / Hungary

Soma is on community work duty. He has to keep guard by an abandoned 
wall, preventing it from being graffitied. He falls asleep.
Soma közmunkás. Egy elhagyatott falat kell őriznie a graffitisektől. Ő 
azonban elalszik.

14.
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BLOCK II. (61’)30.08. WEDNESDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINEMA
29.08. TUESDAY 21:15 – 22:15 ART+ CINEMA

A State of Emergency / Un Etat D´Urgence / 13:00 
Tarek Roehlinger / Fiction / France, Germany

A movie about a society in fear. It is the story of two soldiers in the every-
day life of Paris guarding an official building. An abandoned bag, curious 
passants and a crazy tramp move the situation into its climax. The lines 
between normality and real danger disappears.
Film egy félelemben élő társadalomról. Két katona mindennapi életéről, 
akik Párizsban őriznek egy hivatali épületet. Egy elhagyott táskán, kíváncsi 
járókelőkön és egy őrült csavargón keresztül halad a film a végkifejlet felé. A 
határok elmosódnak a normális és a valós veszély között.

Her Dangerous Feet / A csatárnő bal lába életveszélyes / 11:44 
Fanni Szilágyi /  Fiction / Hungary
Julcsi is nearly thirty. She has spent her cozy, gray weekdays with Zoli for 
years. Paralyzed by despair she is waiting for something to happen with 
her. One night she finds herself in the body of the famous football player, 
Lionel Messi. The next day a hidden masculin power appears in her.
Julcsi nemsokára 30 éves lesz. Évek hosszú hétköznapjait töltötte 
el Zolival. Kétségbeesett reménykedéssel várja, hogy történjen vele 
valami. Egy éjjelen a híres futballista, Lionel Messi bőrében találja 
magát és másnapra egy eddig rejtett férfias erővel ruházza fel a sors.

Birdsandbees / 3:43 
Viktoria Katona / Animation / Ireland

Why is there such a hypocrisy and embarrassment about the subject 
of sex? Is there any change in the next generation’s attitude? Different 
people share their memories and experiences on how they came to 
terms with sex and sexuality.
Miért vagyunk olyan képmutatóak és szégyenlősek, amikor a szexről 
van szó? Van bármiféle változás a következő generációnál? Különböző 
emberek osztják meg emlékeiket arról, hogyan kerültek kapcsolatba 
a szexszel, szexualitással.

Fortune‐teller / Adivina /  20:00   
Gonzaga Manso / Fiction / Spain

Routine and red sausage have led Mauricio to lose things he took for granted. 
In an act of illogical desperation, he visits a carnival fortune-teller to try and 
tie up the lose ends he left along the way. With the help of her crystal ball, 
the fortune-teller shows him an alternate reality.
Mauricio elvesztett szinte mindent az életében, amit biztosnak hitt. 
Illogikus kétségbeesésében egy vásári jóshoz fordul segítségért. A jós, a 
kristálygömb által egy alternatív valóságot mutat Mauriciónak.

Last Call Lenny / 12:30 
Julien Lasseur / Fiction / United States

Lenny Upton combines euthanasia with his used furniture business 
to provide suicide assistance to melancholic customers with a death 
wish. Armed with a briefcase full of weapons and an eye for antiques, he 
custom designs a personalized death experience for his one-time clients.
Lenny Upton az eutanáziát és használtbútor üzletét kombinálja oly 
módon, hogy öngyilkosjelölteknek nyújt segítséget. Egy fegyverekkel 
teli aktatáskával és az antikhoz értő jó szemével felfegyverkezve, egy 
egyedi, haláli élményt készül összeállítani az egyszeri ügyfelének. 

15.



 

Zápletka / 8:50  
pí~åáëä~î=pÉâÉä~=

BLOCK III. (61’) 30.08. WEDNESDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
29.08. TUESDAY 22:30 – 23:30 ART+ CINEMA

Cold Storage / 8:45 
Thomas Freundlich / Fiction / Finland

Cold Storage is a short dance film that pays homage to the virtuosic physical 
performances and melancholy comedy of the classic silent screen. On a 
desolate arctic shore, a lonely fisherman discovers his prehistoric counterpart 
frozen in the ice, and thaws him out as his newfound soul brother.
Táncfilm, mely hódolat a némafilmek fizikai előadásai és melankólikus 
humora iránt. Egy távoli, sarki vízparton, egy magányos halász rátalál 
jégbefagyva az őskori hasonmására. Ki is olvasztja az új lelki társát.

Before lunch / Ebéd előtt / 9:00
Simon Szabó / Fiction / Hungary

In 1944, in a suburb of Budapest,  a family is preparing their lunch. The 
little daughter realises that people are pushed on by gendarmes on the 
street. The family wants to help with food, water and clothes but not 
everybody approves the action.
1944-ben vagyunk. Budapest közelében. Egy család éppen ebédhez 
készülődik. Mikor a Kislány kiszalad az udvarra, embereket lát szaladni. 
A tömeget fegyveres csendőrök kísérik. A család segíteni akar némi 
vízzel, ennivalóval, de ezt nem mindenki nézi jó szemmel.

Balcony / Balkon /  6:00
Dávid Dell’Edera / Animation / Hungary

It’s noon of a hot day. There is complete silence in a residential district 
of a town. Some boys play ball in a yard. People keep themselves busy 
with their everyday tasks in their homes. A man starts to shout in front 
of a blockhouse. 
Egy forró nap délidőben. Teljes csend borult a város egyik 
lakónegyedére. Fiúk labdáznak a járdán. Otthoni dolgaik által elfoglalt 
emberek. Egy ember üvölteni kezd az egyik háztömb előtt.

Millimeterle / 15:00
Pascal Reinmann / Fiction / Switzerland

Measuring their power and proving themselves is part of the boys’ everyday 
life. Even for the 13-year old gentle-natured Yannik. Until his best friend’s 
upcoming sexual curiosity suddenly puts him in a threatening situation. 
Hatalmuk mérése és a folytonos bizonyítás része a fiúk mindennapi 
életének. Még a 13 éves, jámbor természetű Yannicknak is. Egy napon 
legjobb barátjának szexuális kíváncsisága hirtelen veszélybe sodorja 
Yannickot.

Cigarbox Blues /  22:00
Christopher Kaufmann / Fiction / Germany

Derek is having the blues and this does not only refer to his stage 
performance. When the singer wakes up in a psychiatry after a suicide 
attempt, he meets Adam, his devoted fan and at once his pain in the ass. 
A story about two guitars, three chords.
Derek blueszenész, ám szomorkás hangulatú dalai nem csak a színpadra 
érvényesek. Amikor az énekes egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után 
felébred a pszichiátrián, találkozik Adammel, aki elhivatott rajongója 
és egyben a legidegesítőbb személy, akivel valaha találkozott. 
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BLOCK IV. (60’)30.08. WEDNESDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINEMA
30.08. WEDNESDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

Picture this / Képtelenség / 12:57 
Zoltán Szabó / Fiction / Hungary

The introverted painter’s, Csaba’s, stars are aligned to reveal his long 
prepared, hidden gift to his secret cras... crush, Erika, on a moonlit, late 
August date. The romantic campfire has its big surprise for the couple. 
Csabának, az átkozo… a zátkozott… a zárkózott mázolónak hirtelen 
minden adott lesz, hogy titkon szeretett Erikájának felfedje hónapok óta 
rejtve készített ajándékát, egy augusztusi csillaghullásal megkoronázott 
éjszakán. A  robbanti... a robantikus… a romantikus tábortűz tartogat 
még meglepetést.

Negative Space / 5:30
Max Porter, Ru Kuwahata / Animation / France
My dad taught me how to pack.
Apám megtanította, hogyan kell becsomagolni.

Kapunka / 12:00 
Tal Greenberg / Fiction / Israel

For the coming year when Shmulik must let his land lie fallow, he decides to 
disregard the Rabbinate law and sells his land to Changrong, his most senior 
Thai worker. Certain that he has made the greatest play of his life, Shmulik 
awakens the following day only to discover his once calm reality shattered. 
Shmuliknak bérbe kell adnia parlagon fekvő földjét, ám ő figyelmen 
kívül hagyja a Rabbiátusi szabályokat és eladja a földet legidősebb thai 
munkásának, Changrongnak. Ám ez a döntése fenekestül felforgatja 
addigi, nyugodt életét.
Theatrum Magicum /  23:26 
Marcin Gizycki / Experimental / Poland

The film tells the story of a magic show performed at the end of the 18th 
century by a magician and his troupe. The show is inspired by the short plays 
of the eccentric Count Jan Potocki.
Történet egy bűvészmutatványról, melyet a XVIII. században mutatott be 
egy bűvész és társulata. A showt az excentrikus Count Jan Potocki rövid 
színdarabjai ihlették.

Knickers /  7:00
Laurent Firode / Fiction / France

A panty can sometimes save a man’s life. But only for a very short time. 
Egy alsónemű olykor megmentheti egy férfi életét. Igaz, csak nagyon 
rövid időre.
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BLOCK V. (61’) 30.08. WEDNESDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
30.08. WEDNESDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

Princess / 16:20 
Karsten Dahlem / Fiction / Germany

When gang leader Ole (11) and his buddies Marco (10) and Milan (12) 
nicked twelve year old Davie’s school bag, Ole would never in his wildest 
dreams have imagined that a short time later he would appear on stage 
with Davie at a school karaoke contest dressed as a princess with makeup 
on... neither could his friends.
A bandavezér Ole (11) és cinkostársai Marco (10) és Milan (12) ellopják 
Davie(12) iskolatáskáját. Ole még legvadabb álmaiban sem sejthette, 
hogy röviddel ezután a színpadon találja magát Davievel egy karaoke 
verseny okán hercegnőnek öltözve. De még bandatársai sem.

Garden Party /  6:50 
Florian Babikian, Vincent Bayo / Animation / France

In a deserted rich house, a couple of amphibians explore their 
surroundings and follow their primal instinct.
Egy mindentől távoleső, gazdag házban egy kétéltű pár elindul 
felfedezni a környezetét és követik ősi ösztöneiket.

Plasma Vista / 7:31 
Sarah Cockings, Harriet Fleurio / Experimental / UK

Story of single father Emil Gulácsi, who learns the difference between 
price and value the hard way.
Az egyedülálló apa, Gulácsi Emil története, aki kemény lecke árán 
tanulja meg a különbséget ár és érték között.

Grand Prix / 13:00 
Bálint Sós / Fiction / Hungary

Objects and devices become bodily and manipulative. The magician is a 
composed cartoon machine repeating tricks and equations. When products 
become prosthetics does the accessory take some emotional control?
Tárgyak és eszközök, melyek részünkké válnak és manipulálnak. Vajon 
mikortól veszik át a hatalmat érzelmeink felett is?

The Eye and the Brow / Το Μάτι και το Φρύδι / 16:58 
Kostis Charamountanis / Fiction / Greece

The associative thoughts of a lonely man who has committed suicide 
out of love.
Egy öngyilkos férfi asszociatív gondolatai, aki elvesztette szerelmét.

18.
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BLOCK VI. (61’)31.08. THURSDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
30.08. WEDNESDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMA

Nini / 18:00 
David Moreno / Fiction / Spain

Between success and jail there is only a hole in the floor...
A siker és a börtön között csak egy luk van a padlón…

Films To Break Projectors / 5:00
Tim Grabham /  Experimental / United Kingdom

Glueing, scraping and splicing 35mm, 16mm, standard and super 8 
film creates defective and unprojectable celluloid sculptures.    Hi-res 
scanning and digital stop motion reanimates the material and reveals 
its potential motion and colour music within.
Ragasztás, karcolás és toldozás, 35mm, 16mm, sztenderd és szuper8 filmek 
alkotnak hiányos és vetíthetetlen celluloid szobrokat. A nagyfelbontású és 
digitális stop-motion technika képes újraanimálni az anyagokat és felfedni 
a bennük rejlő potenciális mozgóképet, színeket és zenét.
Memmod / 11:02 
Sándor Boróka / Fiction / Hungary

A father suddenly received some terrible news: his daughter is seriously 
ill, and the treatment is very expensive. He applies for a dubious medical 
experiment, and the company will pay for the treatment in exchange. 
Egy családapa életébe derült égből villámcsapásként robban be a 
szörnyű hír: lánya súlyos beteg, a kezelés pedig méregdrága. Jelentkezik 
egy kétes gyógyszerkísérletre, a gyártó cég pedig cserébe vállalja, hogy 
állja a kezelések költségeit.  

