
27. august - 1. september 2019.    www.busho.hu
15.BUSHO  Film Fest ival



 

PÁLL ANDRÁS
Trainee

NÉMETH ORSOLYA
Trainee

KOVÁTS RÉKA
Trainee

GEREBENICS NÓRA
Translator

GALAMBOS LEVENTE
Photographer

STEZÁK ALEX
Webmaster

BOGNÁR OLIVÉR
Busho news editor

VAJDA BORÓKA
Main technician

VARGA ZÉTÉNY
Graphic designer

BATA ZALÁN
Projection Technician

CHARLOTTE SYMMONS
Festival officer

GERENDAI SZIMONETTA
Receptionist

PRIBOJSZKI OTTÓ
Video diarist

CSEKE EVELYN
Graphic designer

HOLLÓS ISTVÁN
Projection supervisor

BARTALIS KATALIN
Proofreader

GÁBELI TAMÁS
Festival director

MESTER ÁKOS
Program director

RIMÓCZI LÁSZLÓ
Administrator

GÖRÖGH FERENC
Translator, interpreter

BuSho örökös tagság:
B.Szabó Károly, Bereczki Csaba, Bindics Gábor, 

Bollók Csaba, Bordos Anikó, Csáki László, 
Enyedi Ildikó, Erik Sumo, Fekete Csilla, 

Frantisek Wieden Kriszta, Galambos Péter, 
Groó Diana, Kis-Bocz Éva, Kiss Katalin, 

Kocsis Ágnes, Kocsis László Z., Libor Anita, 
M. Tóth Géza, Maly Róbert, Medgyessy Gabi, 

Módy Luca, Németh Barbara, Oláh Lehel, 
Simonyi Balázs, Steckl Zsolt, Szabó István, 
Szalontai Judit, Teszler Tamás, Vértes Lukács, 

Vodál Vera és még sokan már sok…

LENGYEL ADELE
Social medium

MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM

TARTALOM / CONTENT
KÖSZÖNTŐ / WELCOME........................................... 1.
ELŐZSŰRI / PRE-JURY ............................................ 2.
DIÁKZSŰRI / STUDENT JURY ................................... 3.
NEMZETKÖZI ZSŰRI / INTERNATIONAL JURY............ 3.
MEGNYITÓ / OPENING CEREMONY .......................... 4.
BEST OF 2018 ...................................................... 5.
EUROPEAN FILM ACADEMY ............................... 6-7.
WORKSHOP............................................................. 8.
KONCERTEK / CONCERTS ....................................... 9.
BUSHO COUNTRY.............................................10-11.
BUDAPEXTREME................................................... 12.
PROGRAMBONTÁS/ DETAILED PROGRAM..............13.
VERSENYFILMEK / COMPETITION  FILMS .......... 14-28.
INTERNATIONAL PANORAMA .........................30-31.
THOSE HUNGARIANS.......................................32-38
PRIMANIMA...................................................40-41.
KREATÍV EUROPE PRESENTATION.........................43.
KESKENYFILM A SUPER8 ..............................44-45.
FIGARI FILM FESTIVAL 2019........................46-47.
CAMOES INSTITUTE PRESENTS: BEAST..........48-49.
ISTITUTO PRESENTS CORTOMETRAGGIO..........50-51.
TÉRKÉP / MAP ................................................. 52-53.
JEGYZETEK / NOTES........................................ 54-55.
INDEX .................................................................56.



15 : LOVE? 15 : ALL
Yes, all. Fulfilling the third 5-year plan is still buzzing in my mind which got socialized in a past political system. 
We are not newborns now, if I need to summarize in Short. Ok, get to business: we sailed off to the 15th trip on 
the ocean of short films, and managed to fetch up almost a thousand films from 70 different origins. Our Pre-
Jury selected the créme-de la créme and we serve them on a silver plate... or rather: the silver screen!Beside our 
solid countryside screening base Sopron, Debrecen joined us on the east and what a comeback by Szeged down 
south. We’d rather not comment on decisions of sponsorship and tenders, we just wish them to sleep well under 
the blue sky, not the pink one they try to imitate. Same goes to certain festival's selection criteria, that firstly 
have an impact on other festivals' programming, secondly it limits the film makers' showing opportunities, 
that isn't helping any parties.Weird enough, but we still believe that films are made for reaching out to as many 
viewers as possible, and before they get uploaded to world wide web. Period.
Incomprehensible to us but Trafik Club (aka Tilos az Á) where jury consultations took place has closed down for 
good, so we need to find a new spot for that, because there is no BuSho without Ferenczi György and Rackajam, 
which we obviously salute. The repeated screenings in the evening will be held in Art+ Cinema and in the Italian 
Cultural Institute. Parallel to the whole day session of Hungarian Panorama on Saturday, we hold a theme day 
at Körhinta hall of Puskin cinema. By the way: Hungarian panorama... looking back to the past one and a half 

decade, we can say that Hungarian film is on the rise, it is more and 
more challenging to pick the ones to the competition out of so many 
high quality shorts. That is why I highly recommend the free 
of charge Hungarian panorama section screening on Saturday, 
and of course everything else during the week. Come around and 
sniff up some culture! ---tami19---

15 : SEMMI? NEM SEMMI…
Nem bizony! Elvégre ez másfél évtized, múlt rendszerben 
szocializálódott elmém leghátsó bugyraiban pedig még mindig a 
3. ötéves terv beteljesülésének éve. Egy szó, mint száz, nem ma 
kezdtük, nem most jöttünk a 6:20-assal, hanem a 15-össel. Na jó, 
de térjünk a lényegre, a 15 éves kapitány vezetésével orrvitorlát 
kurtítottunk decemberben és áprilisig ismét kaptunk majd ezer 
filmet vagy 70 országból, a szelektorok nekiveselkedtek és újra 
tálcán kínálják az érdeklődőknek az idei esszenciát. Ráadásul 
ismét országos helyszínekkel kibővülve, azaz a főváros mellett 
6. éve velünk tartó Sopron mellé felsorakozott keleti bástyaként 
Debrecen, délen pedig Szeged a visszatérő régi-új vetítő. 
Különböző pályázati támogatások döntéseit nem szeretnénk 

kommentálni, inkább fessék magukhoz hasonlóra az eget a rózsaszín f(lam)ingók és ne csak úgy hányaveti 
módon, hanem úgy, hogy nem csak, hogy elhiggyük, hanem győződjünk is meg róla, hogy az ég már pedig 
ugyanolyan, mint az a bizonyos párduc. Ugyanígy nem mondunk véleményt, csupán megjegyezzük bizonyos 
fesztiválok premier szabályzatát, mely egyrészt befolyásolja más rendezvények programját, másrészt korlátozza 
a rövidfilm alkotóinak bemutatkozási lehetőségeit, mely nem feltétlenül lendít senki szekerén, mert furcsa 
módon mi még mindig hisszük, hogy a filmek már pedig azért készülnek, hogy minél több nézőhöz eljussanak, 
lehetőség szerint még mielőtt felkerülnek a világhálóra. Pont!
Számunkra érthetetlen módon bezárt a Trafik, azaz az egykori legendás Tilos az Á!, ezért a zsűri konzultációknak 
és az esti koncerteknek más helyszínt kell találjunk, hiszen lassan nem létezik BuSho fesztivál Ferenczi Gyuri 
nélkül, aminek persze szívből örülünk. A tavalyi sikeres lebonyolítást követően az esti ismétlő vetítő Art+ Cinema 
mellett visszatérünk az Olasz Kultúr Intézetbe és a szombati egész napos magyar panorámával párhuzamosan 
szakmai napot is szervezünk a Puskin Körhinta termében. Apropó, magyar panoráma! Az elmúlt másfél évtizedre 
visszatekintve kijelenthetjük: A magyar rövidfilm pályája folyamatosan felfelé ível, egyre nehezebb kiválasztani 
a rengeteg magas színvonalú hazai alkotásból a versenyfilmeket, épp ezért mindenkinek ajánlom 
a szombati napon ingyenesen megtekinthető magyar panoráma szekciót és persze minden mást 
is egész héten! Gyertek, szippantsatok egy kis kultúrát! ---tami19---

WELCOME 
KÖSZÖNTŐ
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„The animated films of this years' BuSho are tremendously strong in creating the atmosphere, some 
of them are whispering in our ears with a gentle voice, and others are presenting their stories in 
wild, unsettling ways. One thing is for sure: all of them are shining gems of the hungarian and 
international animated films of the past year.”
“A Busho idei animációs filmjei elképesztően erősek atmoszférateremtésben, némelyik szelíd 
hangon suttog a fülünkbe, mások pedig egészen vad, felkavaró módon tálalják történetüket. De egy 
biztos, valamennyi film az elmúlt év nemzetközi és magyar animációs termésének vakítóan fényes 
gyöngyszeme.”

„We have watched several hundred films, still there were a few of them which came to my mind 
weeks later, and made me think, or made me laugh because of their humour. Films like this make 
it all worth doing a film festival, not to mention the opportunity to learn, take an example of the 
courage of some of these filmmakers, as more and more them are proving that you can make a 
beautiful film on a really low budget.” 
„Több száz filmet néztünk meg, mégis volt jó pár alkotás, ami eszembe jutott még több héttel később 
is, gondolkoztam rajta, vagy adott esetben a humora miatt jókedvre derültem. Az ilyen filmekért éri 
meg filmfesztiválozni, nem beszélve arról, hogy elég sokat lehet tanulni, példát venni egyes alkotók 
bátorságáról, hisz évről évre többen is bebizonyítják, hogy kevés pénzből is lehet szép filmet csinálni.”

„The Hungarian feature film programme has an interesting meeting of opposite poles this year: the 
super-realistic socially sensitive stories are together with some quite allegorical, parabolic films, 
which will provide a very diverse entertainment for both the audience and the Jury.”  
“Az élőszereplős magyar versenyprogramban idén érdekes ellenpólus alakult ki: a kőrealistán tálalt 
szociális történetek illetve elemelt, parabolisztikus témájú filmek különös egyvelege találkozott, ami 
változatos szórakozást biztosít majd a fesztivál résztvevőinek és a zsűrinek egyaránt.”

„We have received a lot of great films, but again, I tried to be more strict, although I was just looking 
for freshness and originality, a sin the previous years. First time short filmmakers are not feeling the 
rhythm, the speed and the time yet, they only realize after, that they have let something roll for 20 
minutes, when it could be told in 7 minutes, while the longer duration hasn't made the film better, or 
more substantial. I sorted those ones out.”
„Nagyon sok jó filmet kaptunk, de persze ismét valamivel szigorúbb voltam, habár változatlanul 
az újszerűséget és az eredetiséget kerestem. A kezdő rövidfilmesek még nem érzik a ritmust, a 
sebességet és az időt, utólag jönnek rá, hogy amit 7 percben is el lehetett volna mondani, azt 20 
percre húzták szét, miközben nem lett jobb, se súlyosabb az a film. Őket kigyomláltam.”