What they believe / 10:20 
Shoko Hara / Animation / Germany

The events portrayed in this movie are a collage of actual occurrences. 
Anecdotes of ambiguous love and hope. They assemble a world, where 
evangelical fanaticism has become an everyday insanity.
Az ebben a filmben bemutatott események valós történések kollázsa. 
Anekdoták a kétértelmű szerelemről és reményről, melyek egy olyan 
világot hoznak létre, ahol az evangélikus fanatizmus mindennapi őrületté 
válik.

The Plumber / Le Plombier /  14:00
Méryl Fortunat‐Rossi & Xavier / Fiction / France / Belgium

Tom, a Flemish comedian used to doing cartoon character’s voices, 
replaces offhand a doubler friend. He finds himself in the studio of a 
pornographic french speaking film. Catherine, an experienced actress, 
will be his partner. Tom will play the plumber.
Tom, a flamand komikus rajzfilmkarakterek hangját kölcsönzi. Most 
egy barátja helyett kell beugrania egy munkára. Egy stúdióban találja 
magát, ahol egy francia nyelvű szexfilmhez kell adnia a hangját. Pertnere 
a tapasztalt színésznő, Catherine. Tom játssza a vízvezetékszerelőt.
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BLOCK VII. (60’) 31.08. THURSDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINEMA
31.08. THURSDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

Nicole’s Cage / 15:57 
Josef Brandl / Fiction / Germany

The big wheel in the most exciting area of the city is the perfect real estate 
for Jakob and Nicole, a young, ambitious and firmly in the event culture 
anchored couple. When one of the popular gondolas becomes free, they 
do not hesitate to move into their first common flat. Unfortunately none 
of them both has taken the time to get to know his partner before. 
Jakob és Nicole egy fiatal, ambíciózus művészpár. A város legizgalmasabb 
részében találnak lakást maguknak, amikor azonban beköltöznek, 
rájönnek, hogy egyikük sem szánt kellő időt arra, hogy jobban megismerje 
a másikat.

Time Lapse / 1:22 
Christian Avilés / Experimental / Spain

Be careful what you wish for…
Vigyázz mit kívánsz...

Welcome / 29:59
Balázs Dudás / Fiction / Hungary

After eight years of living in North Serbia, David (18) and his mother moves 
back to Hungary to David’s father.   A psychological battle begins between 
a man, who wants to be a father and a son, who refuses his authority. In the 
meantime, we witness Dávid as he is secretly smuggling refugees through the 
border...
8 évnyi szerbiai tartózkodás után Dávid és anyja visszaköltözik Magyarországra, 
Dávid apjához. Pszichológiai csata kezdődik egy férfi – aki apa akar lenni – és 
egy fiú között, aki nem ismeri el az apa tekintélyét. Eközben Dávid titokban 
menekülteket csempész át a határon, azonban ez nem maradhat túl sokáig 
titokban…

Au revoir Balthazar / 9:30 
Rafael Sommerhalder / Animation / Switzerland

A scarecrow, a storm, a broken leg. The resonant sound of a sea shell. 
Leaving forever.
Egy madárijesztő, egy vihar, egy törött láb. Egy tengeri kagyló rezonáns 
hangja. Örökké eltűnni.

Maelstrøm /  3:00 
Carlos Gómez‐Trigo / Fiction / Spain

Karl spins the spoon from his coffee. Something spins even faster inside 
Tony’s head.
Karl megpörgeti a kávéskanalat. Ám a fordulatok Tony fejében sokkal 
gyorsabbak.
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BLOCK VIII. (61’)31.08. THURSDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
31.08. THURSDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

Lupus / 10:00 
Carlos Gomez Salamanca / Animation / France

In December 2011, a security guard was killed by a pack of stray dogs 
prowling in a poor neighbourhood, on the Bogota suburbs. 
2011 decemberében egy biztonsági őr halálát okozta egy falka kóbor 
kutya Bogota szegény külvárosában.

Maybe Tomorrow / 23:00
Martin Iliev / Fiction / Bulgaria, Germany

Hidden behind a telescope, Lone, a modern-day hermit falls in love 
with a quirky woman from the building opposite. He has to cross the 
threshold to finally meet her… Maybe tomorrow.
Teleszkópja mögé bújva, Lone az újkori remete szerelembe esik a 
szemben lakó mókás nővel. Azonban át kellene lépnie a küszöböt, ha 
találkozni akar vele… talán majd holnap…

Terka Nova / 10:00
Stella Asmon / Experimental / Hungary

Weird haircut, weird clothes, weird name… and a medal. When Teréz 
finds out her furry friend is gone for long, she dedicates her life to only 
one quest: to catch the culprit, dead or alive.
Különös haj, különös ruhák, különös név... és egy medál. Amikor Teréz 
kedvenc kiskutyáját hullamereven találja, egyetlen célt tűz ki maga 
elé: megtalálni a tettest, élve vagy halva.

The Wedding Patrol / Die Hochzeitspolizei / 14:40 
Rogier Hardeman / Fiction / Germany

The Russian expat Mikail lives happily in a civil partnership with his husband 
in Berlin, when chief inspector Böhnenkamp accuses him of not being gay 
and leading a green-card marriage. A witness saw him kissing a woman! 
But as it turns out, things are not always what they seem.
Az orosz expatrióta Mikail, boldog kapcsolatban él férjével Berlinben. 
Böhnenkamp, a főfelügyelő azonban azzal vádolja, hogy nem is meleg, 
így nem engedélyezi az azonos nemű házasságot. Egy szemtanú állítólag 
látta őt, amint megcsókolt egy nőt. De ahogy lenni szokott, a dolgok sosem 
mindig azok, aminek látszanak.

In One Drag / Ein Tiefer Zug / 3:00
Alireza Hashempour / Animation / Germany

It’s late in the evening. A man leaves a building, lights a cigarette and 
smokes it in one drag. He casually flicks the stub away – everything as 
always. Only this time… all the cigarette butts in the city become alive. 
Késő este van. Egy férfi lép ki az épületből, cigarettára gyújt és egy 
slukkra elszívja. Lazán eldobja a csikket, mint mindig. Ám most… a 
város összes cigarettacsikkje életre kel.
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Zápletka / 8:50  
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BLOCK IX. (61’) 31.08. THURSDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINEMA
31.08. THURSDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMA

L.U.F.I. / 30:00
Ferenc Pusztai / Fiction / Hungary

The problem of our Society and the lack of real human relationships are 
being presented with grotesque humor and sarcasm.
A társadalmi problémák és az igaz emberi kapcsolatok prezentációja 
groteszk és szarkasztikus humorral.

Call of Cuteness / 4:00 
Brenda Lien / Animation / Germany

Whilst we remain safe and sound, watching the highest grossing cat 
fail compilation - all that is kept out of sight gets back to us in this 
consumerist nightmare. On a global playground, without bounds, the 
cat’s body is devoured, exploited and controlled.
Amíg mi önfeledten szórakozunk a macskás videókon – minden amit 
figyelmen kívül hagyunk, visszacsap ebben a fogyasztói rémálomban. 
Ebben a határok nélküli globális játszótéren, a macska testét 
elfogyasztják, kiaknázzák és irányítják.

Agata / 15:00 
Giacomo Boeri / Fiction / Italy

A metal cylinder is mistakenly delivered to Agata, a forty-years-old 
solitary woman, who stuffs animals by profession. The strange object 
turns out to be a cryogenic semen container that comes with a kit for 
home-insemination. 
Agata, a 40 éves magányos nő állatok kitöméséből él. Egy nap véletlenül 
neki szállítanak ki egy csomagot. A különös tárgy egy fémhenger, ami 
valójában egy kriogén spermatároló konténer, használati útmutatóval 
az otthoni önmegtermékenyítéshez. 

Ascribed Achievements / Ektesabat‐e Entesabi / 4:18 
Samaneh Shojaei / Experimental  / Iran

The old boy, who is dissatisfied with their appearance and hereditary, 
decides to end his life. But his failed suicide creates a new situation in 
his life.
Egy ember, aki elégedetlen külsejével és örökségével, úgy dönt, 
hogy véget vet az életének. Ám a sikertelen öngyilkossági kísérlet új 
helyzetet teremt az életében.

Seen / Просмотрено / 7:00 
Nadia Shmeleva / Fiction / Ukraine, Russia

He came to tell his lover that he is leaving her, but an unexpected set of 
circumstances prompts the character to fear of losing his own life.
A fiú elhagyni készül barátnőjét, ám az események váratlan fordulata 
következtében saját élete is veszélybe kerül.
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BLOCK X. (59’)31.08. THURSDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
01.09. FRIDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

The Realm of Deepest Knowing / SimSim / 3:30 
Seunghee Kim / Animation / Korea

One digs beneath the surface of the other to reach the deepest place 
of his heart during struggles. It lightens up the darkness. They fulfill one 
another within the sense of oneness.
Van, aki mások szívének mélyére ássa be magát amikor szenved. Ez 
fényt hoz a sötétségbe. Így kiteljesítik egymást a nagy egyedüllét 
közepette.

Limbo / 29:00
Konstantina Kotzamani / Fiction / France, Greece

The leopard shall lie down with the goat. The wolves shall live with the 
lambs. And the young boy will lead them. 12+1 kids and the carcass of a 
whale washed ashore…
Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, és 
egy kisfiú terelgeti őket. 12+1 kölyök és egy partravetett bálna teteme.

Isolamento /  5:23 
Carmelo Zucco / Experimental / Canada

Isolamento is a grand culmination of the themes: isolation, fear, beauty, 
gluttony, assimilation, environment and sexuality, merged into one great 
stream of consciousness. An ever changing zoetrope of scenes flowing 
from one to another.
A film különböző témák nagy egyvelege: elszigeteltség, félelem, 
szépség, gúny, asszimiláció, környezet és szexualitás egyesülése 
egy nagy tudatfolyamba. Egyik témából a másikba csapódó, folyton 
változó jelenetek. Egy anya és mentálisan sérült fia furcsa kapcsolata.

Operation Stone / Van egy határ / 18:00
Barnabás Tóth / Fiction / Hungary

A man and his son try to cross the Iron Curtain in 1949, in Hungary. 
Based on real events.
Egy férfi a fiával próbál átjutni a Vasfüggönyön 1949-ben, 
Magyarországon. Megtörtént eseményeken alapuló történet.

Handstern / Ručne Stručne / 1:41
Lukáš Figeľ / Animation / Slovakia

Five fingers, four hands and one briefcase...
Öt ujj, 4 kéz és egy aktatáska...
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Zápletka / 8:50  
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BLOCK XI. (60’) 01.09. FRIDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
01.09. FRIDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

Fishy Story / 17:52 
Aleksandra Szymanska / Fiction / Germany, Hungary

A surreal grotesque about love and hate in a fish factory. Once upon a 
time there were a man and a woman: Bubu and Lulu, two fish factory 
workers. Outside the factory they lived happily in a little house in the 
middle of a wild, gloomy forest. 
Bubu és Lulu a halgyárban töltött munkanapok után visszavonultan élnek az 
erdei házukban. Amíg Bubu a nő vágyait elégíti ki, addig Lulu a művészetének 
él, szobrászkodik, csellózik, fest. Harmónikus életük akkor borul fel, amikor a 
halgyárba érkezik egy vonzó, maszkulin idegen, akibe Lulu azonnal beleszeret.    

The Bridge over the River / Die Brücke übe den Fluss / 5:45 
Jadwiga Kowalska / Animation / Switzerland
A man on a bridge, separated from the love of his life. Wanting to be with 
her one last time, he decides to go and seek her in the hereafter.
Egy férfi a hídon, élete szerelmétől elszeparálva. Minden vágya, hogy 
vele lehessen, ezért úgy dönt, meglátogatja a lányt a jövőben.

Order is the Soul / Rend a lelke / 7:45 
Miklós Borsos, István Nyíri Kovács / Fiction / Hungary

A mysterious early morning phone call changes the life of a lawyer 
forever.
Egy titokzatos, kora reggeli telefonhívás örökre megváltoztatja az 
ügyvéd életét.

Urban Audio Spectrum /  3:43 
Marina Schnider / Experimental / Germany

An audio visualization through manipulation and animation of video 
recordings in the city of Berlin.
Audióvizuális manipuláció egy videófelvételen keresztül, mely Berlin 
városában készült.

No Drowning / 17:21 
Mélanie Laleu / Fiction / France

Humans are following the Voice.  Inserted coins into dispensers raise 
the beat.  Loneliness thinks she is pretty and rules people life.  Then two 
dreamers cross each other’s road. When a striper mermaid meet a thief 
diver, the world around them had better watch out.
Az emberek a hangokat követik. A gépbe bedobott érmék emelik a 
tétet. Két álmodozó keresztezi egymás útját, ami után máris szebben 
látják a világot.

24.



 

Zápletka / 8:50 
pí~åáëä~î=pÉâÉä~=

BLOCK XII. (60’)01.09. FRIDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINEMA
01.09. FRIDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMA

The Burden of Memory / Die Last der Erinnerung / 19:00 
Albert Meisl / Fiction / Austria

Mr. Fitzthum, a young aspiring musicologist was sent to the not-so-
young musicologist Mr. Szabo to do research in his apartment for a 
valuable music-sheet that Szabo has borrowed years ago for a never-
completed dissertation.
Mr Fitzhum, a fiatal zenetudós-aspiráns, aki meglátogatja a kevésbé 
fiatal zenetudóst, Szabó urat, hogy megtaláljon egy értékes kottát 
amit Szabó úr kölcsönzött el évekkel ezelőtt, egy befejezetlen 
disszertációhoz. 

Gusła or the Spirits / 8:57 
Adrienne Nowak / Animation / France

Adrienne goes back to Poland, where she was born, to see her grandmother 
and ask her family about communism. In her aunt and uncle’s cosy kitchen 
she will learn that communist spirits aren’t the only ones to haunt the Polish 
imagination, and that there are many unexpected and old means to face them. 
Adrienne visszatér szülőföldjére, Lengyelországba, hogy megkérdezze 
nagyszüleit a kommunizmusról. Itt megtanulja, hogy nem csak a 
kommunista szellemiség az, ami kísérti a lengyelek képzeletét, hanem 
egyéb, régi dolgokkal is szembe kell nézni.

Juneteenth / 7:12
Madeline Johnson / Fiction / Czech Republic

What does it mean to be free? When a Black teen in America receives 
a samurai sword for his birthday, he crosses over the innocence of 
childhood into adult reality.
Mit jelent szabadnak lenni? Amikor egy színesbőrű amerikai tini 
egy szamurájkardot kap ajándékba, átlép az ártatlan gyerekkorból a 
felnőttkori valóságba.

All the world is a stage / 1:30 
Hannes Rall / Animation / Germany

An animated adaptation of the famous Shakespeare poem “All The 
World’s A Stage” narrated by the renowned Shakespeare actor and 
director Samuel West (Royal Shakespeare Company). 
A híres Shakespeare darab „Színház az egész világ” animációs 
adaptációja, a híres Shakespeare színész és rendező, Samuel West 
narrációjával. Rendezte: Hannes Rall.

Pay day / Fizetős nap / 22 :00
Szilárd Bernáth / Fiction / Hungary

In Eastern Hungary, powerful usurers keep residents of the poorest 
Roma communities in a permanent debt spiral. Young parents Feri and 
Gina try a different strategy to get relief from local boss Simon.
Kelet-Magyarország. Hatalmuk teljében lévő uzsorások tartják 
folyamatos adósságspirálban a legszegényebb roma kisebbséget. A 
fiatal szülők, Feri és Gina stratégiát vált, hogy megszabaduljon az 
őket szorongató Simontól.

25.



 

Zápletka / 8:50  
pí~åáëä~î=pÉâÉä~=

BLOCK XIII. (55’) 01.09. FRIDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
02.09. SATURDAY 15:00 – 16:00 ART+ CINEMA

Track & Trace / 8:00                
Niels Kiené / Fiction / The Netherlands

Eddy used to be a big-shot banker, but has been unemployed for years 
now. He keeps a meticulous eye on the world from his flat. Suddenly 
there is someone at his door with a package for the neighbours. Is this 
the opportunity he has been waiting for?
Eddy nagymenő bankár volt, de már évek óta munkanélküli. Nagy ügy-
gonddal tartja szemmel a világot lakásából. Váratlanul feltűnikl valaki 
az ajtójában egy csomaggal, amit a szomszédnak címeztek. Itt a le-
hetőség vajon, amire várt?

The Challenge Cup / A vándorkupa / 16:00 
Zoltán Jakobetz / Fiction / Hungary

The story is not about chess as a sport, but rather the relationships 
between children, trainers and judges, and the underlying motivations 
for competition.
Történet a sakkról, de nem mint sport. Sokkal inkább a gyerekek, 
edzők és bírók közti kapcsolatról, illetve a felszín alatt lappangó 
versenyszellemről.

Bond / Kötelék / 9:00
Judit Wunder / Animation / Hungary

A woman lives in complete solitude trying it hard to find love. She meets 
a shadow creature that looks like a cat…
Egy nő teljes magányban élve próbálja megtalálni a szerelmet. 
Találkozik egy árnyalakkal, aki úgy néz ki, mint egy macska…

Next / 7:00 
Elena Brodach / Fiction / Russian Federation

Another night, another naked body in her bed. She feels no love, just 
passion. A sharp lancet in her hands and a hidden box with her secrets. 
Only she knows how it all will end and who will be her next victim.
Újabb éjszaka, újabb meztelen test az ágyban. Ez a nő nem érez sze-
relmet, csak szenvedélyt. Egy éles fegyver a nő kezében és egy rejtett 
doboz a titkaival. Csak ő tudja hogyan fog mindez végződni és hogy ki 
lesz a következő áldozata.

Ice / JÄÄ / 15:00
Anna Hints / Fiction / Estonia / France, Luxembourg

A father and son story set on the enchanting ice road across the frozen sea.
Apa-fia történet, a varázslatos, befagyott tengeren.
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BLOCK XIV. (60’)01.09. FRIDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINEMA
02.09. SATURDAY 16:15 – 17:15 ART+ CINEMA

Catch / Hamerdaf / 12:00 
Dekel Nitzan / Fiction / Israel

Eyal is a young and inexperienced soldier that doesn’t get along with 
the members of his unit. During an ordinary patrol he encounters a 
young Palestinian iron thief. A chase starts and the two are holding their 
positions in front of each other.
Eyal egy fiatal, tapasztalatlan katona, aki nem jön ki túl jól a 
bajtársaival. Egy őrjárat során összefut egy palesztin vastolvajjal. 
A hajsza elkezdődik. Eyal szeretné elkapni a tolvajt, hogy elnyerje 
bajtársai tiszteletét, ám a tolvaj nem adja olcsón a bőrét.

Mountain Fever / Bergfieber / 7:50 
Fréderic Hambalek / Fiction / Germany

Trapped on a mountain in a terrible snowstorm in the dead of night, one 
of the climbers reports his tentmate missing. Now they have to embark 
on a dangerous search.
Csapdába esve a hegyekben egy szörnyű hóvihar által, az egyik 
hegymászó jelenti társa eltűnését. Veszélyes útra indulnak az ember 
felkutatására.

Volcanoisland / Vulkánsziget / 9:00
Anna Kata Lovrity / Animation / Hungary

A young, naive female tiger is chased by an old, white male tiger on a 
magical island. At the beginning of the story the tigress is not aware of 
her deep connection to the island and the nature. Finally she discovers 
her great, elementary force.
Egy fiatal, naív nőstény tigrist kerget egy idősebb, fehér hím, egy 
varázslatos szigeten. Kezdetben a nőstény nincs tisztában azzal, hogy 
milyen mély kapcsolatban áll a szigettel és a természettel. Végül 
felfedezi mekkora hatalmas erő birtokában van.

Mutants / 16:00 
Alexandre Dostie / Fiction / Canada

In the summer of 1996, life throws a curveball in the face of Keven 
Guénette; and it strikes. Guided by his paraplegic baseball coach, Keven 
discovers the mutation, sex and love.
1996 nyara. Az élet egy csavart labdával jól arcon vágja Keven 
Guénette-t. Baseball edzőjének gardírozása mellett Keven felfedezi a 
serdülőkort, szexet és szerelmet.

Birthday / 15:00
Alberto Viavattene / Fiction / Italy

Night. An abusive nurse wanders through the halls of a nursing home. 
She supplements her salary by secretly selling prescription drugs to 
junkies and stealing from the most vulnerable patients. The only thing 
she hates more than her job is old people.
Éjszaka. Egy gyalázkodó ápolónő vág át egy szociális otthon árkádjai 
közt. Fizetéskiegészítés gyanánt recepteket ad el drogosoknak és 
ellopja a legvédtelenebb páciensek javait. Az egyetlen dolog, amit 
jobban utál a munkájánál, az az idős emberek.
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BLOCK XV. (61’) 01.09. FRIDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
02.09. SATURDAY 17:30 – 18:30 ART+ CINEMA

Black Ring / Siyah Cember / 14:00
Hasan Can Dagli / Fiction / Turkey

A group of people organizes a special event in an abandoned mansion. 
Soon with the arrival of guests things will change.
Egy különleges esemény szerveződik egy elhagyott kúriában. 
Hamarosan, a vendégek megérkezésével a dolgok megváltoznak.

Superbia / 15:00 
Luca Tóth / Animation / Hungary

The native people of the surrealistic land of Superbia, where men and 
women form separate societies, face the changes sparked by the first 
equal couple in their history.
A szürrealisztikus állam Szuperbia, benszülött lakói nemileg elkülönült 
társadalomban élnek. Szembe kell nézniük egy nagy változással, amit 
a történelmük során első egyenjogú pár indít el.

Jimbo / 15:18 
Rodrigo Zanforlin / Fiction / United States

Jimbo, sixteen, quiet, and shy, has spent his life cowering in the shadow of 
his controlling, anarchist, father El Tigron, and his devoted yet delusional 
lover, Lolli. After their latest heist, Jimbo decides to take charge of his 
destiny and break free from his father’s prison. 
A csendes és szégyenlős, tizenhat éves Jimbo egész életét a szigorú, 
anarchista apja El Tigron és annak elkötelezett, de téveszmés szeretője 
Lolli elnyomása alatt élte. Egyik rablásuk után Jimbo úgy dönt saját 
kezébe veszi a sorsát és kitör apja börtönéből.

Couplets for an Everlasting Eve / Beti bezperako koplak /  5:22 
Begoña Vicario / Experimental / Spain
Building on the celebration of St. Agatha’s Eve —a deep-rooted Basque 
tradition in which people walk from house to house, accompanied by 
improvised verse-makers (bertsolaris) in a festive atmosphere.
Szent Ágota éjszakáján egy mélyen gyökerező baszk tradíció kel életre, 
melyben az emberek házról-házra járnak és verséneklő művészekkel 
(betsolaris) improvizálnak.

False Flag / 10:56 
Asier Urbieta / Fiction / Spain

Adem Lethani has been tortured and is tied up in an abandoned garage. 
He tries to break the ropes binding his hands when a jeep enters the 
garage and someone switches the light on.
Adam Lethani megkínozva és megkötözve ül egy elhagyatott 
garázsban. Megpróbál kiszabadulni a kötél fogságából, amikor egy 
autó áll be a garázsba és valaki felkapcsolja a fényszórókat.
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INFOBLOCKS
I. BLOCK (112’)

PANORAMA

02.09. SATURDAY 10:00
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

Backstory / 8:00 
Joschka Laukeninks / Fiction / Germany

Invasion Day / 2:25     
Vincent De Bellis, Milos Erastot / Fiction / France

La femme et le TGV / 30:00 
Timo von Gunten / Fiction / Switzerland

Mary’s Lullaby / 19:46 
Dinos Panagokos / Fiction / Greece

The Spectators / 7:43 
Gregory Corraze, Lucas Monjo / Fiction / France

As a young child our protagonist is left by his mother and has to live 
with his violent father. He fights his way through adolescence and falls 
in love with the woman of his dreams and just as everything seems to 
be finally working out for him, a sudden event changes the course of 
his life forever. 

A huge spaceship starts troubling the city of Paris, sucking up 
everything on its way…

Nominated for Best Live Action Short at the 89th Academy Awards!  
Elise Lafontaine has a secret routine - every morning and evening for 
many years, she has been waving at the express train that passes her 
house.

Philip & Mary, a recently married couple of Hydrobiologists, live and 
work in a house by the lake, celebrating the coming of their unborn 
child. Mary’s unexpected miscarriage of her pregnancy...