„Actually I am lucky. It would change any filmmaker's life, If they would have to watch short films 
longer than 20 minutes, which could have told the same story in just five minutes. But the audience 
of Busho is even luckier: here even the longer films of the competition programme aren't like that.” 
“Igazából szerencsés vagyok. Minden filmkészítő életét megváltoztatná, ha tömegével kellene 
nézniük 20 perc feletti rövidfilmeket, amelyek 5 percesre vágva is pont ugyanazt mesélnék el. De 
a BuSho nézői még szerencsésebbek: itt még a versenyprogramban szereplő hosszabb alkotások 
sem ilyenek.”
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I was born in 1996 in Budapest. After 
completing an animation course at Illyés Art 
Academy in Budaörs, I was admitted to the 
MOME animation program where I currently 
study at. 
1996-ban születtem Budapesten.A budaörsi 
Illyés Művészeti Akadémia animáció 

szakának elvégzése után felvételt nyertem a MOME animáció 
szakára, és jelenleg is ott folytatom tanulmányaim.  

My name is Máté Balogh and I am a film 
editor student at SZFE.

Balogh Máté vagyok és filmvágást tanulok 
az SZFE-n.

I’m Bianka Szelestey (23), I study filmmaking 
at ELTE in Budapest, I would like to write and 
direct films in the future.
Szelestey Bianka vagyok, 23 éves, 
Budapesten élek, filmkészítést tanulok 
az ELTE Filmtudomány mester szakán, a 
jövőben írással, rendezéssel szeretnék 
foglalkozni.

Kreet has been working on Anilogue since its foundation in 2003. Next to her duties on the festival 
she also organises Estonian Film Days in Budapest, the Baltic- Sea Festival and is a curator for art 
House films for distribution in Hungary. 
Kreet Paljas az Észt Hét, a Balti-tengeri Filmfesztivál és a Finn Filmnapok kulturális működtetője, 
alapítója és társszervezője. 2003 óta segíti a magyar és észt animációs filmezést. Jelenleg az 
Anilogue Nemzetközi Animációs Fesztivál programigazgatója. 

Zsófia Szilágyi graduated at the University of Theatre and Film Arts in 2007 in the class of Ildiko 
Enyedi and Peter Gothar. Her first feature film, titled One Day has been produced with the Incubator 
Programme of the Hungarian Film Fund, and has won the international critics prize at the 2018 
Cannes Film Festival.
2007-ben végzett az SZFE film- és televízió rendező szakán Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában. 
Első nagyjátékfilmje, a Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával készült Egy nap, a nemzetközi 
kritikusok díját nyerte a 2018-as cannes-i fesztiválon.

The Busho spirit awaits you! Ask anybody who has taken part in Busho before and he can tell you 
about it. Close encounters with nice people over short films, open jury discussions, live music, 
Budapest sights and spirits (if you like them). Whoever takes part in the Busho-Festival, takes part 
actively. Sharing, acting, directing, discussing, dancing... I am looking forward to experience my 15th 
inspiring Busho-Festival with and because of You. We’ll talk!
A Busho hangulat vár rád! Csak kérdezz meg bárkit, aki részt vett korábban a Bushon és meg fogják 
erősíteni! Találkozások remek emberekkel a rövidfilmek mellett, nyitott zsűri konzultációk, élő zene, 
budapesti látnivalók és frissítő italok (ha vevő vagy rájuk). Bárki részt vesz a Fesztiválon, aktívan teszi 
ezt: megosztással, színjátszással, rendezéssel, beszélgetéssel, tánccal… Izgatottan várom, milyen 
élményekkel gazdagodom a 15. Busho Fesztiválomon veletek. Hamarosan beszélünk!

André Lameiras is the director of BEAST International Film Festival, an event dedicated to the 
promotion of contemporary culture of Eastern Europe in the Portuguese territory. He is co-founder 
of OKNA, a cultural and artistic programing space of the 21 countries it represents. He completed a 
Masters in Political Science in Poland with a special focus on the democratization of Eastern European 
Countries and Russia, as while working in the Camões Institute in Romania. He is frequently invited to 
speak at several universities in the areas of Filmmaking and Political Science.
André Lameiras, a BEAST Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója, melynek célja a kortárs kelet-európai 
kultúra népszerűsítése a portugál térségben. Egyben az OKNA társalapítója is, mely egy kulturális és 
művészeti alkotótér 21 képviselt ország számára. Lengyelországban szerzett mesterdiplomát politika 
tudományokból, ahol különösen a Kelet-Európai országok és Oroszország demokratizációjára 
fókuszált, majd a román Camoes Intézetben is dolgozott. Rendszeresen hívják előadni különböző 
egyetemekre filmkészítés és politikatudomány témakörökben.
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ZSÓFIA PETHŐ

BALÁZS NYITRAI (METU)

(MOME) 

MÁTÉ BALOGH (SZFE) 
(ELTE)BIANKA SZELESTEY

KREET PALJAS  (ESTHONIA)

ZSÓFIA SZILÁGYI  (HUNGARY)

ANDRÉ LAMEIRAS (PORTUGAL)

WOLFGANG LEIS (hunGERy) 

I am Balázs Nyitrai, a college student at the 
Budapest Metropolitan University, and I 
have started studying filmmaking because 
I belive in the power of storytelling.
Nyitrai Balázs vagyok, a Budapesti 
Metropolitan egyetem hallgatója, és azért 
kezdtem filmkészítéssel foglalkozni, mert 

hiszek a történetmesélés erejében. 

STUDENT JURY / DIÁKZSŰRI

INTERNATIONAL JURY / NEMZETKÖZI ZSŰRI



Two tennis players get ready for an intense match. The game finishes with the 
first point. The spectators acclaim the winner. 

Két teniszező felkészül egy komoly mérkőzésre. A játék az első pontnál véget 
ér. A nézők kiáltják ki a győztest.

Five classical fairy tales, recreated in an unreasonably violent way. Keep away 
from children. They might like it! 

Öt klasszikus tündérmese, indokolatlanul erőszakos módon újragondolva. 
Gyerekektől távol tartandó! A végén még megkedvelik...

While Donald Trump is undergoing heart surgery, a portal to another reality 
opens. Latinos start falling from the sky to the desert, on the Mexico - US 
border, divided by an enormous wall. An hilarious war breaks between a Trump-
like mecha robot and several stereotypical Mexican Latinos.
Míg Donald Trump szívműtéten esik át, egy portál nyílik meg egy másik 
valóságba, melyen keresztül latin-amerikaiak kezdenek hullani az égből, az 
amerikai-mexikói határon lévő sivatagba, melyet egy hatalmas fal szel ketté. 
Egy vicces háború robban ki a számtalan sztereotípiát hordozó latinók és a 
Trumpot formáló robot között.

M.A.M.O.N. / 5:55
Alejandro Damiani / Experimental / Uruguay

Bloody Fairy Tales / Tereza Kovandova / 7:40 
Animation / Czech Republic

Versus / 8:32
Demetrio Elorz / Fiction / Spain

27th August 2019. 19:00 
Puskin Cinema

OPENING CEREMONY 
A MEGNYITÓ PROGRAMJA 
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Screenplay writer, director. After making plenty of successful short films he swapped 
for slightly longer genre. He directed daily and weekly series, his first feature film, Loop 
- a sci-fi - made it to the cinemas and was released in 2016. 
Forgatókönyvíró, filmrendező. Számos sikeres rövidfilm készítése után a hosszabb 
műfajokra váltott. Rendezett heti ill. napi sorozatokat, majd 2016-ban mutatták be első 
mozifilmjét, a Hurok című időkavarós sci-fit. 

ISTI MADARÁSZ (HUNGARY) 
LAST YEAR’S INTERNATIONAL  JURY MEMBER

  EVENT OPENED BY
A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA:

There are three shortfilm on from last year 
which reflects and refers to the 

image of the festival.

Műsoron néhány RÖVIDfilm a tavalyi
 fesztiválról, melyek hűen tükrözik a 

fesztivál arculatát.

ANNA SÓLYOM

MODERATOR
INTERPRETER:



BuSho 2018 Main Prize GOLD BUSHO:
Me’ever Lakav / Across the Line / Nadav Shlomo Giladi / 29:00 / Fiction / Israel

BuSho 2018 Main Prize BRONZE BUSHO:
May Day / Olivier Magis, Fedrik De Beul / 22:00 / Experimental / Belgium

Media Council Prize for the best Hungarian fiction 2018:
Ostrom / A Siege / István Kovács / 21:59 / Fiction / Hungary

BuSho Award 2018 BEST ANIMATION:
O Matko! / Oh Mother! / Paulina Ziolkowska / 12:00 / Animation / Poland

BuSho Award 2018 SZIGET SPECIAL PRIZE:
Susotázs / Chuchotage / Barnabás Tóth / 16:00 / Fiction / Hungary

2018 SILVER BUSHO & Student Jury BEST FICTION:
Last Call / Hajni Kis / 27:00 / Fiction / Hungary

Hananel, a young religious Jew, is hurrying home for Shabbat. An unexpected encounter 
with Mundir, an unwanted and stubborn Palestinian hitchhiker, leads Hananel on a series 
of mix-ups that eventually teach him a lesson in communication, friendship. 
Hananel, egy fiatal, vallásos zsidó fiú, siet haza a Sabbat idején. Egy véletlen találkozás 
a nemkívánatos, makacs Mundirral, a palesztin stoppossal, nem várt kavarodást okoz, 
mely során Hananel alapos leckét kap kommunikációból és a barátságról.

In Thierry’s living room, several people have gathered. None of them know each other but 
they are all there to try and fulfil the same dream. They want to find a job... and quickly. 
But we’re in Brussels, so nothing goes quite as planned.  
Sok ember gyűlt össze Thierry nappalijában. Senki nem ismeri a másikat, de mind 
ugyanazon álom beteljesítése miatt vannak itt. Mind munkát akarnak találni. Ám 
Brüsszelben nem mindig megy minden a tervek szerint.

A lonely woman in war-torn Sarajevo embarks on a journey to find water, and neither her 
neighbors nor sniper fire can stop her. 
A háború pusztította Szarajevóban egy magányos, bosnyák nő vízért indul, hogy végre 
hajat tudjon mosni. Döntésétől sem a szomszédai, sem a mesterlövészek nem tudják 
eltántorítani.