Laura and her husband live on a satellite orbiting around Earth. There, 
Laura sees her life entirely rebuilt: suburbs, chores, kitchen, television... 
A huge step back that will instill in her a deep nostalgia for Earth and 
an intense longing to find the life she really wanted to live.

We are Nobody / No somos nadie / 20:00 
Juanlu Ruiz, Toni Ruiz / Fiction / Spain
Three strangers meet at the funeral of a mutual friend. The memories 
that each one of them keep of the deceased turn into parts of a puzzle 
that doesn’t fit. An uncertain farewell. A tribute to whom?
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INFOBLOCKS
II. BLOCK (112’)

PANORAMA

02.09. SATURDAY 12:00
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

Mayday Relay / 14:28 
Florian Tscharf / Fiction / Germany

So Much for the Winners / Tant pis pour les victoires / 25:44    
Olivier Bonnaud / Fiction / France

Spooked / 11:30 
Emma Spook, Gil Gloom / Fiction / France

Strictly Prohibited / Tilos és életveszélyes / 13:00
Balázs Bozzay / Fiction / Hungary

Wolf’s Skin / 26:00 
Louise De Groef / Fiction / Belgium

When the german sailor Max and his daughter Emily receive a mayday-
call on the Mediterranean Sea, they act immediately: They change the 
course of their little sailing-boat and try to involve other ships. But then 
they understand, that there are over hundred people on the damaged 
boat – and Max and Emily are the only one trying to help...

It’s the end of summer in Créteil, in the Parisian suburbs. Sarah must 
leave her friends to go back to her boyfriend in Rotterdam. Following 
this departure, Arthur shuts himself away and decides not to talk until 
he has accomplished « something great ».

SPOOKED relates the encounter of a pro-Trump American family with 
an ancestral demon called Darken. This powerful and self-loving demon 
sneaks by night into the house of Brenda, Bobby and Uncle Sam.  To 
everyone’s surprise, Darken will fall victim to the dreadful Crumps, a 
warmongering, racist and over-armed family.

A quarantine was imposed. Should we let them lock our homes and 
take us apart?

Soo Min, a young South Korean woman, is struggling to find a balance 
between her family and her career as a cellist. After a long absence, 
it is hard for her to resume her place in the family and she feels she 
has to compete with her six-year-old daughter for her husband’s love.
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INFOBLOCKS
III. BLOCK (100’)

ANIMATION

02.09. SATURDAY 10:00 ART+ CINEMA

Catherine / 11:51 
Brit Raes / Animation / Belgium

Chika, the dog in the Ghetto / Chika, die Hündin im Ghetto / 16:21 
Sandra Schießl / Animation / Germany

Homegrown / 9:20 
Quentin Haberham / Animation / United Kingdom

Catherine loves pets! But most of all, she loves her cat. As she grows 
up, she can not connect with other people. Her cat is her life, and little 
by little she grows up to be a crazy old cat lady… Will she ever find 
friendship, or love?

Chika the dog and the five-year old Mikasch are the heroes of this story 
which is set in a Jewish ghetto in an unnamed Polish city. The little 
dog helps Mikasch to develop as a child despite the persecution of the 
Jews and the threats of the 2nd World War. During World War II it was 
forbidden for Jews to keep their pets. 

Francis raises his son Kip in isolation. When the boy outgrows his 
father’s protective confines, Francis learns that what is right for himself 
may not be best for his son.

Framed / 5:00               
Marco Jemolo / Animation / Italy
Framed is a noir animated short-film, which investigates the role of the 
individual in society. In an anonymous police station, F.K. asks the Law 
for help in the attempt to report the abuses he has been through...

High Summer / 5:45 
Josselin Facon / Animation / France
A troubling moment in the balminess of a summer in the countryside. 
While gardening, a young man sees his mother as a woman for the 
first time.

James ‐ Dear John / 4:00 
Péter Vácz / Animation / Hungary
A couple’s trip to a mountain is interrupted by a black cat who leads 
them astray into the forest where they discover dark secrets. Dear 
John is an award-winning music video for the famous British rock 
band James.

Kochkunst / 3:15 
Stella Raith / Animation / Germany
A chef against his crêpe. Who wins?  Recipe for a crêpe: 1 egg / 100g 
flour / 1 tablespoon sugar / 1 pinch of salt / 200ml of milk / little butter  
Mix the ingredients with the mixer. Add the butter to the pan and pour 
a ladle of batter into the pan. Then spread the batter evenly and fry 
golden brown on both sides. That’s it!
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INFOBLOCKS
III. BLOCK (100’)

ANIMATION

02.09. SATURDAY 10:00 ART+ CINEMA

02.09. SATURDAY 12:00 ART+ CINEMA

La Costa Dorada / 10:31
Noemi Gruner / Animation / France

Made in Spain / 11:00 
Coke Riobóo / Animation / Spain

Mishka / 4:54 
Eszter Jánka / Animation / Germany

Memory of the land / 12:00
Samira Badran / Animation / Spain

Nocturne / Nachtstück / 5:19 
Anne Breymann / Animation / Germany

In order to help her parents affected by the crisis, Erika leaves for a 
job on the Costa Dorada coast in Spain. She will sing for tourists while 
in Madrid a crucial demonstration of the “Indignados” movement is 
about to take place. In an empty city, she will be confronted even more 
brutally with the crisis.  

A miniature surrealist portrait of epic dimensions takes place in a sunny 
Spanish beach.  Stop motion short made with scale H0 miniature 
figures 

The story of an encounter, the fulfillment and the fail of wishes and 
phantasies. Mishka and Fox – a white dot, a red line and the infinite 
darkness of the universe.

A figure has to go through a checkpoint in Palestine. It has to 
overcome a series of obstacles that will drastically affect her mobility. 
The consciousness of the past and the longing for a future coexist 
simultaneously into her day-to-day life.

At night the forest creatures gather to gamble, putting their innermost 
at stake.

IV. BLOCK (100’)
ANIMATION

Notes on Monstropedia / 6:10 
Koji Yamamura / Animation / Japan

An animated archive of imaginary monsters written by a fictitious 
monsterologist in Medieval Europe. This work depicts the habits of 
monsters using movements inspired by short phrases such as “Taste of 
Tears”, “Tamed Wildness”, etc.

Nothing Happens / 11:50 
Michelle KRANOT, Uri KRANOT / Animation / Denmark

It’s freezing cold in the city suburbs. Yet some people are gathering. 
I watch them form a row across the horizon. We are all waiting for 
something to happen. But nothing does… We have gathered to witness 
an event. To participate in being seen. The spectacle of watching and 
being watched.

32.



 

INFOBLOCKS
IV. BLOCK (100’)

ANIMATION

02.09. SATURDAY 12:00 ART+ CINEMA

Frogs’ Song / Le Chant des / 10:41              
Grenouilles Violaine Pasquet / Animation / France

Red Fat Cat / 10:00 
Klaus Hoefs / Animation / Germany

The Bus Trip / Bussresan / 13:40 
Sarah Gampel / Animation / Sweden

Ad Astra / 4:00 
Lauric Bonnemort, Clémentin Massin / Experimental / France

In Louisiana, at nightfall, when everybody is falling asleep, a frog has 
started singing in the depths of the bayou...

Out of the blue ,  drowned refugees  packed in plastic sacks  placed at 
the public beach touches the life of individuals,  which  have settled 
their lives with quirks and oldtimer-anniversaries.

Sarah is invited to show her film in Israel as part of a film festival bus 
trip. She is hoping for political discussions and friendship, except the 
conversation stops each time she brings up the occupation of Palestine. 
So instead, Sarah talks to her dead dad over a noisy phone line.

Every journey starts with a singular dream.

Railment / 9:43 
Shunsaku Hayashi / Experimental / Japan

Vacancy / Leerstelle / 4:30                   
Urte Zintler / Experimental / Germany

In a continuous scenery, his physical movement stays in the same 
position. The speed of the continuity and his movement have 
accelerated and gradually cause a distortion.

The non-narrative animated film is a poetic debate with the issue of 
“HOME” and the experience of the outland as a new home. A collage 
of fragments of Hilde Domin s poems  and a concentration and overlay 
of sketchy drawings and sound elements - always incomplete, always 
close to disappearance.  
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INFOBLOCKS
V. BLOCK (88’)
ANIMATION

Advertisement / Hirdetés / 1:00       
Zsuzsanna Debreczeni / Animation / Hungary

Ambassadors of the Cosmos / A kozmosz nagykövetei / 9:00
Béla Klingl / Animation / Hungary

Balance / Balansz / 5:00
Gábor Ulrich / Animation / Hungary

Bubble / Buborék / 6:00
Anett Albrecht / Animation / Hungary

This film was adapted György Petri’s project ‘Advertisement’, which 
was made in Budapest Metropolitan animation MA as a school project.
Petri György projektjének filmes adaptációja, mely a budapesti 
Metropilitan animációs iskola egyik munkája.

In our animated film we show you an alien civilizations’s very first visitation 
to Earth. The visitation took place 54 years ago, when - to the misfortune 
of humanity - the participants of the actual alien encounter were not 
members of human race.
Animációs rövidfilmünkben a Föld első (képzeletbeli) találkozását 
mutatjuk be egy idegen civilizációval. Mindez 54 évvel ezelőtt történt, 
amikor az emberiség pechjére, a találkozás alanyai nem az emberek voltak.

The world is a pillar, the human creature stands on its palm-sized top. This 
balance is sensitive - our roads are filled with beautiful series of failures and 
handholds.
Szűk, magas oszlopon álló, magányos ember. Szent Simeon is lehetne... 
ám az oszlop ingani kezd... már-már úgy látszik, hogy többszöri, 
reménytelennek látszó próbálkozás után sikerül talpon maradnia, de a 
sorsát végül nem kerüli el. 

This is a film about an unfriendly man and an open-minded child’s random 
meeting. The man becomes a child again for a little while, when they blow 
their wishes into bubbles.
Animációs rövidfilm egy zárkózott felnőtt férfi és egy gyerek véletlenszerű 
találkozásáról, amely a felnőttben felidézi személyiségének régen 
elfeledett gyermeki részét, ennek hatására pedig lehetősége nyílik egy 
barátságra.

02.09. SATURDAY 14:00 ART+ CINEMA

Crush / Gomoly /  9:00
Csilla Rödönyi / Animation / Hungary

Duir / 8:00
Lilla Szász / Animation / Hungary

Hunor / 11:00
Béla Klingl, Árpád Koós / Animation / Hungary

A surreal film about a girl’s first love disappointment and her escape 
from the complication of the grief.
Szürreális történet egy lány első szerelmi csalódásáról és az ez iránt 
érzett fájdalom elől történő menekülésről.

Odyssey of a girl through a tree and herself.
A történet egy lány kalandjáról szól, amelyet a magasban él meg 
önmaga által. Felfelé kiélvezi a fáramászást, azonban az út visszafelé 
valahogy sokkal nehezebb, képtelen megtalálni a kapaszkodókat – 
majdnem lezuhan, és rémülten veszi tudomásul, hogy fél lejönni.

The protagonist of the series is Hunor, the Hungarian Superhero, who has 
been surviving on a disability allowance since the change of system. He is 
conflicted because of his past – back then, he thought he was doing good. 
A sorozat főhőse Hunor, a magyar szuperhős, aki a rendszerváltás után 
rokkantnyugdíjasként tengeti életét. Meghasonlott önmagával a múltja 
miatt – hiszen régen úgy gondolta, hogy jót cselekszik.
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Le Chef / 1:00
Bálint Halasi, Damjan Lazin / Animation / Hungary

Little Mouse / Egér / 7:10 
Ervin B. Nagy / Animation / Hungary

Macbeth / Makbet / 2:00 
Marcell Kakuk / Animation / Hungary

Mimik / 4:00
Petra Varga / Animation / Hungary

The short film is about a French chef who travels all around France to 
collect the unusual ingredients from different typical parts of France for a 
very special dish… 
A Budapesti Francia intézet animációs reklámfilmje. A rövidfilm egy 
francia szakácsról szól, aki beutazza Franciaországot, hogy szokatlan 
összetevőket gyűjtsön össze Franciaország különböző részeiről egy 
nagyon különleges ételhez…

In the mid 1980’s though the later multiple time olympic champion Hungarian 
swimmer Krisztina Egerszegi is only 12 years old, her trainers already recognise her 
undeniable talent and potentials. Her first ever professional competition is about 
to start and all the others are stronger and bigger than her. 
Az 1980as évek derekán Egerszegi Krisztina, későbbi ötszörös olimpiai bajnok 
úszó, még csak 12 éves, de mesteredzői már tisztán látják az ifjú tehetségben rejlő 
lehetőséget. Az első felnőtt versenyén ellenfelei jóval nagyobbak és erősebbek nála.