Mother and son are changing places and roles constantly: once, the mother is an adult, 
sometimes son matures and takes care of suddenly childish mother. The arrangement 
works fine, until the boy decides to escape from under the skirt of the overprote.
Anya és fia, folytonos szerepcserés kapcsolatban. Hol az anya, a felnőtt, hol a gyerek, aki 
gondját viseli hirtelen gyermekké változó anyjának. Egész jól működik minden, amíg a fiú 
úgy nem dönt, hogy elmenekül anyja szoknyája mellől.

During a professional conference in Prague, two simultanous interpreters in the Hungarian 
booth realize that only one person is listening to them.
A két magyar szinkrontolmács napja úgy indul a hűtőgépgyártó konferencián, mint 
bármelyik másik munka.

Anikó, 61, is about to leave Hungary to move in with her daughters family in the UK. This 
is her final day before departing from everything she used to have. Anikó begins a mad 
dash through the city, but at the end of this frantic day she must face what is ahead of her 
and the things that she leaves behind.
Kárpáti Anikó (61) utolsó napját követjük végig, mielőtt végleg elhagyja az országot, hogy 
lánya családjához költözzön. Az idősödő nő őrült rohanásba kezd, melynek egyetlen 
célja, hogy végérvényesen lezárja itthoni életét. 

BEST OF 
14. BUSHO 2018

27th August 2019. 20:00 
Puskin Cinema
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presents:

SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM 
NOMINEES 2018 ON TOUR

SHORT MATTERS is the European Film Academy’s short film tour which brings the nominated 
short films to audiences across Europe – and beyond for the 9th time this season to Budapest 
and BuSho! The programme featuring the European Short Film Nominees 2018 is a manifold 
panorama of young contemporary European filmmaking. This year’s programme is composed 
of productions/co-productions from Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Latvia, 
Portugal, Spain, Switzerland, the Netherlands, UK & Ukraine. The members of the European Film 
Academy – more than 3,500 European film professionals − will select the overall winner, which 
will be presented at the 31st European Film Awards Ceremony in Seville on 15 December 2018. 
The short film programme is organised in co-operation with a series of film festivals throughout 
Europe. At each of these festivals, an independent jury presents one of the short films in 
competition with a nomination in the European Film Awards’ short film category.

SARAJEVO FILM FESTIVAL 
(BOSNIA & HERZEGOVINA) NOMINEE

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 
IN DRAMA (GREECE) NOMINEE

I SIGNED THE PETITION by Mahdi Fleifel 
(UK – Germany – Switzerland, documentary, 2018, 11’)

THE ESCAPE / L’ÉCHAPPÉE by Laëtitia Martinoni 
(France, fiction, 2018, 1’)

Alice sings, wears make-up and cracks herself up. She is happy. Yet she is at the hospital, just out 
of surgery. She is very ill and totally bald. However, she is in love with her surgeon.

Immediately after a Palestinian man signs an online petition, he is thrown into a panic-inducing 
spiral of self-doubt. Over the course of a conversation with an understanding friend, he analyses, 
deconstructs and interprets the meaning of his choice to publicly support the cultural boycott of 
Israel.

In an abandoned waterpark, a girl and a boy are hidden from the outside world. Between the 
graffited ruins of the old swimming pools and blunt slides, they find a shelter to grieve from their 
loss of hopes and dreams. 

In the south of Spain, a race of colourfully painted pigeons, will reward not the one who flies the 
fastest, but the one who will have known how to seduce a female pigeon, and to fly the longest 
time at its sides.

Maryna and Tava are working shifts on a milk farm in Eastern Germany. When the farm manager 
goes on a business trip Tava does not show up at work and seems to have disappeared. 

LOCARNO FESTIVAL 
(SWITZERLAND) NOMINEE

CORK FILM FESTIVAL 
(IRELAND) NOMINEE

CURTAS VILA DO CONDE - INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL (PORTUGAL) NOMINEE

AQUAPARQUE by Ana Moreira 
(Portugal, fiction, 2018, 17’)

THOSE WHO DESIRE / LOS QUE DESEAN by Elena López Riera 
(Switzerland – Spain, documentary, 2018,24’)

KONTENER by Sebastian Lang 
(Germany, fiction, 2017, 30’)

28.08. WEDNESDAY 19:15 
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

SHORT MATTERS 
EFA TOUR 1. (91’)
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Anouck is a resigned girl, torn between two loves, two violences: her man, an attractive watchdog, 
and her little brother, a young mad pup. 

Santa is capitalist. He brings toys to the rich kids and sweatshirts to the poor ones. Nikos, 5 years 
old.”

KRAKOW FILM FESTIVAL 
(POLAND) NOMINEE

RELEASE THE DOGS / LÂCHEZ LES CHIENS 
by Manue Fleytoux (France – Belgium, fiction, 2017, 21’)

VALLADOLID INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL (SPAIN) NOMINEE

KAPITALISTIS by Pablo Munoz Gomez 
(Belgium – France, 2017, 15’)

A woman gives voice to Annie Ernaux The years’s text, a few collected fragments on the shores of 
a timeless Sardinia. Neither the words, nor the images, drawn from the family films, are expected 
to complete the narration of her story: places from her past. 

A presumably African village, inhabited by Germans. The film describes a geographical 
construction that makes use of ‘our’ medial and collective image of Africa and puts it to the test 
through inaccuracies. 

Macho is a poor boy, who skips school to work on a construction site. The only ray of light for him 
is his girlfriend, Donna. Yet, she is ashamed of his mother, who works as janitor in their school. 

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. Liuda, his ex-classmate, 
comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on 
not losing her again.

A proposition and provocation, answering back to ongoing crises under white patriarchy, relaying 
and augmenting feelings and gestures of chronic unease, protest and dissent. 

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against 
IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the 
fight for freedom.

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a 
horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 
(THE NETHERLANDS) NOMINEE

UPPSALA INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL (SWEDEN) NOMINEE

TAMPERE FILM FESTIVAL 
(FINLAND) NOMINEE

ENCOUNTERS SHORT FILM AND ANIMATION 
FESTIVAL BRISTOL (UK) NOMINEE

WHAT’S THE DAMAGE by Heather Phillipson 
(UK, experimental, 2017,7’)

MERYEM by Reber Dosky 
(Netherlands, documentary, 2017, 16’)

PRISONER OF SOCIETY by Rati Tsiteladze 
(Georgia – Latvia, documentary, 2018, 15’)

WILDEBEEST by Nicolas Keppens & Matthias Phlips 
(Belgium, animation, 2017, 19’)

An intimate journey into the world and mind of a young transgender woman, trapped between her 
personal desire for freedom and traditional expectations of her parents that threatens their unity.

VENICE FILM FESTIVAL 
(ITALY) NOMINEE

BERLIN INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL (GERMANY) NOMINEE

THE YEARS / GLI ANNI by Sara Fgaier
(Italy – France, documentary, 2018, 20’)

BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX by Ulu Braun 
(Germany, experimental, 2018, 19’)

CLERMONT-FERRAND INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL (FRANCE) NOMINEE 

LEUVEN SHORT FILM FESTIVAL 
(BELGIUM) NOMINEE

SHAME / СРАМ (SRAM) by Petar Krumov 
(Bulgaria, fiction, 2017, 24’)

GRADUATION ‘97 / ВИПУСК ‘97 by Pavlo Ostrikov 
(Ukraine, fiction, 2017, 19’)

30.08. FRIDAY 19:15 
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

SHORT MATTERS 
EFA TOUR 3. (89’)

29.08. THURSDAY 19:15 
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL
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SHORT MATTERS 
EFA TOUR 2. (87’)



We have thrown ourselves for the 13th („unfortunate”) time into the sea of dust the harvest brought, which has again not 
caused any trouble for the small but very enthusiastic team, because the pool, or the garden shower or the Szelidi lake were 
all there to wash off the dirt. The aim was to create the design elements of the festival, for which we had some long absent 
friends and five newbies, who have found out about us at the Partium Christian University, in the college dormroom, or the 
workplace café! Following the first night of getting to know each other the work and the fun has begun with the spotfilm 
shooting of the annual National Student Film Festival. Different ideas started to pop up one after the other, the characters 
started to come to life, a curious water-monster came into the picture, a certain tennis star has visited the camp, named 
Ivan Landlee, chess figures have come to life, a cave expert has dived into the depths of the fountain, then the aliens have 
arrived and finally without further ado, we participated at a very stressful tai-chi shooting also. What will all this amount to? 
It will all come to light at the festival!  

Tizenharmadik („szerencsétlen”) alkalommal vetettük magunkat az aratás okozta 
portengerbe, mely természetesen ezúttal sem okozott semmi problémát kisebb, de 
annál lelkesebb csapatunknak, mert az udvari medencében, a kerti zuhanynál vagy a 
Szelidi-tó habjaiban lemostuk a gyalázatot. Célkitűzés továbbra is az aktuális BuSho 
fesztivál arculati elemeinek az elkészítése volt, melynek során ezúttal voltak régi 
nagy hiányzóink, de szám szerint öten viszont az újoncok, akik a Partiumi Keresztény 
Egyetemen, munkahelyi társalgóban vagy kollégiumi szobában jutottak hozzá a 
megfizethetetlen információhoz! Aztán annak rendje és módja szerint az ismerkedési 
estet követően az aktuális évi Diákfilmszemle szpot forgatással megkezdődött a 
munka, azaz a szórakozás! Szép sorban születtek a különböző ötletek, így aztán kezdtek 
megelevenedni a szereplők, felbukkant egy különleges vízi szörny, villámlátogatást 
tett a táborban a tenisz csillag, Iván Lendül, életre keltek a sakkfigurák, barlangász 
ereszkedett a kút mélyére, aztán megérkeztek a földönkívüliek és végül -a teljesség 
igénye nélkül- részt vettünk egy nagyon stresszes tájcsi forgatáson is… 
Ebből mi fog kisülni? A BuSho fesztiválon kiderül!

WORKSHOP

Trambulin + Blúzerman, Készpénz vagy kártya? Tapsi Hapsi, Sakk&Roll, 26. Diákfilmszemle Spot, A Kút és az Inga, Random Werk, BeeWISH, TájChill, Álomkép, GomBuSho wish, Forgasd! Forgatom!, ShortWISH, Ufót lát a Yeti, KapitányWISH

WORKS MADE THIS YEARAZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁSOKBata Zalán, Bognár Olivér, 

Cseke Evelyn, Gábeli Botond, 

Gábeli Tamás,

Galambos Levente, Görögh Ferenc,

Kovács Bálint, Kovács Ferenc, 

Kováts Réka, Merza Gábor, 

Németh Orsolya, Páll András, 

Pribojszki Ottó, Varga Zétény
 

Köszönjük az ellátmányozást: 

Bánhegyi Ilona, Gábeli Marika

PARTICIPANTS / RÉSZTVEVŐK

13. GOMBUSHO ALL-ART WORKSHOP BY THE GOMBOLYAG FOUNDATION (HUN)

13. GOMBUSHO ALKOTÓTÁBOR 2019

31th August 2019. 17:30 
Puskin Cinema, Körhinta Hall
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CONCERTS
KONCERTEK

 FÉSZEK KLUB / Budapest, Kossuth Lajos u. 20.  
+36202973028 /// https://feszekkulturaliskozpont.hu

As I have mentioned it in my greeting, Trafik has closed its doors, so we return to 
an earlier BuSho venue, which will also be multifunctional, as Fészek Cultural Centre 
will not only be the place for the evening concerts, but we will spend our dinners with 
our guests in the restaurant, and the jury consultations will have a separate room at 
the ground-floor, so it won't be far from the cinema. And to think of all the concerts 
awaiting us...

Amint azt már a köszöntőmben is jeleztem, bezárt a bazár, azaz a Trafik, így aztán 
visszatérünk egy korábbi BuSho klubba, ráadásul multifunkcióval, ugyanis a Fészek 
Kulturális Központ ezúttal nem csak az esti koncertek helyszíne lesz. Itt töltjük ugyanis 
majd az estebédeinket is a vendégekkel az időközben étteremmel bővült helyen, sőt, a 
zsűri konzultációknak is sikerült egy külön helyiséget találjunk az alsó szinten, tehát a 
mozitól nem kell majd messzire menni, mint anno bizonyos rakenroll srác… És micsoda 
koncertek lesznek!

FERENCZI SURPRISE / FERENCZI SZÖRPRAJZ  
https://www.facebook.com/rackajam/

FRANZ DÜRER BAND - „art rock from Brno” 
(CZECH REPUBLIC) https://www.facebook.com/franzdurerband/

27th AUGUST, THUESDAY, 20:30 
AT PUSKIN RESTRO:

29th AUGUST, THURSDAY, 22:00 
AT FÉSZEK:

Ferenczi György was born 1968 in Budapest and he began his career as a 
country musician in 1985 in a band named Kápa, he then played abroad 
for a year with the band Rodeo. He met Tami in 1993 at the Blues Festival 
at Paks and it’s made the changes, the same year he got fifth place at the 
Harmonica World Championship. In 2001 he won the eMeRTon Awards, in 
2004 he has won the Artisjus award. He plays fusion music, with a definite 
liking for folklore music with his band Rackajam. As a studio musician he 
played on more than 250 albums, its hard to even begin to list the musicians, 
with whom he collaborated. He is a wise man, who sad “There is only live 
music, there is no dead music”. He performed at the festival first in 2007, 
and this time he is preparing for a surprise performance. Now that’s exciting! 
Featuring Zsolt Pintér, with whom he has been playing in the band Rackajam 
for many years.

Ferenczi György 1968. október 12-én (Gábeli Botonddal <2005> egy napon) született Budapesten és nagyon fiatalon 1985-
ben country-zenészként kezdte pályafutását a Kápa együttesben, majd egy évig külföldön játszott a Rodeo zenekarral, az 
éj már akkor térdig ért.1993-ban a paksi Blues-fesztiválon találkozott Tamival és ugyanebben az évben a szájharmonika 
világbajnokságon 5. helyezést ért el. 2001–ben eMeRTon-, 2004-ben Artisjus-díjat nyert. Fúziós zenét játszik, a Rackajam 
nevű zenekarával határozottan a népzene felé fordulva. Stúdiózenészként közel 250 lemezen játszott felsorolni sem lehet 
ki mindenkivel! Bölcs ember: „Csak élő zene van – halott zene nincs.” A BuSho fesztiválon 2007-ben lépett fel először és 
ezúttal egy meglepetés koncertre készül! Hű, de izgalmas! Közreműködik Pintér Zsolt, akivel a Rackajam zenekarban hosszú 
évek óta zenélnek együtt.

Our band was founded in 2018. Our work is dedicated to 
originality. All the songs are written by ourselves. We call 
it “transcendentalism”. Kind of divine energies, we try to 
catch and put them into our music. We write in English, to 
be understood widely. In June, we published our first single 
“Light”.

Együttesünk 2018-ban alakult. A munkánkat az 
eredetiségnek szenteljük. Mi írjuk a saját dalainkat. 
Transzendencializmusnak hívjuk amit csinálunk. Az isteni 
energiákat igyekszünk a zenénkbe tenni. Angolul írjuk a 
szövegeinket, hogy széles körben érthetőek 
legyenek. Light című első dalunk frissen lett 
kiadva. 9



In relation to the 15h anniversary, or just by accident, but we return to the tradition of the 
previous years, when the Busho screenings took place across several locations in the 
countryside and across the border. We will not rise to those heights just suddenly, but 
Búgócsiga in the city of Sopron gets accompanied by the old and new location Szeged 
and as the bastion of the east Debrecen! Wish you all the best from the Center!
A 15. jubileumra tekintettel vagy csak teljesen véletlenül, de visszatérünk egy kicsit 
a korábbi évek hagyományaihoz, amikor még vidéki, de még inkább határon túli helyszíneinkkel kiegészülve 7 városban 
zajlottak a BuSho fesztivál vetítései! Hirtelen ilyen magasságokba nem lendülünk, de azért a 6. éve velünk tartó Soproni 
Búgócsiga mellé csatlakozott egy régi-új helyszínként délen Szeged valamint keleti bástyaként Debrecen is! Minden újonnan 
csatlakozott és visszatérő helyszínnek és szervezőnek sok sikert és kiváló szórakozást kívánnak a központi bizottság 
munkatársai üdvöz(ü)lettel!

BÚGÓCSIGA AKUSZTIK GARDEN 
4-7. September 2019.

MODEM - Modern és Kortárs Művészeti Központ 2019. szeptember 3-7.
4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.  informacio.modem@gmail.com  /// +36 (52) 525-010

Sopron, Csengery utca 30-32 
mozgokepmas@gmail.com /// (+3620) 347-29-79

MODEM - Modern and Contemporary Arts Centre 
3-7. September 2019.

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.  
informacio.modem@gmail.com  /// +36 (52) 525-010

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ egy olyan nemzetközi kapcsolódású kulturális intézmény, amelynek két 
fő profilja van: a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi képzőművészeti teljesítményeinek bemutatása, valamint 
a kortárs képzőművészet és vizuális kultúra aktuális irányzatainak, progresszív törekvéseinek, legjelentősebb hazai és 
nemzetközi képviselőinek reprezentatív megjelenítése. A MODEM a mai napig azt az ambiciózus elképzelést szeretné a 
napi gyakorlatban megvalósítani, amit az indulásnál maga elé tűzött. Kelet-Közép-Európa egyik legjobb infrastrukturális 
adottságokkal bíró, legnagyobb egybefüggő kiállítóterével rendelkező korszerű intézményeként a MODEM a következő évek 
során nemcsak a kortárs képzőművészeti szcéna, de az egész kulturális színtér megkerülhetetlen szereplőjévé kíván válni. 

A művészeti központ alkalmas arra, hogy azt is reprezentálja: a kultúra nemcsak egy-egy intézmény, de az 
egész város számára kiemelten fontos. Az egyik alapcélunk, hogy a MODEM ne csak egy kiállítótér legyen, 
hanem olyan tágabb szellemi tér, illetve fórum, ahová nemcsak a nézők, hanem a művészek is szívesen és 
rendszeresen visszatérnek.

The MODEM Center for Modern and Contemporary Art is a cultural institution with international 
connections, which has two main missions: the exhibition of the most significant 20th century 
Hungarian and international works of art, and the representative presentation of the current schools 

and progressive efforts of the contemporary visual art and culture as well as most respected Hungarian and international 
artists. The MODEM intends to realise those ambitious goals that the institution has set for itself during the start-up period. 
With one of the best infrastructural conditions in East-Central-Europe, the MODEM is to be an essential part not only of the 
visual art scene but the whole cultural sphere. The art center is suitable to represent that the culture has high priority for the 
institutes and the whole town. Therefore, one of our basic goals is to make the MODEM a wider intellectual space and forum 
to where not only the spectators but also the artists return regularly with pleasure.

10

Thanks to Final Cat Film Club, the audience of Sopron will be able to watch 
the full competition program of BuSho Festival in one of the city's most well-
known entertainment venue, also known as a cultural pub, at Búgócsiga Akusztik 
Garden. Those who are interested will be able to watch the 15th edition's program 
for 4 days in the period between the 4th and 7th September. MozgóKépMás, the 
organizer of the Film Club awaits all movie lovers at the event! Our association is 
proud to present each year a special “BuShopron” award that is handed out to a 
film director who will be invited to our Sopron Film Club in the course of the year. 
There, our audience will be able to get to know the recipient in the framework of a 
Q and A in a fun and relaxed atmosphere.  The organizers await all of you with love!   
A soproni közönség a Final Cat Filmklub szervezésében hatodik alaklommal nézheti végig a BuSho 
Fesztivál versenyfilmjeit, a város egyik legismertebb, kultúr kocsmaként is nevezett, zenei és más 
programoktól hangos mulatóhelyén, a Búgócsiga Akusztik Gardenben. Az érdeklődők 4 napon át 
nézhetik végig a 15. alkalommal megrendezett BuSho Fesztivál versenyprogramját szeptember 4-7. 

között. A Filmklubot szervező MozgóKépMás egyesület minden filmbarátot vár az eseményre! Egyesületünk büszke rá, 
hogy minden évben átadhatja a „BuShopron” különdíjat is a fesztivál egy alkotójának, akit később az év folyamán vendégül is 
hívunk soproni Filmklubunkba. Egy jó hangulatú közönségtalálkozó keretében így közvetlenül megismerhetik munkásságát 
nézőink. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! MozgóKépMás Egyesület: mozgokepmas@gmail.com

BUSHO COUNTRY
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The cinema opened its doors in 1996 as a Café. 
It functioned as an art-space from the beginning. 
The screening room provided space for literary 
readings, concerts, exhibitions. Over the years 
several internationally acclaimed filmmakers, writers, 
musicians, photographers, fine artists and social 
scientists have visited here. The community of 
Grand Café has been formed. If there's anything that 
describes this community best, that lies in the creating 
force of the communal work, the “do it yourself” 
attitude, solidarity and ready for action attitude. 
The voluntary nature of our organization shows a wide spectrum: from carrying the beer-barrel, or the bass amplifier to 
organizing programs or moderating a conversation about the history of ideology, the palette is wide, which can give the first 
defining impression for the first-time visitors, who are sensitive to these things. 
Működését 1996-ban kezdte mozi és kávézóként. Már a kezdetektől összművészeti működés jellemezte. A moziterem 
irodalmi esteknek, koncerteknek; a kávézó kiállításoknak is helyet ad. Az évek során rengeteg hazai és nemzetközi hírű 
filmes, író, zenész, fotós, képzőművész és társadalomtudós is megfordult itt. Kialakult a Grand Café közössége. Ha valami 
mindennél inkább jellemzi ezt a közösséget, az a közösségi munka teremtő erejében, a „csináld magad” attitűdben, a 
szolidaritásban és a tettrekész segítőkészségben rejlik. A legszélesebb értelemben vett önkéntesség alkalmai a hely 
jellegéből fakadóan meglehetősen széles spektrumot mutatnak: a söröshordó vagy éppen a basszuserősítő cipelésétől 
kezdve a programszervezésen át egy eszmetörténeti tárgyú beszélgetés moderálásáig terjed az a paletta, amelynek színes 
kavalkádja talán az első és meghatározó impressziót nyújthatja az elsőként hozzánk látogató, erre fogékony vendégnek.