We can get a little view about the witches fooling in the deep of the 
magical forest.
Boszorkányok bolondozása a varázserdő mélyén.

Two mimes are having their invisible lunch in the park when a pigeon walks by.
A Mimik két francia pantomimes, Jean-Pierre és Louis szokatlan életét 
mutatja be, akik láthatatlan játékukkal saját világot teremtenek 
maguknak. Bár különböző természetük miatt gyakran egymás idegeire 
mennek, mégis elválaszthatatlan barátok, akik mindig készen állnak 
valami furcsaságra.

INFOBLOCKS
V. BLOCK (90’)
ANIMATION

02.09. SATURDAY 14:00 ART+ CINEMA

Mucus / 3:30 
Martin Helstáb / Animation Hungary

Nuts / 2:41 
Dani Pucz / Animation / Hungary

Second Hand / 4:00
Noémi Barkóczi / Animation / Hungary

What is it like to have flu? A weird looking man just got it. This is the 
pure portrayal of his agony.
Milyen influenzásnak lenni? Egy fura kinézetű férfi pont elkapta a 
vírust. Agonizálásának portréját láthatjuk.

A short story of a sack of nuts and the ending of a friendship.
Két jó barát, akik látszólag ellentétek, jól kijönnek egymással. A barátságukat 
azonban megkérdőjelezi, és végleg el is szakítja egy zacskó mogyoró, 
pontosabban annak egy darabja. Nagy tömi magába a finomságot, amire 
Kicsi is nagyon vágyik, és mikor kérne belőle, Nagynak nehezére esik 
megosztani a csemegét, főképp, hogy már csak egy darab maradt.

Short animation about the challenging life of a cat sweater.
Vajon ki hordta először a használt ruhát, mielőtt mi rátaláltunk volna? 
Vajon mi választjuk-e a ruhát, vagy ő minket? Az animáció egy Second 
Handből kikerült sárga, cicás pulóver izgalmas és viszontagságos életét 
mutatja be.
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#SalveRegina / 11:51 
Anita Muhr / Experimental / Hungary

Invisible / Szürkehályog / 11:51 
Bianka Szelestey / Experimental / Hungary

The film is trying to show the new virtual world and  its effect on our society, 
especially to the youngest generation. They are want to fit in this new world. 
All rebellius intention gets crushed by the others, and are forced to assimilate.
A film megpróbálja megmutatni, hogy az új virtuális világ milyen hatást 
gyakorol a társadalmunkra, kiváltképp a benne élő fiatalokra. Ők azok, akik 
egyre inkább szeretnének megfelelni a társaik által megkövetelt mintáknak. 

A little boy, Csabi gets lost in a market hall. Trouble begins as his 
mothers phone rings and the woman lets go of Csabi s hand. Now, the 
boy is free to go on a journey on his own. 
Egy kisfiú, Csabi eltéved a bevásárlóközpontban. A baj akkor 
kezdődik, amikor édesanyja telefonja megcsörren és a nő elengedi 
a fiú kezét, aki ezzel szabadon elindulhat saját útján.

INFOBLOCKS
V. BLOCK (90’)
ANIMATION

02.09. SATURDAY 14:00 ART+ CINEMA

02.09. SATURDAY 16:00 ART+ CINEMAVI. BLOCK (98’)
EXPERIMENTAL

WireLess / 6:00
Szandra Pataki / Animation / Hungary

The world is made of an infinite steel wire. We are all connected and we are 
all dependent on each other.
A WireLess egy kísérleti jellegű, hét perces stop-motion animáció, amely 
egy drótszálakból felépített világban játszódik, ahol senki sem vonhatja 
ki magát az egymásnak feszülő erők hatása alól.

The Dead Poet / Seven Tales of Miklós Radnóti / 45:18
Vécsei Márton, Széphelyi Júlia, Lakos Nóra, Ausztrics Andrea, Samaras 
Daphné, Szirmai Márton, Pater Sparrow / Experimental / Hungary

A Hungarian poet who died in the Holocaust has been personified through his life 
and poetry by eight Hungarian directors’ own contemporary vision of his everyday 
life and struggles.
A hét etűdből álló film célja, hogy bemutasson egy páratlan magyar költőt és 
népszerűsítse az irodalmat, továbbá a közönség különböző filmes stílusokkal és 
műfajokkal találkozhat tehetséges fiatal filmkészítők tolmácsolásában.

Idle Jackals / 2:00                       
Igor and Ivan Buharov / Experimental / Hungary

The Jackals are lazy, but sometimes waking up for own revolutions!
A sakálok lusták, de néha fellázadnak a saját forradalmukért!

The price of memories / Az emlék ára / 11:00
Igor and Ivan Buharov / Experimental / Hungary

The memories of commodity...
Az áru emléke...

Mortadella / 3:00      
Ádám Wagner / Experimental / Hungary

It is about life and death, being human, and animals.
Embernek és állatnak lenni mind élet-halál kérdése.

36.



 

A flaming universe / 1:00
Ádám Bazsó / Experimental / Hungary

All kinds of death / 4:00                   
Ádám Bazsó / Experimental / Hungary

Horror vacui / 3:00
Ádám Bazsó / Experimental / Hungary

Lost and forgotten / 4:00
Ádám Bazsó / Experimental / Hungary

Percipio / 4:00
Tamás Füzesi / Experimental / Hungary

Still life / Csendélet / 1:00
Péter Klausz / Experimental / Hungary

A disoriented character, lost in a universe, which appears to be like an 
abandoned wasteland - where it is impossible to break out of the recurring, 
dream-like sequences.
Egy karakter bolyongása egy ismeretlen univerzumban - ahol minden a 
hétköznapokra emlékezteti, mégis széteső és kísérteties. Elveszve egy 
kihalt senkiföldje labirintusában, ahol a valóság és a képzelet egybeolvad.

A journey through the tunnel of lights.
Zuhanás a fényalagutakon át - valahová, ahol minden megsemmisül.

A maze of empty spaces, lights and colours - the main female character 
is lost in this haunting universe, unable to escape her own fate.
Üres terek, fények és színek labirintusa - a rövidfilmben megjelenő 
női karakter ennek az univerzumnak a teremtője és foglya is egyben.

The short film is an experiment to depict the following perception/
existential experience: The outer world and the inner universe as a 
beautiful kaleidoscope and a system of traps, which we cannot escape. 
A külső világ és a belső univerzum: egyrészt gyönyörű kaleidoszkóp, 
ugyanakkor csapdák rendszere, amelyből nem tudunk menekülni.

Psychedelic trip without stops.
Megállás nélküli pszichedelikus utazás.

Still life, a genre of painting on film. A revealing peak into the life of a family.
Csendélet - egy festészeti műfaj filmen. Bepillantás egy család életébe.

INFOBLOCKS
VI. BLOCK (98’)
EXPERIMENTAL

02.09. SATURDAY 16:00 ART+ CINEMA

Xamarim / 6:59      
Bálint Rafael Kelen / Experimental / Hungary
A short non-dialogue experimental animation about the great Xamarim.
Rövid, dialógusmentes, kísérleti animációs film a nagy Xamarimról.

The realm of lucid fears / 1:00
Ádám Bazsó / Experimental / Hungary
An experiment to reconstruct the universe, which surrounds and fills us. 
Kísérlet a bennünket körülvevő és minket kitöltő valóság mögöttes 
vetületeinek megsejtetésére. A világ - amelyre a mélyen rejtező 
félelmek árnyéka vetül.
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HUNGARORAMA
I. BLOCK (117’)

Great Gals / Rendes lányok / 16:00      
Zsuzsanna Bendó / Fiction / Hungary

Here and Now / Itt és Most / 11:47
Zoltán Mitnyan / Fiction / Hungary

IM perfekt / 6:53
Zsuzsanna Koszti / Fiction / Hungary

Imaginary Friends Club / Képzeletbeli Barátok Klubja / 17:00
Saci Szabó / Fiction / Hungary

Just be there / Csak legyél ott / 14:00
Ulla Nagy & Balázs Nyitrai / Fiction / Hungary

Lapse / 9:00 
Botond Bilibók, László Zsólyomi / Animation / Hungary

Listen to me! / Figyelj rám! / 6:59
Tibor Ungvár / Fiction / Hungary

It’s hard to find a new relationship especially if you not interested in 
balloon fetish.
Új párkapcsolatra lelni nehéz, főleg ha nem jön be a lufifétis.

Dani lives in a small flat with his parents. He is best at basketball. When 
life puts him in a betting situation on the pitch, he has to make a 
decision wether he risks all his money on it or not.
Dani egy kis lakásban él a szüleivel. Kosárlabdában képes a 
legtöbbet kihozni magából. Amikor az élet egy fogadás elé állítja a 
pályán, el kell döntenie, hogy felteszi-e rá minden pénzét.

The short film aims to show a date in 2046. How the technology can 
shape our lives in an everyday situation. What if someone else controls 
your senses.
A film egy randit kíván bemutatni 2046-ban. Hogyan képes életünket 
befolyásolni a technológia egy mindennapi helyzetben. Mi van, ha 
valaki más irányítja az érzékeidet?

Zsófi is an ordinary girl, except that she sees strange things. She lives 
with her ice cream seller father, who has difficulty to live from that 
money what he earns, so he sometimes deals with esoteric techniques. 
Egy lány nem találja a helyét a való világban, így a képzelete segít 
neki visszatalálni oda.

B’s relationship to his over controlling boxing trainer father suddenly 
reevaluates, when fathers serious illness comes to light.
Bé konfliktusos viszonya irányításmániás bokszedző apjával 
hirtelen átértékelődik, mikor az apa súlyos betegségére fény derül.

Our hero finds himself lying in the middle of a forest. He lost his memories, 
and tries to regain consciousness. The only thing that he notices in the 
distance is a lookout tower, therefore he decides to go there, and find out 
what’s happened with him.
Hősünk egy erdő közepén fekve találja magát. Szédülten, híján az 
emlékeinek próbál magához térni. Felkelti figyelmét egy, a távolban 
magasodó kilátó, így elindul felé, hogy kiderítse mi történt vele.

The story is about a desperate, drunk young girl who unburdens her 
heart in a moving speech to a mother from a telephone booth. Her talk 
enlightens the mother and makes her realise about her life and mistakes.
Történet egy kétségbeesett, ittas lányról, aki feltárja a szívét az anyjának 
egy telefonbeszélgetés alkalmával. A beszélgetés megvilágosítja az 
anyát, aki ráébred az életére és az elkövetett hibákra.

02.09. SATURDAY 10:00
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL
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Mildly Salty / Enyhén sós / 23:55
Zoltán Nagy / Fiction / Hungary

My Name is Bence / Bence vagyok / 11:00
Csaba Laskai / Fiction / Hungary

Noiré / 18:00
Róbert Odegnál / Fiction / Hungary

Nothing serious / Semmi komoly / 21:00
Balázs Dudás / Fiction / Hungary

Pintu / 14:47
Viktória Szemerédy / Fiction / Hungary

Platform / Peron / 15:25      
Hanna Csata / Fiction / Hungary

Remember Me / 22:00  
Norbert Aracsi / Fiction / Hungary

Anita, the 40-year-old waitress works hard for her dream to leave Hungary 
for good, but instead she makes someone else’s dream come true.
Anita egy attraktív negyvenes pincérnő. Keményen gürizik, hogy 
megvalósítsa álmát, miszerint mindent hátrahagy, és Londonba költözik. 
Egy elegáns étteremben dolgozik, csak férfi munkatársakkal körülvéve. 
Mindenki ugyanazt akarja tőle, főleg Anita szexuálisan túlfűtött főnöke, 
aki állandóan leselkedik utána.

City, Loneliness, Mafia, Revenge, Violence...
Ervin rajztanárként dolgozik egy külvárosi iskolában, ahol unott diákok és 
fásult kollégák között próbál helytállni nap mint nap. Éjszakáit azonban 
igazi szenvedélyével tölti: fáradhatatlanul rajzolja első képregényét, film 
noirba illő sötét sikátorokkal, gengszterekkel, valamint egy igazságos 
magánzsaruval, aki történetének főszereplője.