Szervezők elérhetőségei: bushoszeged@gmail.com
Csóti-Gyapjas Dóra Éva /// +36-20/564-7156 
Nemzetközi és hazai szinten valósítok meg projekteket és moderntáncot tanítok. Projektvezetés, 
pályázatírás, rendezvényszervezés a szakterületem. 
I work on projects on national and international levels, and I teach modern dance. Project leading, event 
organizing and application wrining are my expertise. 

Balla Gábor /// +36-70/260-9484 
Szabadúszó filmes vagyok Szegedről. Gimi után elhatároztam, hogy filmekkel akarok foglalkozni, így az 
SZTE-n tanultam filmelmélet-filmtörténet szakirányon. 
I am a freelancing filmmaker from Szeged. After high school I decided that I would like to dedicate my life 
to films, so I studied filmtheory and filmhistory at SZTE. 

GRAND CAFÉ SZEGED  
3-7. September 2019.

Szeged, Deák Ferenc u. 18. /// (+36) 62 679 007
grandcafe.szeged.hu /// grandcafe.szeged@gmail.com

BEFOGADÓ SZERVEZET : MAGYAR FILMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
filmtudomanyitarsasag@gmail.com https://filmtudomanyitarsasag.wordpress.com/ 
The Society was founded by researchers and professors on the 8th of December 2018. Our goal is to help and support the 
research of film culture on the scientific level, the exchange of professional experience, and the scientific collaboration. 
To achieve this the Society represents the interests of the film industry, organizes conferences and events, provides 
information about the events that happen within the industry, pays attention the current state of film education, and 
suggests recommendations and supports maintenance the Hungarian film heritage, helps professional discourse. and 
research, supports conversation between Hungarian and neighboring international film scientific institutions.

A Társaság elnöke: Füzi Izabella 
Elnökség: Hartai László alelnök és Király Julianna Hajnal titkár
Szervezőbizottság: Gelencsér Gábor, Gyenge Zsolt, Győri Zsolt, Pócsik Andrea, Szekfü András. 
A Társaságot kutatók és egyetemi oktatók alakították meg Debrecenben 2018. december 8-án. 
Célunk, hogy elősegítsük és támogassuk a filmkultúra tudományos igényű kutatását és oktatását, 
a szakmai tapasztalatcserét és a tudományos együttműködést. Ennek érdekében a Társaság: 
képviseli a filmtudományi szakma érdekeit; szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez; 
információt ad a szakmát érintő eseményekről; figyelemmel kíséri a filmoktatás állapotát a köz- 
és felsőoktatásban, és javaslatokat fogalmaz meg; támogatja a magyar filmtudományi örökség 
gondozását és kutatását; elősegíti a szakmai párbeszédet a magyarországi, határon túli és 
nemzetközi filmtudományos műhelyek között.



For a start, we will look around the Hungarian 
capital, in order or You to get to know the city 
better. We kick off with a musical trip on a private 
bus and present you our picturesque capital so you 
won't be a stranger here!

Indításnak körbejárjuk a magyar fővárost, hogy 
mindenki tudja nagyjából, hogy hol is van…

1. „HELLO TOURIST, DU BIST IN BUDAPEST” BUS TRIP 28. AUGUST, WEDNESDAY, 09:00

29. AUGUST, THURSDAY, 09:002. HAJÓ, HA NEM JÓ / DANUBE BOAT TRIP AND MORE

BUDAPE    TREMEX 

TThe 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. 

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. A hagyományos gyógyszolgáltatások mellett számos 
wellness szolgáltatást is tartalmaz a belépőjegy ára, mint például kondicionáló terem, szaunák, 
aerobic, vízi torna. A fürdő 2012 szeptembere óta Magyar Termék Nagydíjjal is büszkélkedhet. 
Emellett az épület makettje képviseli Magyarországot a brüsszeli mini Európa makett kiállításon.

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).

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.
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.

30. AUGUST, FRIDAY, 09:003. SZÉCHENYI BATH

We nurture the tradition of the well-received event series during which 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 mozi teremből 
ismerkedhetnek egymással, persze Budapesten keresztül.
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27. 08. TUE
12:00                                       
16:00
19:00
20:00 - 22:00
21:15

28.08. 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

29.08. 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

30.08. 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

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

PUSKIN MAIN HALL
GUESTS ARRIVAL TO WOMBATS                                      
REGISTRATION @PUSKIN
OPENING CEREMONY
BEST OF BUSHO 2018

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXTREME BUS TRIP
              
VERSENY I. / COMPETITION I.
VERSENY II. / COMPETITION II.
VERSENY III. / COMPETITION III.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY IV. / COMPETITION IV.
VERSENY V. / COMPETITION V.
EFA 2018-1.

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXTREME BOAT TRIP

VERSENY VI. / COMPETITION VI.
VERSENY VII. / COMPETITION VII.
VERSENY VIII. / COMPETITION VIII.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY IX. / COMPETITION IX.
VERSENY X. / COMPETITION X.
EFA 2018 - 2.

PUSKIN AMARCORD HALL
BREAKFAST @WOMBATS HOSTEL
BUDAPEXTREME SZÉCHENYI BATH

VERSENY XI. / COMPETITION XI.
VERSENY XII. / COMPETITION XIII.
VERSENY XIII. / COMPETITION XIII.
,,COFFEE AND CIGARETTES”
VERSENY XIV. / COMPETITION XIV.
VERSENY XV. / COMPETITION XV.
EFA 2018 - 3.

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

MAIN HALL: PRIZE CEREMONY
BEST OF BUSHO 2018

WOMBATS HOSTEL
BREAKFAST @WOMBATS HOSTEL
FAREWELL SONG / VENDÉGEK BÚCSÚZTAZÁSA

DETAILED PROGRAM BUSHO 2019
RESTRO/FÉSZEK

OPENING CONCERT

RESTRO / FÉSZEK

EBÉD/LUNCH @RESTRO

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION

RESTRO / FÉSZEK

EBÉD / LUNCH @RESTRO

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION
CONCERT AT FÉSZEK

RESTRO / FÉSZEK

EBÉD / LUNCH @RESTRO

VACSORA / DINNER
JURY CONSULTATION

RESTRO / FÉSZEK

CLOSING CONCERT

ISTITUTO

ISTITUTO

FIGARI(ITA) 

ISTITUTO

BEAST(POR)

ISTITUTO

CORTI IL MONDO(ITA)

   ART+ CINEMA

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

ART+ CINEMA

REPEAT COMP I.
REPEAT COMP II.
REPEAT COMP III.

ART+ CINEMA

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

ART+ CINEMA

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

ART+ CINEMA

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

PUSKIN KÖRHINTA

INTER INFO 1-2.
HUNGARIAN PANO I.
PRIMANIMA

WORKSHOPSKA
CREATIVE EU/SUPER8



BLOCK I. (60‘) 28.08. WEDNESDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
27.08. TUESDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

A group of children, fed up with continual harassment from fellow students, 
decide to challenge them to a life or death match during lunch break. Years 
later, an elderly man recalls how the outcome of that battle, went on determine 
the course of his life.
Gyerekek egy csoportja megelégeli iskolatársaik folytonos zaklatását, és 
egy élet-halál meccsre hívják ki a zaklatókat az ebédszünetben. Évekkel 
később, egy idős ember emlékszik vissza az eset kimenetelére, mely végül 
meghatározta az egész további életét.

A young man living abroad visits his hometown to deal with the aftermath 
of his estranged father’s death. The unexpected journey forces him to face 
feelings and affairs long thought to be lost. A film about the inability to 
connect, or finding a home.

Apja halála miatt Jakab hosszú idő elteltével hazalátogat. A váratlan helyzet 
arra kényszeríti, hogy szembesüljön lezártnak hitt érzéseivel. Egy történet 
emberi kapcsolatokról, menekülésről, menedék- és otthonkeresésről.

A house, a garden, a stream. The behive on the hillside, the shack, the wooden 
hut and the shed. Inbetween we find memories, stories and observations. The 
past, the present and the future.

Egy ház, egy kert, egy patak. A kunyhó és a fáskamra, megannyi emlék és 
történet, múlt, jelen és jövő.

A convict receives a surprise visit, forcing him to face his past, blurring the 
lines of his present reality.

Egy elítélthez váratlan látogató érkezik, aki szembesíti őt a múltjával, és 
összemossa annak határvonalát a jelen valóságával.

A discussion about the ethics of human life on a planet, that will reach a 
world population of 10 Billion, grappling with the moral discussions around 
euthanasia, family relationships, needless consumerism, and environmental 
decline from a young boy’s perspective in a unique authoritarian environment.
Mivé lesz az emberiség etikai hozzáállása egy bolygón, amelynek 
népessége eléri a 10 milliárdot? Morális eszmecsere eutanáziáról, családi 
kapcsolatokról, szükségtelen fogyasztásról, környezetkárosításról, egy fiatal 
fiú szemszögéből egy autokrata környezetben.

 Boyplay / Edgar Burgos /13:00 
Fiction / Spain

Jakab / Attila Dávid / 14:48
Fiction / Hungary

Dürrenwaid 8 / Ines Christine Geißer / 7:00 
Animation / Germany

A Snake Marked / Juan Riedinger / 13:48 
Fiction / Canada

Age of Reason / Tom Colley / 11:00 
Fiction / United Kingdom
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BLOCK II. (60‘)28.08. WEDNESDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINEMA
27.08. TUESDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

Ironic comedy about lies and the loss of faith. In a small village, a paper 
mill is expecting a visit from the Ministry. While the director and his team is 
looking for a creative tools to subvert official’s attention, something much 
more important slips by unnoticed.
Ironikus komédia a hazugságról és a hit elvesztéséről. Egy kis falu 
papírgyárába látogatókat várnak a minisztériumból. Ahogy a gyárigazgató és 
csapata igyekszik kreatív módon elterelni a hivatal figyelmét, valami sokkal 
fontosabb dolog kerüli el a figyelmüket.

After crashing on an unknown planet, a space traveller begins repairing 
his spaceship. Little does he know he is before a special and suprising 
encounter...

Miután kényszerleszállást hajtott végre egy ismeretlen bolygón, az űrkutató 
nekilát megjavítani az űrhajóját. Mit sem sejt arról, hogy egy különös és 
meglepő találkozásban lesz része.

A young gypsy couple is preparing for their appointment with an estate agent 
to rent an apartment in downtown Budapest. Ready to do anything to achieve 
their goal, they cope up with a peculiar method.

Egy fiatal pár éppen az új lakásukat nézi meg...

A man talks about his everyday life while his head is developing a life of it’s 
own.

Egy férfi feje önálló életre kel, miközben mindennapi életéről mesél.

Kolektīvs.ES / Collective.ME / Adriāna Roze / 21:00 
Fiction / Latvia

Home Away 3000 / Héloïse Pétel, Philippe Baranzini /11:17 
Animation / France

A bérlők / The tenants / Regős Ábel / 1:00 
Fiction / Hungary

Beyond Her Lens / Tereza Hirsch / 19:01 
Fiction / Czech Republic

BEYOND HER LENS is inspired by the life and work of female conflict-zone 
photographer Jana Andert. It follows Alex’s return to Prague as she attempts 
to piece together a sense of normalcy after shooting footage in Mosul, Iraq.

A film inspirációját egy női fotográfus, Jana Andert élete és munkássága adta, 
aki háborús övezetekben dolgozott. Alex Prágába történő visszatérését követi 
nyomon, aki egy Mosulban készült felvétel darabjait igyekszik összeszedni.
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Facelift / Jan Riesenbeck, Jan Riesenbeck, Dennis Stein-Schomburg / 6:46 
Experimental / Germany



Salam / Claire Fowler / 13:36 
Fiction / United States

If <Girlfriend Deluxe> / Steve Moss / 6:51 
Fiction / United Kingdom

La noche / The night / Martín Romero / 11:45 
Animation / Spain

A nagy dobás / The Big Shot / Miklós Borsos / 27:18 
Fiction / Hungary

A female Lyft driver navigates the night shift in New York City while waiting to 
hear life-or-death news from her family in Syria.

Egy arab nő a New York-i éjszakai műszakja közepette várja a fejleményeket, 
melyek családja sorsáról dönthetnek Szíriában.

Frank tries to replicate the lost intimacy of his marriage with Cindy, a synthetic 
pleasure unit. But she has other ideas. Tasked with fleecing clients for as 
much as she can, he struggles to find the connection he desperately craves.

Frank igyekszik helyreállítani megromlott intim viszonyát Cindy-vel, a 
szintetikus örömforrással. Ám Cindy-nek más elképzelései vannak, így a férfi 
nehezen találja meg a vágyott kapcsolatot kettőjük között.

A Wolf Man and a Moon Woman meet in a large lake during a warm summer 
night. The passion arises between them and they immediately begin an 
idyllic love relationship. However, an unexpected happening will turn their 
life upside down.

Egy Farkasember és egy Holdkisasszony egy tóban találkoznak egy meleg 
nyári éjszakán. Fellángol a szenvedély köztük, és azonnal egy idilli szerelem 
alakul ki kettőjük között. Mégis, egy váratlan esemény felforgatja az életüket.

Tamás, the young director is in the process of shooting his first feature film, 
but his leading actor, Mihály, a has-been movie star is unable to convincingly 
perform his own drowning. Time is running out when Tamas comes up with 
an outlandish idea... 
Tamás fiatal rendező, első nagyjátékfilmjét forgatja, ám a főszerepet játszó, 
lecsúszott Mihály képtelen hitelesen eljátszani a saját vízbefulladását. Épp 
kezdenének kicsúszni az időből, amikor Tamásnak megdöbbentő ötlete 
támad...

BLOCK III. (60‘) 28.08. WEDNESDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
27.08. TUESDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMA
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BLOCK IV. (50‘)28.08. WEDNESDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINEMA
28.08. WEDNESDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

Katapult / Balázs Szövényi-Lux / 27:20 
Fiction / Hungary

Medium Rare / Luca Cioci / 4:35 
Experimental / Italy

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

Functional and aesthetic values in recurrent, yet questionable domestic 
scenarios.

Funkcionális és esztétikai értékek visszatérő, mégis megkérdőjelezhető 
otthoni jelenetekben.

The people are waiting for someone special. Someone special is born – a 
grown-up man in a suit. They follow the man and cheer for his theatrical but 
utterly pointless performances.

Az emberek egy különleges valakire várnak, aki meg is születik: egy felnőtt 
férfi öltönyben. Mindenki őt, és a teátrális, ugyanakkor teljesen értelmetlen 
előadásait ünnepli.

Eloise, who has been single for a while now, is full of excitement while getting 
ready for her first date. The sun is shining, the city of Paris is full of life and 
the world is her oyster...

Eloise izgatottan készül első randijára, hosszú egyedüllét után. A nap süt, 
Párizs városa élettel teli és a világ az ő kis kagylóhéja…

Briljantsuse Demonstratsioon Neljas Vaatuses / A Demonstration Of Brilliance In Four Acts 
Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak / 15:03 / Animation / Estonia

Beautiful day / Fabrice Herbaut / 3:42 
Fiction / France
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BLOCK V. (60‘) 28.08. WEDNESDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
28.08. WEDNESDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

TNT Boxerstory / Mark Gerstorfer / 20:00 
Fiction / Austria

Lidérc Úr / Mr. Mare / Luca Tóth / 19:26 
Animation / Hungary

On The Other Side / Zulma Rouge / 12:00 
Fiction / France

#Jótett / #GoodDeed / Gergely Tápai / 3:25
Fiction / Hungary

Catharsis / The Polo Brothers / 4:54 
Experimental / Spain

Pride and a broken heart are the forces that drive TNT, a has-been boxer 
who never made it to the top. To get his hands on some cash, he accepts a 
dodgy deal to fix his last fight. Only moments before stepping into the ring it 
becomes clear that loosing the fight will be tougher for him than expected.
Büszkesége és összetört szíve vezérli TNT-t az egykori bokszolót, akinek 
sosem sikerült a csúcsra jutnia. Hogy könnyen pénzhez jusson, elfogad egy 
piszkos ajánlatot, azonban néhány pillanattal a ringbe lépés előtt derül ki 
számára, hogy a meccset elveszítenie sokkal nehezebb lesz, mint gondolta.

Looking at an x-ray image a young handsome man is horrified to learn that 
the weird, tumor-like lump on his chest is the top of a tiny plump man`s head. 
Nested in his body, he is waiting to be born…

A fiatal férfi mellkasröntgenén egy aprócska személy sziluettje rajzolódik ki, 
fejének búbja tumorként türemkedik ki az ifjú oldalából. Vajon ki ez a parányi 
lény és milyen változást hoz magával, miután világra jön a férfi testéből?

Eugene is dependent on a software capable of generating dreams 
continuously. With the help of a machine to which it is connected and which 
is inspired by the environment of the consumer, our man is gradually sinking 
into a routine brightened by the only composition of his dreams always more 
crazy and without limit.
Eugene függősége egy olyan szoftver iránt, amely álmokat generál. A gép a 
felhasználó környezetére alapozva működik, és segítségével a fiú álmai őrült, 
és korlátok nélküli világában találja magát. 

A helping hand approaches toward the old, broke-down homeless. But the 
good deed is not for free.

Megtört, öreg hajléktalan felé segítő kéz nyúl. Az adomány azonban ezúttal 
sincs ingyen, korunk nagy ellentmondása jelenik meg: kell-e like a jótett 
mögé? 

Getting plastered with the art world’s most unconventional plastic surgeon.

Művészi gipszelés a világ legkevésbé konvencionális plasztikai sebészével.
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BLOCK VI. (56‘)29.08. THURSDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
28.08. WEDNESDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMAMA

Hot Dog / Alma Buddecke, Marleen Valin / 7:41 
Fiction / Germany

Where I was born / Jungmin Cha / 4:25
Animation / USA

A narancs útlevél / The Orange Passport / Gyöngyi Fazekas / 20:00 
Fiction / Hungary

Le ver / The Worm / Charles Grenier / 14:18 
Fiction / Canada

Hannah, in a love-hate relationship with her vagina, chronicles how her 
sexuality has changed over time. Like that one moment when she discovered 
the vibration function of her PlayStation controller.

Hanna igencsak szélsőségek közt csapkodó viszonyban áll saját vaginájával. 
A lány felidézi hogyan változott meg a szexuális élete az idő előrehaladtával. 
Pl. az az eset, amikor a lány felfedezte a PlayStation kontroller vibrációs 
funkcióját.

Through short, humorous vignettes, one presents a critique of the diverse 
social issues permeating throughout South Korean culture.

Rövid és humoros képeken keresztül igyekszik a film kritikát megfogalmazni 
a különféle szociális problémákról, mélyen beleásva magát a dél-koreai 
kultúrába.

What are you willing to sacrifice to be a mother? Would you give life if you 
had to give up your own for it? A dystopian story of a girl locked in a black 
and white world.

Te mit áldoznál fel azért, hogy anya lehess? Adnál életet, ha cserébe le kellene 
mondanod a magadéról? Disztópikus történet egy fekete-fehér világba zárt 
lányról.

The Visitor / Justin Olstein / 10:03 
Fiction / Australia

In present-day Melbourne, Naomi is awakened by a frantic young woman 
on the run. Naomi grapples with a situation that defies reality and as the 
night unfolds, she must decide how far she can go to protect her visitor from 
rapidly encroaching danger.

Melbourne napjainkban. Naomit egy menekülő, őrjöngő fiatal nő kelti fel. 
Naomi nem tudja mit kezdjen a helyzettel, és ahogy múlik az éjszaka, el kell 
döntenie mennyire messze hajlandó elmenni, hogy megóvja a látogatóját.

Inheriting the family home is a chance for Jules and his partner, Alice, to write 
their own page in his family history. But they are thwarted by a strange force 
that spreads insidiously throughout the house. Is nostalgia driving Jules into 
madness? 
A családi ház megöröklésével Jules és Alice előtt lehetőség nyílik, hogy 
megírják a saját fejezetüket a család történetében. Ám a házban lakozó 
különös erők ebben megpróbálják megakadályozni őket. Vajon a nosztalgia 
az őrületbe kergeti Julest?
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BLOCK VII. (59‘) 29.08. THURSDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINMA
29.08. THURSDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

The Moor / James Everett / 11:50 
Fiction / United Kingdom

Nueve Pasos / Nine steps / Marisa Crespo / 7:01 
Fiction / Spain

Prímek / Prime Numbers / Anna Ottlik / 7:58 
Animation / Hungary

Three Blades / Matthieu Maunier-Rossi / 29:21 
Fiction / France

El sueño beato / The Blessed’s Dream / David Pantaleón / 3:21 
Experimental / Spain

Oliver has taken his daughter Heather to the moor to find a May Day celebration 
but when she disappears he believes a mysterious huntsman has snatched 
her. As he searches for her, the moor becomes an endless nightmare. 