After his parent’s divorce the 18 years old Beni goes back to his old home. In 
the house under renovation he meets his alcoholic father’s new girlfriend, 
the 25 years old Timi. In this tense situation their desire breaks surface. 
Szülei válása után a 18 éves Beni visszalátogat az elhagyott családi 
fészekbe. A felújítás alatt álló házban megismerkedik alkoholista apja 
új barátnőjével, a 25 éves Timivel, A válás utáni feszült helyzetben a két 
fiatal vágyai is felszínre törnek.

The eldest daughter of an abusive father reaches out for help when she realises that 
her younger sister is also in danger. She gathers her strength  to put an end to the 
well-hidden domestic violence in the family.
Egy bántalmazó apa legidősebb lánya egy falusi asszonytól kér segítséget 
amikor észreveszi, hogy a húgát is veszély fenyegeti. Nyelvi, kulturális és 
generációs határokat lép át, hogy egy balinéz gyógyító támogatásával véget 
vessen a jól titkolt családi erőszaknak.

Imola is a coach of a theatre camp where Mate is an actor  candidate. They 
like each other and have sex, which act is not allowed in the framework of a 
teacher-student relationship.
Imola, egy színjátszó tábor vezetője, és az egyik táborozó, Máté, 
megtetszenek egymásnak. Imola átlépve egy ifjúsági tábor íratlan 
szabályait, lefekszik Mátéval, melyet később megbán.

The film is a unique father / son story where we are taken on an 
emotional roller-coaster journey.
A történet egyedi módon mutat be egy apa-fiú kapcsolatot, mely 
során a főszereplő egy külső-belső utazáson vesz részt. A filmet a 17 
tagú stáb nyolc napig forgatta a Bükkben.

HUNGARORAMA
I. BLOCK (117’)

02.09. SATURDAY 10:00
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

02.09. SATURDAY 12:00 / PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL II. BLOCK (110’)

This day is an ordinary day for Bence, until then he realizes he actually did all the 
actions he thought to be just regular daily fantasies. His deeds impose  great 
stress on him, but he does not care, because he finally finds his true oneself.
Bence hazafelé tart, miközben magában beszél. Otthon iszákos 
nagybácsija focit néz, nagynénje pedig kék-lila folttal az arcán egy 
sötét sarokban vasal. Bence elképzeli, hogyan rúgná állba a mogyoró 
darabokkal teli szájú, nevető nagybácsit...
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HUNGARORAMA
II. BLOCK (110’)

Scrub / Sika / 9:00
Regős Ábel / Fiction / Hungary

T(r)opic of Cancer / Ráktérítő / 7:59 
Máté Czakó / Fiction / Hungary

Space / 19:00  
Adrián Bors / Fiction / Hungary

Springtime / Kikelet / 15:00
Máté Konkol / Fiction / Hungary

The Age of Aquarius / Minden vonal / 20:00
Fanni Szilágyi /  Fiction / Hungary

Visitor / 13:00
Stef de Hoog / Fiction / Hungary

Way Out / Kiút / 20:00
Anikó Steinmetz / Fiction / Hungary

After the car wash dull closing. But now, a strange thing happens. 
„Egy autómosóban általában nem történik semmi.”

A young woman’s duel with her new flatmate who gets more and 
more familiar to her then she thought.
Egy fiatal nő küzdelme egy furcsa lénnyel, aki közelebb áll hozzá 
mint gondolná.

How does technology penetrate into human relationships and how can 
one react on these changes in nine completely different situations.
Kilenc - első látásra teljesen különböző - jelenet, mely megmutatja, 
hogyan hatol be a 21. századi technológia a mindennapjainkba és 
hogyan csúcsosodik ki az emberi kommunikációképtelenség egy 
végzetes hajnali jelenetben.

A widower starts hoping that he might be able to connect with the 
lady next door.
Egy özvegy férfi számára felcsillan a remény, hogy még képes lehet 
kapcsolatot teremteni szomszédasszonyával.

Party girl Magdi is not big on responsibilities. However, a strange road trip 
with her pregnant friend, her esoteric minded mother and a pot-smoking 
doula seems to suggest that fate knows what’s best for her.
A folyton bulizó és nem túl felelősségteljes Magdi sosem gondolt saját 
családra. Ám egy vad éjszaka után egy különös autóútra indul terhes 
barátnőjével, ezoterikus felfogású anyjával és egy kemény dohányos 
dúlával, hogy a szüléshez megfelelő helyen és időben legyenek.

December 1944, Hungary. Thousands of Roma people where deported 
and sent to the German-Hungarian border to build fortifications. Although 
this was happening, there was no official decision by the Szalasi regime on 
the deportation of the whole Roma community.
Bár a fasiszta Szálasi rezsim nem hozott hivatalos döntést arról, hogy 
az egész roma közösséget deportálják, 1944 telén több ezer romával 
végeztettek kényszermunkát a német-magyar határon.

A man’s life in a monotone, monochrome world.
Egy férfi élete egy monoton, monokróm világban.

02.09. SATURDAY 12:00
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

III. BLOCK (102’) 02.09. SATURDAY 14:00 / PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL
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Wellness / 15:00
Virág Szabó / Fiction / Hungary

Asszó / 27:44
Tamás Fekete / Fiction / Hungary

Bond / Kötött pálya / 19:19 
Bernadette Mayer / Fiction / Hungary

Collapsed Lung / Légmell / 26:42
Ambrus Fatér / Fiction / Hungary

Emma / 29:00 
Bence Sipos / Fiction / Hungary

F.É.S.Z.E.K. / Ivan & the Parazol / 15:00
Attila Damokos / Fiction / Hungary

Story about two ladies who have been friends for decades. They’re spending their 
vacation together in a wellness hotel. With their constant activity they try to suppress 
their own anxiety and during the day some unspoken secrets come to light.
A nyugdíjas Ilona és Teri évtizedek óta barátok és együtt töltik a vakációjukat 
egy wellness szállodában. A látszólag ideális körülmények ellenére nem tudják 
felszabadultan jól érezni magukat, a nyaralás során jelentéktelennek látszó 
gesztusokkal többször is megbántják egymást...

Two half brothers, both good at fencing. When the younger joins the same 
fencing team and quickly turns out to be even more talented, his older 
brother’s jealousy resurfaces.
Az asszó egy testvérpár kapcsolatáról szól. Féltestvérek. Mindketten 
versenyszerűen vívnak. A fiatalabb testvér bekerül bátyja vívócsapatába. 
Az új helyzet változást hoz a kapcsolatukban. Az idősebb fiú féltékeny 
lesz öccse tehetségére.

Anna is an average sixteen-year-old girl who doesn’t seem to get along 
with her mother. She is impatient, distant and in love. But one day 
something changes.
Anna egy átlagos tizenhat éves lány, aki nehezen jön ki anyjával. 
Türelmetlen, zárkózott, szerelmes. Egy nap valami megváltozik... 

András is a doctor in his late 50s. His detailed, lonely life is turned upside 
down with the arrival of an old Syrian refugee. Without understanding 
each other’s languages, an unlikely friendship starts.
András, egy 50-es évei végén járó orvos. Magányos élete fenekestül 
felfordul, amikor megérkezik az öreg, szír menekült. Egymás nyelvén 
nem beszélve, mégis váratlan barátság szövődik a két ember között.

Zétény arrives at the lake Balaton to spend the weekend with his 
friends, but turns out, that noboby can come because of different 
reasons. Zétény decides to go back home but suddenly Emma, his  
secret childhood love appears and everything’s change.
Zétény egy baráti összejövetelre érkezik a Balatonhoz, viszont 
kiderül, hogy mindenki Pesten ragadt. Zétény úgy dönt, inkább 
hazamegy, de hirtelen megjelenik Emma.

There was a legendary club called “Fészek” in Budapest which was the 
meeting point for artists for decades. We recreated this atmosphere in 
one take during 15 minutes balancing a fine line between fiction and 
documentary.
Egy legendás klub Budapesten, a Fészek (Nest), a hely, ami 
évtizedekig a művészek találkozóhelye volt. A hely atmoszférájának 
megidézése, egy beállásban, 15 percen keresztül egyensúlyozva a 
fikciós-, és dokumentumfilm határán.

HUNGARORAMA
III. BLOCK (102’)

02.09. SATURDAY 14:00
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

02.09. SATURDAY 16:00 / PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL IV. BLOCK (118’)
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A Tantra Ecstasy Stúdiót  2013-ban alapították 
Magyarországon. A kezdetektől fogva innovatív,  
úttőrő szerepet vállalt a spirituális és erotikus 
témájú Art House Filmek  alkotásával, amelyekkel 
bevezeti a köztudatba az Erotikus Ezotéria föltörekvő fogalmát. Alkotásai üzenetét, hangulatát, 
témáját, vizuális nyelvezetét a rendezőnő szakrális világlátása határozza meg. Spirituális és 
erotikus témájú filmjeit az alkotócsapat magas művészi igényességgel valósítja meg. A Tantra 
Ecstasy Stúdió célja, hogy hittel és szenvedéllyel olyan játékfilmeket állítson elő az Érosz és a 
Szakrális Szerelem témakörében, amelyek alternatívái lehetnek a pornográfiának.

Gino és Luz híres színészek a felnőtt film 
iparban. Életútjuk a karrierjük csúcsán keresztezi 
egymást. Bár mélyen egymásba szeretnek, de 
azzal a fájdalmas ténnyel kell szembesülniük, 
hogy a szakmában rájuk ragadt szexuális 
szokásaik súlyosan gátolják őket egy elfogadható 
szerelmi kapcsolat kialakításában. A zűrzavar, 
amiben élnek, drámai helyzeteket szül: kudarc 
kudarcot követ, úgy a kamerák előtt, mint 
személyes érzelmi életükben. A megoldást kereső 
kétségbeesett Gino az önkeresés útjára lép, amely 
különleges misztikus élményhez vezeti őt: egy 
tantrikus nő beavatja a szakrális szerelem és az 
isteni erotika művészetébe. Ez az új perspektíva 
nemcsak a párkapcsolati problémáik megoldását 
teszi lehetővé, hanem fontos átalakulásokat indít 
el a világban.

Tantra Ecstasy Studios founded in 2013 in Hungary is a pioneer “Art House Film” company. It is 
a Pioneer for introducing in the film production the emerging concept of Erotic Esotericism. It 
is ART HOUSE in the sense that its projects are led by the director, with stories that deal with 
spiritual and erotic themes with a high artistic value. Our objective is produce with faith and 
passion feature films and documentaries on the universal theme of Eros and Sacred Love as the 
alternative to pornography. We believe that our initiative will be discovered and embraced by the 
public that resonate with these values. 

Gino and Luz are famous actors in the adult movie industry. They meet at a crossroad of their 
life and career. Although they fall in love profoundly they face a painful fact: their sexual habits 
acquired in the industry have seriously crippled their capacity to build a proper love relationship. 
The dramatic confusion they live in causes failure after failure both on the set and in their personal 
emotional lives. Looking for a solution, the desperate Gino sets out on a journey of self-discovery 
that culminates with an unusual mystical experience: he is initiated by a tantric woman in the art 
of Sacred Love and Divine Eroticism. This new approach could bring not only the solution to their 
couple relationship problems, but make an important difference in the world.