Oliver és lánya majálisra igyekeznek, ám amikor a lánynak nyoma vész, a 
férfi úgy érzi, hogy egy rejtélyes vadász rabolta el. A lány keresése szinte 
rémálommá válik a férfi számára.

The night can be dark and full of horrors for small children, especially for 
Saúl, who has to cross a long dark corridor to get to the toilet at night. But his 
father is trying his best to persuade him to cross. 

Az éjszaka sötét, és csupa rémség egy kisgyerek számára, főleg Saúl esetében, 
akinek egy hosszú és sötét folyosón át kellene eljutnia a mellékhelyiségbe. Az 
apja mindent megtesz, hogy bátorítsa gyermekét. 

The film depicts the morning routine of a man. Memories seep into these 
present moments remembering his childhood.

A film egy felnőtt férfi reggelét mutatja be. A jelen képei közé vegyül pár emlék, 
amelyek a férfi gyerekkorát idézik fel.

Haiti, nowadays. One day in the life of a family of three: three men, alone with 
their dreams and frustrations. Three generations under the burning sun. A 
day like every other day... And between them, everywhere, in every hand, there 
are blades: machetes.

Haiti napjainkban. Egy háromtagú család napja: három férfi egymagában 
az álmaikkal és frusztrációikkal. Három generáció a perzselő napon. És 
mindhármuk között, mindenütt, minden kézben egy machete.

A day at the beach can become a mystical experience.

Egy nap a tengerparton könnyen válhat misztikussá.
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BLOCK VIII. (61‘)29.08. THURSDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
29.08. THURSDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMAMA

A Mentor / The Mentor / Szonja Szabó / 29:50
Fiction / Hungary

Escalada / Escalation / Nacho Solana / 12:00 
Fiction / Spain

Tote Tiere / Dead Animals / David Oesch & Remo Rickenbacher /10:00 
Fiction / Switzerland

Sarah, the lonely teenager joins an Internet group which deals with teenagers’ 
emotional problems. Her mentor, who listens to all her troubles, gives Sarah 
tasks that she has to fulfil to become stronger.

Sára magányos tinédzser, aki csak egyetlen emberrel osztja meg érzéseit a 
weben megismert Mentorral, aki a lány minden kétségbeesett pillanatában 
mellette áll, ezért a lány, vakon bízva benne, végrehajtja a tőle kapott 
feladatokat.

A mother and her daughter are driving to the mall. Such a daily situation like 
finding a spot in the car park quickly escalates to a violent clash.

Anya és lánya vásárolni mennek. Még egy olyan hétköznapi szituáció, mint 
parkolót találni a bevásárlóközpontnál is képes hirtelen egy erőszakos 
összecsapássá fajulni.

Today is the last day of the holidays. Everybody is looking at one another for 
the last time, and finds them all of a sudden more appealing. A siren sounds 
in the distance, the beach is emptying... Everyone is gone... almost...

A nyaralás utolsó napja. Mindenki most látja egymást utoljára, és egyszerre 
mindenkinek sokkal szimpatikusabb lesz mindenki. Egy távoli sziréna 
hangjára kiürül a tengerpart. Vagyis majdnem…

At the animal carcass disposal a man can’t say goodbye to his beloved cat 
until he makes acquaintance with a mysterious taxidermist.

Egy férfi, aki képtelen végső búcsút venni szeretett, ám elpusztult macskájától. 
Ám ekkor összefut egy rejtélyes emberrel, aki állatok kitömésével foglalkozik.
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BLOCK IX. (61‘) 29.08. THURSDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINMA
29.08. THURSDAY 21:30 – 22:30  ART+ CINEMA

Roman is a young Latino newly arrived in Milan to reunite with his mother. 
Nora, a girl of Roman’s age and origins, tells him about the Armada Latina, a 
feared and respected Latin gang. He thinks it might be the only way to get out 
of anonymity and loneliness.
Roman egy fiatal latinó fiú, aki azért érkezik Milánóba, hogy az édesanyjával 
újra találkozzon. Nora, egy hasonló korú és származású lány mesél Romannak 
a Latin Armadáról, egy hírhedt és tisztelt latinó bandáról. Roman úgy érzi, ez 
lehet az egyetlen módja annak, hogy kitörjön a névtelenségből és a magányból.

What would you be willing to do for them to love you? LOVE ME, FEAR ME is 
a dance metaphor about the roles we play and the shapes we take, about the 
stages we chose, the audience we try to impress and the price of acceptance.

Mire lennél képes, hogy megszerettesd magad másokkal? A film egy táncos 
metafórája annak a szerepnek amit játszunk, azoknak az alakoknak, amiket 
felveszünk, azoknak a színpadoknak, amiken fellépünk, a közönségnek, 
amelyet le akarunk nyűgözni, és az árnak, amit megfizetünk.

The anatomy of a terror attack – and its turning to an everyday banality.

Egy terrortámadás anatómiája - és hétköznapivá válása.

Today in public space mobile technologies have moved from the transistor 
radio to the mobile phone. This film recycles sound from an 1960s Melbourne 
Radio Show: Newsbeat which chronicled car accidents to access the kind of 
immersion and immediacy now delivered by the mobile phone. 
A nyilvános éter nagyot változott a tranzisztoros rádiók óta. A film egy 60-
as évekbeli melbourni rádióadás hangjait használja fel: az autóbalesetekről 
szól, melyeket a felgyorsult iramú kapcsolatteremtés idéz elő a mobiltelefon 
korában.

Bautismo / Mauro Vecchi / 18:14 
Fiction / Italy

Love Me, Fear Me / Veronica Solomon /6:00
Animation / Germany

Banális / Banality / Balázs Simonyi / 12:00 
Fiction / Hungary

Pattern Recognition / Dirk de Bruyn / 4:51 
Experimental / Australia

The Horizon Line / Guillaume Fabre-Luce / 20:00 
Fiction / France

Cosimo is a sailor and wishes not to choose between his family and 
expeditions. But when he realizes, his 8-year-old daughter, is suffering from 
his absence, he decides to stay ashore to take care of her. As the shadow 
of a long-forgotten expedition arises from his past, the sea yet again starts 
calling after Cosimo...
Cosimo tengerész, és nem tud dönteni a család illetve a küldetés között. Ám 
amikor ráébred, hogy 8 éves kislánya szenved az apja hiányától, úgy dönt nem 
hajózik ki és vele marad. Mikor egy rég elfeledett expedíció emléke feléled 
benne, a tenger újra szólítja Cosimót...22



BLOCK X. (63‘)28.08. WEDNESDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
30.08. FRIDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

Downtown Budapest. Day of the annual curbside pickup. A single take that 
starts with a petty argument and ends with life-changing events for all 
concerned.

Budapest, 7. kerület, lomtalanítás. Az egysnittes film egy banális utcai vitával 
indul, ami végül minden szereplő számára drámai fordulatot hoz.

A fantasy film about two strawberry farmers whose field is destroyed by 
ravenous snails. The couple tries to start a new life in the city but when the 
woman announces they’re expecting a child, the paranoid man suspects that 
snails are behind that as well.

Két farmer története, akiknek az eperföldjét tönkreteszik a kártevő csigák. 
A pár új életet próbál kezdeni a városban, ám amikor a nő bejelenti, hogy 
gyermeket vár, a paranoiás férfi azt gyanítja, hogy erről is a csigák tehetnek. 

Carmen, once again, is about to go to her tedious workday. With the passing of 
the hours something extraordinary happens, sadly, not such an extraordinary 
thing for Carmen. The selfish society we live in will soon make the dystopian 
society that “Old man” poses a reality.
Carmen egy újabb unalmas munkanap elé néz. Ahogy a munkaórák peregnek, 
valami nagyon különleges dolog történik, sajnos Carmen számára kevésbé 
az. A disztópikus társadalom önzőségének valósága telepszik rá Carmen 
életére.

A young man lies in bed. It’s late, thoughts are spinning in his head. What is 
going on in your mind when torn between two contrary emotions? As long as 
you don’t make a decision, you can not lose. And neither win. You stand still.

Egy fiatalember fekszik az ágyban. Későre jár, gondolatok cikáznak a fejében. 
Mi zajlik az agyunkban, amikor két ellentétes érzelem próbálja megosztani 
azt? Amíg nem hozol döntést, addig nem veszíthetsz. Igaz, nem is nyersz. 
Stagnálsz.

A woman, a dog, a revolver: Rik has lost everything and wants to put an end 
to her life in the forest. As her dog disappears into the thicket, Rik has to fight 
nature itself. The only way for her to win is by confronting her demons.

Egy nő, egy kutya, egy revolver: Rik mindenét elveszítette, és az erdőben 
szeretne véget vetni életének. Amikor a kutyája eltűnik a rengetegben, Riknek 
szembe kell szállnia az anyatermészettel. Csak akkor győzhet, ha szembenéz 
saját démonjaival.

Felülnézet / From Above / Nándor Lőrincz, Bálint Nagy / 15:00
Fiction / Hungary

Maasikaõgijad / Strawberry Eaters / Mattias Mälk / 14:39 
Animation / Estonia

Abuelo / Old man / Trueba & Trueba / 8:00 
Fiction / Spain

1+1=1 / Rupert Höller / 7:00
Experimental / Austria

Beast of pray / Sandra Schröder / 18:03 
Fiction / Germany
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Bonobo / Zoel Aeschbacher / 18:00 
Fiction / Switzerland

The Juggler / Skirmanta Jakaité / 11:05 
Animation / Lithuania

Rozgonyiné / Mrs. Rozgonyi / Rozália Szeleczki / 21:32
Fiction / Hungary

The Narrator / Julia Trofimova / 10:38 
Fiction / United States

BLOCK XI. (60‘) 30.08. FRIDAY 13:00 – 14:00 PUSKIN CINEMA
30.08. FRIDAY 20:15 – 21:15 ART+ CINEMA

When the elevator of their public housing breaks down, the fates of Felix, a 
disabled pensioner, Ana, a single mother struggling with her move and Seydou, 
a young man passionate about dance, intertwine towards an explosive ending 
where their limits will be tested.

Felix a mozgássérült nyugdíjas, Ana az egyedülálló anya, és a szenvedélyes 
táncos Seydou sorsa egy beragadt liftben fonódik össze, és jellemük korlátai 
rajzolódnak ki egy csattanós végkifejlet kíséretében.