AZ ISTENNŐ ARCAI

THE FACES OF GODDESS

TANTRA‐ECSTASY
PRESENTS

29.08. TUESDAY
20:00 ART+ CINEMA
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BEST OF
SEDICICORTO

30.08. WEDNESDAY
20:00 ART+ CINEMA

SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

SEDICICORTO NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

Sedicicorto started in 2004 and is held every year in the month of October 
in Forlì (Italy). The Festival aims at offering visibility to young authors 
and at representing an opportunity of meeting and exchange among 
film industry professionals. Known for its quality programming and 
the friendly welcome offered to all guests and professionals attending 
the event, over the years Sedicicorto has proven to be the Italian short 
film festival with the largest number of submissions (over 5,000 films 
submitted from 119 countries in 2016). Thanks to its consistent presence 
at the Clermont-Ferrand International Short Film Festival & Market with 
the Italian Short Film Corner - organized in collaboration with the Italian 

CNC and other Italian short film festivals - and thanks to the collaboration with the network 
of European short film festivals of the EuroShort Project – www.euroshort.com, Sedicicorto is 
constantly strengthening its image all over Europe.
14° Sedicicorto will take place on 6th-15th October 2017. website: www.sedicicorto.it

A Sedicicorto 2004-ben indult, azóta évente Forlíban (Olaszország) októberben zajlik a 
fesztivál. A fesztivál célja megjelenési lehetőséget biztosítani a fiatal szerzőknek, továbbá a 
filmipar szakemberei részére lehetőséget nyújtani a találkozásra és tapasztalatcserére. Az 
évek során a minőségi programkínálatáról és a vendégek és szakmabeliek számára nyújtott 
barátságos légköréről híressé vált Sedicicorto elérte, hogy a legtöbb nevezés e fesztiválra 
fusson be az olaszországi rövidfilmfesztiválok között (2016-ban több, mint 5.000 film érkezett 
be 119 országból). Hála a Clermont-Ferrandi Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon és az olasz CNC-
vel és egyéb olasz rövidfilmfesztivállal együttműködésben szervezett Olasz Rövidfilmsarkon 
való folyamatos jelenlétnek, továbbá az EuroShort projekt (www.euroshort.com) keretében 
működő európai rövidfilmfesztiválokkal való együttműködésnek, a Sedicicorto folyamatosan 
erősíti imázsát Európa-szerte.
14. Sedicicorto Fesztivál 2017. október 6-15 között zajlik. www.sedicicorto.it

Beautiful / Bellissima / 12:00
Allessandro Capitani / Fiction / Italy

Camper / 19:00
Allessandro Tamburini / Fiction / Italy

Veronica is a 20-year-old girl imprisoned in a huge body. One night in 
a club, a boy taunts her for her physical aspect.
Veronika húsz éve van bezárva egy hatalmas testbe. Egy diszkóban 
egy srác rosszízű viccelődését kénytelen hallgatni.

Three old men are living in a camping van. Mistreated by their 
fellow citizens and by the municipal authorities, they try to get by in 
their own way. They will start daydreaming about a journey whose 
destination will remain unknown.
Egy lakókocsiban három idős úr él. Megelégelve a városlakók és 
az önkormányzati csinovnyikok packázását, nekivágnak az útnak. 
Olyan utazásról álmodoznak, amelynek végállomása ismeretlen.44.



 Dalila / 05:24
Magda Guidi / Animation / Italy

Where Water Comes Together with Other Water / Dove l’acqua 
con altra acqua si confonde / Allessandro Capitani / Fiction / Italy

The Sled / La slitta / 19:17
Emanuela Ponzano / Fiction / Italy

Light / Luce / 12:30
Marco Napoli / Fiction / Italy

Nur / 14:11
Andrea Brusa, Marco Scotuzzi / Fiction / Italy

For Anna / Per Anna / 20:45
Andrea Zuliani / Fiction / Italy

A girl between her childhood, her adolescence and the awareness 
towards the world of adults and their impositions.
Egy kislány öntudatra ébredése a gyermekkor, a serdülőkor és a 
felnőttek szabályokból faragott világának mezsgyéjén.

Luca is a lonely young man. He likes to go swimming at night, when 
nobody is around and only silence is his companion. Everything goes on 
smoothly, until on a Monday an unknown swimmer named Mia breaks 
into his little nocturnal world.
Luca magányos fiatalember. Kedvenc időtöltése éjjelente megmártózni az 
uszodában, mikor minden elcsendesült. Minden a szokott rendben zajlik, 
mikor egy hétfőn Mia, az új úszólány becsobban magányos kis éji világába.

A boy lives with his parents in a remote village in the mountains. His 
family has several prejudices against immigrants.
Egy kisfiú a szüleivel éldegél egy távoli hegyi faluban. A családja 
előítélettel viseltetik a migránsok iránt.

Among the candidates waiting in the room for shooting a porn movie, 
a father and a son unexpectedly meet.
A pornófilm-casting résztvevői között váratlanul összefut az apa 
és fia...

A volunteer working in a refugee shelter in Italy gets into trouble when 
a Syrian refugee, who suffered a natural abortion during her desperate 
journey across the Mediterranean Sea, asks her to find a smuggler who 
can help her to reunite with her family in Sweden.
Egy olaszországi menekülttáborban dolgozó önkéntes bajba kerül, 
mikor egy spontán abortuszon átesett fiatal szír menekültlány 
megkéri, hogy kösse őt össze egy olyan embercsempésszel, aki segít 
neki, hogy egyesülhessen a svédországi családjával.

Two children, a remote village in Sardinia, a magical meeting they will 
never forget.
Szardínia egy elzárt kis falujában két gyerek életre szóló, varázslatos 
találkozás részese lesz.

BEST OF
SEDICICORTO

30.08. WEDNESDAY
20:00 ART+ CINEMA
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The International Izmir Short Film Festival, has become 
one of the most important short film festivals in Turkey. 
Within the framework of the competition program, fiction, 
documentary, animation and experimental films from 
all over the world compete in national and international 
categories and the winners are awarded with Golden Cat 
awards. Along with the competition program, short film 
panorama program presents carefully selected films from 
the world and screenings are supported by Q&A sessions, 
pannel discussions and workshops to the benefit of artists 
and audience, creating an important meeting point between 
film makers and the audience.

Az Izmiri Nemzetközi Rövidfilm-fesztivál Törökország 
egyik legfontosabb rövidfilmfesztiváljává nőtte ki 
magát. A versenyprogram fő kategóriáiban (úgymint: 
fikció, dokumentumfilm, animáció és kísérleti filmek) 
hazai és nemzetközi filmek versenyeznek az Arany 
Macska-díjakért. A látogatók a versenyfilmeken kívül 
panorámavetítéseken láthatják a világ minden tájáról érkezett, gondosan kiválasztott 
filmeket, a vetítésekhez közönségtalálkozók, panelmegbeszélések és workshopok is 
kapcsolódnak, felejthetetlen élményt nyújtva a közönség és a művészek számára.

7 Santimetre / 7 Centimeters 
Metehan Şereflioğlu / 16:00

Çevirmen / The Translator 
Emre Kayiş / 23:00

Erdem is a high school boy. The school principal warns him to cut 
his hair according to school dressing rules. In addition to the family 
pressure, Erdem is in a dilemma because Zeynep, the girl he has a 
crush on,  likes his hair long. 
Erdem középiskolás fiú. Az iskolaigazgató figyelmezteti, hogy 
az iskola viseletre vonatkozó szabályai szerint vágassa le a haját. 
A családi presszión túl Erdemet még kétségek is gyötrik, hiszen 
Zeynep, a lány, akibe szerelmes, ragaszkodik a srác hosszú hajához...

Translator is the story of Syrian Yusuf, who lives as a refugee in 
a small border village, and has to experience the weight of an 
unexpected power.
A „Tolmács” a szír Yusuf története, aki menekültként tengeti 
napjait egy kis határmenti faluban, ám egyszerre mázsás teherként 
szakad rá a hatalom súlya.

BEST OF
IZMIR SHORT 
FILM FESTIVAL

31.08. THURSDAY
20:00 ART+ CINEMA
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Catch / Hamerdaf / 12:00 
Dekel Nitzan / Fiction / Israel

 

Zápletka / 8:50 
éåÂŸZ

İki Parça / Two Pieces 
Murat Uğurlu / 20:00

Guneh / The sin  
Gülistan Acet / 14:00

Kalıplar ve Çevreler / Matrix and Milieu 
Enes Ateş  / 13:00

Karadeniz / Black Sea
Ulaş Karaoğlu / 21:00

İt / Pooch 
Osman Yazıcı / 16:00

A village at the west border, early morning hours... Two local officers 
go through the depths of the forest with an official plate Jeep. Beauty 
and death will catch them off-guard.
Hajnalodik a nyugati határon a faluban... Két járőr a hivatali dzsippel 
felderítő útra indul az erdő mélyébe. Itt találkoznak a szépséggel és 
a halállal.

Twelve year old Reşo and his 3 friends goes to a cave that is believed to 
be haunted by the villagers to hunt birds. Reşo jokes and frightens naive 
and timid Memo. Memo passes out and does not wake up. When they go 
back to the village, people start a gossip that Memo was struck by a Jin.
A 12 éves Reşo és három barátja egy titokzatos, mendemondákat 
is inspiráló barlanghoz mennek. Reşo megvicceli a naiv és félénk 
Memót. Memo elájul és nem ébred fel. Mikor visszamennek a 
faluba, az emberek azt kezdik terjeszteni, hogy Memót egy dzsinn 
varázsolta el. 

Yusuf who is in early thirties, takes off to unknown with many 
people he used to know. He was promised to get a visa if they can 
arrive to Europe and benefit from many opportunities.
Yusuf a harmincas éveiben jár, elindul több régi ismerősével. Vízumot 
ígértek neki és sok lehetőséget, ha sikeresen eléri Európát. Elismert 
dokumentaristaként Yusuf videonaplót kezd, hogy rögzítse, mint 
élt a nehéz út előtt, mit érez és mit gondol...

Five men who are the leaders of a revolutionary movement have to 
run from the country becuse of a protest action. They plan to flee 
to Bulgaria through Black Sea, with a fishing boat.  This challenging 
and dangerous journey forces them to question each other and 
their perception of the movement they are in. 
Egy forradalmi mozgalom öt vezetőjének el kell menekülnie az 
országból, a demonstrációjuk miatt. Tervük szerint Bulgáriába 
menekülnek a Fekete-tengeren át, egy halászcsónakkal. 

The man is middle aged, married and has a boy. Works as a 
foreman. He is a well meaning, modest and meticulous about 
human rights. During shift change, a dispute rises. The man 
smuggles refugees with a bearded man. Meanwhile, bearded 
man waits at a field. 
A középkorú, házasságban élő apa művezetőként dolgozik. 
Élete rendezett, becsüli az emberi jogokat. Egy műszakváltás 
során azonban vitába keveredik. Megjelenik egy szakállas 
férfi, aki migránsokat csempész...

BEST OF
IZMIR SHORT 
FILM FESTIVAL

31.08. THURSDAY
20:00 ART+ CINEMA
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EUROSHORT FESTIVAL
NETWORK

EuroShort aims at promoting the work of young European filmmakers 
under 29, and at the moment it involves 9 short film festivals: Avanca 
(Portugal) - Filmhafizasi (Turkey) - Glasgow SFF (Scotland-UK) - In the 
Palace (Bulgaria) - Tabor (Croatia) - Sedicicorto (Italy) - Wiz-Art (Ukraine) 
- FEC Festival (Spain) and BuSho (Hungary). Fun fact: this year’s design 
elements were created by Zeleny Ákos, who is a new member of the 
BuSho team. His creations will appear in each and every festival’s 
catalogue. For more information check the website: www.euroshort.com
Az EuroShort célja a 29 év alatti fiatal európai filmesek munkájának 
az elősegítése. Jelen pillanatban ehhez 9 rövidfilm fesztivál járul 
hozzá: Avanca (Portugália), Filmhafizasi (Törökország), Glasgow SFF 
(Skócia), In the Palace (Bulgária), Tabor (Horvátország), Sedicicorto 
(Olaszország), Wiz-Art (Ukrajna), FEC Festival (Spanyolország) BuSho 
(Magyarország).  Az idei év egyik érdekessége, hogy az évente 
megújuló dizájn elemeket ezúttal a BuSho csapat egyik újdonsült 
tagja, még pedig Zeleny Ákos készítette, mely így valamennyi 
fesztivál katalógusában megjelenik majd.
Tudj meg többet az EuroShort hálózatról: www.euroshort.com

Metaphorical characters intersect in a story told 
through gestures, body and places. Life, from 
beginning to end. And the great conflict that 
runs through this route is the always incomplete 
landing: a landing that will not ultimately more 
than the arrival to a state of things, a definitive 
immobility. 

Dia is a young female kickboxer who lives in the 
suburbs of Budapest with her mom and younger 
brother. Her dream is to compete in Germany 
where she can earn good money. All she has to 
do is to win her upcoming championship.

BUSHO FESTIVAL
NOMINATION

AVANCA FESTIVAL
NOMINATION

FEC FESTIVAL
NOMINATION

IN THE PALACE
FESTIVAL NOMINATION

Landing / 16:00 
Filipe Martins / Experimental / Portugal 

Betonzaj / The Sound of Concrete / 30:00 
István Kovács / Fiction / Hungary

Busy discussing the details of her wedding on 
the phone, Alicia walks into the first café she sees 
and orders a coffee to go. As fate would have it, 
she unexpectedly bumps into Javi there.

Boris arrives in a mountain village to give back the 
deceased Radko’s belongings to his only living 
relatives – Radko’s grandmother and grandfather. 
Todorka doesn’t know about her grandson’s 
death. While worried about the health condition 
of Atanas she decides to hide the truth from him. 

Café Para Llevar / Coffee to go / 13:00 
Patricia Font / Fiction / Catalunya 

Love / 25:00 
Boya Harizanova / Fiction / Bulgaria

01.09. FRIDAY 20:00
ART+ CINEMA
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01.09. FRIDAY 20:00
ART+ CINEMA

Valentina works in Lichtenstein. She has 
lived in Kijev until the age of 13. In 1996, in 
the midst of hard transitive economic period 
in Ukraine, Valentina with her mother and 
stepfather emigrated to Switzerland. 20 years 
have passed.

Two children, a remote village in Sardinia, a 
magical meeting they will never forget. 

Four patients in therapy are trying to resolve 
their traumas caused by unexpected musical 
elements that are part of their everyday life.

Yusuf is a 13 years old refugee boy who lives 
in a small Turkish border town in exile with 
his grandparents. He works on a sand quarry 
to support his family. The environment of 
the poor neighborhood and quarry are 
hostile, Yusuf spends his days in a complete 
alienation. 

At the age of ninety-two, Isabella struggles to 
remember… As she becomes ever fragile and 
her short-term memory begins to falter, her 
past is explored, questioned and brought to life.

There are lots of mysterious rumors, about a 
house in the Bulgarian village Musachevo. The 
media says the house killed twelve people 
for the last four decades and nobody wants 
to buy it. In the middle of all this, appears 
a priest who believes he can banish the evil 
spirits, and buy the haunted place. 

Nail /  ЦВЯХ / 33:00 
Philip Sotnychenko / Fiction / Ukraine 

Per Anna / For Anna / 21:00 
Andrea Zuliani / Fiction / Italy 

White Room Stories / Priče iz bijele sobe / 13:00 
Silva Ćapin / Fiction / Croatia

Translator / Çevirmen / 23:00 
Emre Kayiş / Fiction / Turkey

Isabella / 09:00 / Ross Hogg & Duncan Cowles 
Experimental / Scotland

WIZ-ART FESTIVAL 
NOMINATION

TABOR FESTIVAL 
NOMINATION

FILMHAFIZASI
NOMINATION

GLASGOW FESTIVAL
NOMINATION

SEDICICORTO
FESTIVAL NOMINATION

The Living Spirit / 16:00 
Emil Denev / Fiction / Bulgaria

BONUS TRACK:
WINNER OF THE

EUROSHORT
CAMPUS & GRANT 

EUROSHORT FESTIVAL
NETWORK
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BuSho 2017 Main Prize
GOLD BUSHO 

BuSho 2017 Main Prize
SILVER BUSHO 

BuSho 2017 Main Prize
BRONZE BUSHO 

BuSho Awards 2017
BEST ANIMATION

BEST EXPERIMENTAL 
BEST CINEMATOGRAPHY 

BEST ACTOR
BEST ACTRESS 
BEST COMEDY 

AUDIENCE AWARD
SPECIAL PRIZE OF SOPRON

Student Jury
Prizes 2017
BEST FICTION

BEST ANIMATION
BEST EXPERIMENTAL 

Special Prizes - NMHH
The Special Prize of the Media
Council of NMHH for the best

Hungarian fiction: 500.000,- HUF

The Special Prize of the Media
Council of NMHH for the best

Hungarian animation: 500.000,- HUF
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www.dramafilmfestival.gr
kinfest@dra.forthnet.gr
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TÉRKÉP / MAP
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1. PUSKIN CINEMA (ASTORIA)

2. ART+ CINEMA (ERZSÉBET KRT.)

3. ZAPPA / TRAFIK (MIKSZÁTH TÉR)

4. WOMBAT’S HOSTEL (KIRÁLY UTCA)

5. SZÉCHENYI BATH (ÁLLATKERTI KRT.)

6. PARLAMENT (KOSSUTH TÉR)

MORNING TOURS STARTING
FROM THE WOMBAT’S HOSTEL:

JEGYÁRAK / TICKET PRICES

1. „HELLO TOURIST” BUS TRIP
30. August, Wednesday 09:00
2. SIGHTSEEING & BOAT TRIP

31. August, Thursday, 09:00
3. SZÉCHENYI BATH

01. September, Friday, 09:00

PUSKIN CINEMA

ART+ CINEMA

ZAPPA CAFE / TRAFIK CLUB

WOMBAT’S HOSTEL

FESTIVAL CENTRE
1053 - Budapest, Kossuth Lajos utca 18.
(+361) 429-60-80

BuSho versenyblokkok / competitionblocks: .....700,-HUF
      diák / student: ....................................................500,-HUF
BuSho napijegy / daily pass: .........................................2500,-HUF
           diák / student: .....................................................2000,-HUF
BuSho bérlet / pass: ........................................................5000,-HUF
(Minden programra érvényes / valid for all programs)

BuSho versenyblokkok / competitionblocks: .....700,-HUF
      diák / student: ....................................................500,-HUF
BuSho napijegy / daily pass: .........................................2500,-HUF
           diák / student: .....................................................2000,-HUF
BuSho bérlet / pass: ........................................................5000,-HUF
(Minden programra érvényes / valid for all programs)

BuSho karszalaggal a belépés ingyenes! 
Egyébként 500,- HUF!

Free entry with valid BuSho pass!
Otherwise 500,- HUF!

,,...priceless...”

SIDE SCREENINGS
1074 - Budapest, Erzsébet krt. 39.
(+3620) 41-07-177

MEALS, JURY CONSULTATIONS, CONCERTS
1088 - Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.
(+3620) 97-21-711

ACCOMODATION
1061 - Budapest, Király u. 20.
(+361) 88-35-005

JELMAGYARÁZAT /
EXPLICATION
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JEGYZETEK
NOTES
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JEGYZETEK
NOTES
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INDEX OF
COMPETITION

A State of Emergency / 2. BLOCK 08.30. 14:15
Adam / 1. BLOCK 08.30. 13:00
Agata / 9. BLOCK 08.31. 16:45
All the world is a stage / 12. BLOCK 09.01. 14:15
Ascribed Achievements / 9. BLOCK 08.31. 16:45
Au revoir Balthazar / 7. BLOCK 08.31. 14:15
Balcony / 3. BLOCK 08.30. 15:30
Before lunch / 3. BLOCK 08.30. 15:30
Birdsandbees / 2. BLOCK 08.30. 14:15
Birthday / 14. BLOCK 09.01. 16:45
Black Ring / 15. BLOCK 09.01. 18:00
Bond / 13. BLOCK 09.01. 15:30
Call of Cuteness / 9. BLOCK 08.31. 16:45
Catch / 14. BLOCK 09.01. 16:45
Cigarbox Blues / 3. BLOCK 08.30. 15:30
Cold Storage / 3. BLOCK 08.30. 15:30
Couplets for an Everlasting Eve / 15. BLOCK 09.01. 18:00
False Flag / 15. BLOCK 09.01. 18:00
Films To Break Projectors / 6. BLOCK 08.31. 13:00
Fishy Story / 11. BLOCK 09.01. 13:00
Fortune‐teller / 2. BLOCK 08.30. 14:15
Garden Party / 5. BLOCK 08.30. 18:00
Gorilla / 1. BLOCK 08.30. 13:00
Graffiti / 1. BLOCK 08.30. 13:00
Grand Prix / 5. BLOCK 08.30. 18:00
Gusła or the Spirits / 12. BLOCK 09.01. 14:15
Handstern / 10. BLOCK 08.31. 18:00
Her Dangerous Feet / 2. BLOCK 08.30. 14:15
Ice / 13. BLOCK 09.01. 15:30
In One Drag / 8. BLOCK 08.31. 15:30
Isolamento / 10. BLOCK 08.31. 18:00
Jimbo / 15. BLOCK 09.01. 18:00
Juneteenth / 12. BLOCK 09.01. 14:15
Kapunka / 4. BLOCK 08.30. 16:45
Képtelenség / 4. BLOCK 08.30. 16:45
Knickers / 4. BLOCK 08.30. 16:45
L.U.F.I. / 9. BLOCK 08.31. 16:45
Last Call Lenny / 2. BLOCK 08.30. 14:15

Limbo / 10. BLOCK 08.31. 18:00
Lupus / 8. BLOCK 08.31. 15:30
Maelstrøm / 7. BLOCK 08.31. 14:15
Maybe Tomorrow / 8. BLOCK 08.31. 15:30
Memmod / 6. BLOCK 08.31.  13:00
Millimeterle / 3. BLOCK 08.30. 15:30
Mountain Fever / 14. BLOCK 09.01. 16:45
Mutants / 14. BLOCK 09.01. 16:45
Negative Space / 4. BLOCK 08.30. 16:45
Never / 1. BLOCK 08.30. 13:00
Next / 13. BLOCK 09.01. 15:30
Nicole’s Cage / 7. BLOCK 08.31. 14:15
Nini / 6. BLOCK 08.31. 13:00
No Drowning / 11. BLOCK 09.01. 13:00
Operation Stone / 10. BLOCK 08.31. 18:00
Order is the Soul / 11. BLOCK 09.01. 13:00
Pay day / 12. BLOCK 09.01. 14:15
Plasma Vista / 5. BLOCK 08.30. 18:00
Princess / 5. BLOCK 08.30. 18:00
Seen / 9. BLOCK 08.31. 16:45
Superbia / 15. BLOCK 09.01. 18:00
Terka Nova / 8. BLOCK 08.31. 15:30
The Animal / 1. BLOCK 08.30. 13:00
The Bridge over the River / 11. BLOCK 09.01. 13:00
The Burden of Memory / 12. BLOCK 09.01. 14:15
The Challenge Cup / 13. BLOCK 09.01. 15:30
The Eye and the Brow / 5. BLOCK 08.30. 18:00
The Plumber / 6. BLOCK 08.31. 13:00
The Realm of Deepest Knowing / 10. BLOCK 08.31. 18:00
The Wedding Patrol / 8. BLOCK 08.31. 15:30
Theatrum Magicum / 4. BLOCK 08.30. 16:45
Time Lapse / 7. BLOCK 08.31. 14:15
Track & Trace / 13. BLOCK 09.01. 15:30
Urban Audio Spectrum / 11. BLOCK 09.01. 13:00
Volcanoisland / 14. BLOCK 09.01. 16:45
Welcome / 7. BLOCK 08.31. 14:15
What they believe / 6. BLOCK 08.31.  13:00
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IMPRESSZUM

BALÁZS ZOLTÁN, DR. BERÉNYI LUCA, DR. SZABÓ DEZSŐ, FARKAS RÓBERT, 
GÁBELI MARIKA, GÁBELI TIBOR, GIOVANNI CATALUCCIO, GYÉMÁNT LÁSZLÓ,

HADHÁZY TAMÁS, HORVÁTH ZSOLT, KALMANOVITS BALÁZS, KARDOS ZOLTÁN, 
KOLLARIK TAMÁS, LAJTI KITTI, PATAKI GÁBOR, PUSKÁS VERONIKA, RÉPÁS ÁGNES, 

SCHÄFFER ANIKÓ, SCHUBERT GUSZTÁV, SERGŐ Z. ANDRÁS, SOLTÉSZ REZSŐ, 
SÜMEGHY ÉVA, SZERVÁTIUSZ LILLA, TAKÁCS GOSIA, VÁRHEGYI RUDOLF, VETŐ VIKTÓRIA.

KÜLÖN KÖSZÖNET / SPECIAL THANKS:

HELYSZÍNEK / VENUES:

PUSKIN CINEMA

ART+ CINEMA

ZAPPA CAFE / TRAFIK CLUB

FESTIVAL CENTRE
1053 - Budapest, Kossuth Lajos utca 18.
(+361) 429-60-80

SIDE SCREENINGS
1074 - Budapest, Erzsébet krt. 39.
(+3620) 41-07-177

MEALS, JURY CONSULTATIONS, CONCERTS
1088 - Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.
(+3620) 97-21-711

NYOMDA / PRESS
KORREKT NYOMDAIPARI KFT.
1106 Budapest
Fehérvári út 10.
Tel: 264 - 46 - 02

SZERVEZŐ / ORGANIZER
GOMBOLYAG FOUNDATION
1141 Budapest, Szugló u. 83.
Tel/Fax +36/1-422-1083, +3670-313-58-77
E-mail: busho @busho.hu, web: www.busho.hu
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