We live in the same house, but in different apartments, jobs, situations, 
believes, visions. Each in our own compartment, we fool ourselves that the 
world is one and that it exists. Sometimes it seems that an incomprehensible 
thread becomes visible and I am on a verge of understanding…
Ugyanabban a házban élünk, de különböző lakásban, más a munkánk, 
élethelyzetünk, hitünk, terveink. Saját kis világunkban azzal ámítjuk magunkat, 
hogy csak egy világ létezik. Néha úgy tűnik, hogy érthetetlen események 
sorozata történik meg, és a megértésük bizony nagy nehézséget okoz.

On a strange night, twenty something Juli, a bride to be, ends up at the 
bachelor party of her future husband Bence. Will she survive in the male only 
company, and if so, should this risk her relationship to Bence?

Egy különös éjszakán a huszonéves Juli, vőlegénye legénybúcsúztatóján 
köt ki. Vajon képes lesz helytállni a fiúk között, és ha igen, azzal kockára kell 
tennie kapcsolatát?

As part of an experimental therapy, a depressed employee must navigate his 
office job with a personal narrator who speaks aloud his every thought.

Egy kísérleti terápia keretében egy depresszív dolgozó munkanapját egy 
személyi narrátor kíséri végig, aki hangosan kimondja a dolgozó minden 
gondolatát.

www.gombolyag.com

24



BLOCK XII. (58‘)28.08. WEDNESDAY 14:15 – 15:15 PUSKIN CINEMA
28.08. WEDNESDAY 21:30 – 22:30 ART+ CINEMA

Szerepzavar / Out of character / Márton Szirmai / 24:50
Fiction / Hungary

Relicious / Eugenio Villani, Raffaele Palazzo / 8:27 
Fiction / Italy

Uno strano processo / A strange trial / Marcel Barelli / 9:58 
Animation / Switzerland

Limbo / Daniel Viqueira / 15:10
Fiction / Spain

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

A man, whose style of clothing reveals an intellectual nature is shopping at 
the supermarket. After he bought the essential goods, he moves toward the 
refrigerated section to choose the yogurt to buy. The man realizes with amazement 
that each one of the yogurt cups has stamped on it the name of a religion instead 
of the yogurt brand...
Egy jólöltözött férfi vásárol a szupermarketben. Miután a szükséges dolgokat 
eltette, a hűtők felé veszi az irányt, hogy joghurtot válasszon. Meglepően tapasztalja, 
hogy a joghurtos dobozok nem a márkájuk szerint vannak csoportosítva, hanem 
vallások szerint.

“I have always wanted to make a film ABOUT hunting... I mean... AGAINST 
hunting! But that’s not so easy when you come from a family of hunters... I 
discuss it with my father: a hunter, of course. But my mother also has a thing 
or two to say...” 
„Mindig is szerettem volna filmet készíteni a vadászatról… úgy értem… a 
vadászat ellen! De ez nem olyan könnyű, ha vadászcsaládból származol… 
Kikértem apám véleményét, aki természetesen vadász, illetve anyámnak is 
van néhány hozzáfűznivalója…” 

When Xose doesn´t manage to adapt to his new life, he get pulled into a self 
destructive spiral.

Amikor Xose képtelen adoptálódni az új élethelyzetéhez, egy önpusztító 
spirálban találja magát.
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BLOCK XIII. (58‘) 30.08. FRIDAY 15:30 – 16:30 PUSKIN CINEMA
31.08. SATURDAY 14:30 – 15:30 ART+ CINEMA

Белым по черному / White Mark / Anton Mamykin / 15:00 
Fiction / Russia

Teofrastus / Sergei Kibus / 15:00 
Animation / Estonia

Varjúháj / Pigeonberry / Pici Pápai /19:00 
Fiction / Hungary

Déguste / Anaïs Bertrand / 5:00
Experimental / France

An honest miner admits to cheating on his wife, and then remains perfectly 
clean after work. Because of this, his whole life goes downhill.

Egy őszinte bányász, aki bevallja, hogy megcsalja a feleségét, és tiszta marad 
munka után. Emiatt azonban az élete elindul a lejtőn.

A tale of freedom and compassion, set in the 1980s Soviet Estonia, as 
experienced by a cat and recounted by its owner. Cat Teofrastus lives a 
homeless life at a train station. One day, he is offered a home by a family 
living in a nearby countryside house.
Mese a szabadságról és együttérzésről a 80-as évek szovjet befolyása alatt 
álló Észtországban, egy macska és gazdája szemszögéből. Cat Teofrastus 
hajléktalanként él egy vasútállomáson, egy napon azonban otthont ajánl neki 
egy család.

The hero of Pigeonberry is a young boy, who attributes his mother’s severe 
illness and his own distress to the wrongdoing of dark, mysterious forces. He 
is convinced, that this threat can only be overcome by his occult intervention.

A Varjúháj főhőse egy kisfiú, aki anyukája betegségét és saját szorongását 
sötét, misztikus fenyegetésként éli meg, ami ellen egyedül ő veheti fel a 
harcot saját varázsereje segítségével.

A day at the top of food chain, closest to the matter. A day in the culinary 
crash.

Egy nap a tápláléklánc csúcsán, a legközelebb a lényeghez. Egy nap a kulináris 
összecsapásban.

Nest / Sonja Rohleder / 4:20 
Animation / Germany

A slightly naive paradise bird is going out of his way to attract a mate.

A kissé naív paradicsommadár megpróbálja elcsábítani a kiszemelt párját.
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BLOCK XIV. (61‘)28.08. WEDNESDAY 16:45 – 17:45 PUSKIN CINEMA
28.08. WEDNESDAY 19:00 – 20:00 ART+ CINEMA

Idegen hangok / Strange sounds / Balázs Wizner / 10:23 
Fiction / Hungary

Säen / Sowing / Maryna Miliushchanka / 7:24 
Animation / Germany

Спина / The Back / Maksym Kotskyi / 4:34 
Experimental / Ukraine

100% Pur porc / 100% Pure pork / Emilie Janin / 17:00 
Fiction / France

Retukiri Tukiri / Daniel Martin Rodriguez, German Tejada / 18:00 
Fiction / France

A girl, whose only treasure is a painted Easter egg, is shocked, as her 
grandmother puts a freshly slaughtered chicken on the table. Confronted with 
death for the first time, she leaves the house, questioning her tranquil life, 
only to face a new tragedy that will force her to give up her treasures.
Egy lány, akinek egyetlen kincse egy hímestojás, megrökönyödve veszi észre, 
hogy nagymamája egy frissen levágott csirkét tálal az asztalra. A halállal 
első alkalommal szembesülő lány megkérdőjelezi nyugodt életét, majd újabb 
tragédiával szembesülve kénytelen feladni legféltettebb kincsét.

A short fiction film about an average Hungarian family asking for trouble 
when they notice that an Arab woman is singing to her crying child in the van 
parking next to their car.

Nyaralásból hazatérő magyar család embercsempész akció szemtanújává 
válik egy autópálya parkolójában, és egy pillanatra maguk is átélik a 
menekültsorssal együtt járó fenyegetettség érzését.

What would you say? I feel like it has happened before. It all has happened 
before, maybe, one hundred years ago or, maybe, just yesterday. It might 
be happening now and go on for another century.  Time doesn’t exist here 
anymore. 
Mit szólsz? Úgy érzem ez már megtörtént. Minden megtörtént már, talán 100 
évvel ezelőtt, talán épp tegnap. Lehet, hogy most is történik, és egy egész 
évszázadon át fog tartani. Az idő megszűnt létezni.

Blandine works in a salting factory and makes sausages. To avoid monotony, 
she dreams a fantasy world where she attends idled sausages. After a meeting 
with her boss, her world collapses.  Nonetheless, she won’t let herself be 
discouraged...
Blandine egy húsüzemben dolgozik. Hogy elkerülje a monotonitást, egy 
fantáziavilágot teremt, ahol dologtalan kolbászok veszik körül. A főnökével 
való találkozás után ez a világa összeomlik. Ő azonban nem hagyja annyiban 
a dolgot…

Jhony is in love with Camila, but Camila is in love with Tadeo. The problem? 
Tadeo is a stylized dinosaur like Casimir’s, which Jhony plays in a children’s 
show he hosts with Camila. Retukiri Tukiri, a love triangle between a woman, 
a man and... a stuffed animal.
Jhony Camillába szerelmes, ám Camilla Tadeoba. Mi a probléma? Tadeo egy 
stilizált dinoszaurusz, amit Johny alakít egy gyermekműsorban, amit ketten 
Camillával vezetnek. Szerelmi háromszög egy nő, egy férfi, és egy kitömött 
állat között.
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BLOCK XV. (61‘) 30.08. FRIDAY 18:00 – 19:00 PUSKIN CINEMA
31.08. SATURDAY 17:00 – 18:00 ART+ CINEMA

Three girls are living in three different circumstances. Because of a bug in 
the system, their universes start collapsing. They are able to leave their 
environment and move towards each other. 

Három térben három fiatal nő él különböző körülmények között. A rendszer 
meghibásodik és bomlani kezd melynek következtében a lányok képesek 
kilépni a saját közegükből és elindulnak egymás felé.

Four men are waiting for a tram. Inspired by a painting by Zenon Wasilewski, 
the father of Polish animated film.

Négy férfi vár a villamosra. A filmet Zenon Wasilewski festménye ihlette, aki a 
lengyel animációs film atyja.

A tsunami is aproaching the coast of Benidorm. The city becomes empty. 
Teresa, the owner of a seafront hotel, decides to stay as if nothing was going 
to happen.

Cunami közeledik Benidorm partjai felé. A város kiürül. Teresa, egy tengerparti 
hotel tulajdonosa a maradás mellett dönt, mintha semmi probléma nem 
lenne. 

Mark, a lonely man in a caravan park has found his soulmate, his neighbour 
Tanya. He drifts off into a fantasy about their future together. Everything 
would be perfect...if it wasn’t for Dave.

Mark, a magányos férfi lelkitársára lel egy kempingben, aki nem más, mint 
a szomszédja Tanya. El is kezd fantáziálni kettejük közös jövőjéről. Minden 
tökéletesnek ígérkezik… ha nem Dave-en múlna a dolog.

The president of Mexico spends his final days in office making plans for his 
future. Everything looks in order until an international conflict interrupts his 
pleasant rest.

A mexikói elnök ciklusának utolsó napjait tölti, és a jövőjét tervezgeti. Minden 
rendben zajlik, míg egy nemzetközi konfliktus kirobbanása meg nem zavarja 
a pihenését.

Entropia / Buda Flóra Anna / 10:29 
Animation / Hungary

Sunset / Marcin Giżycki / 3:15 
Experimental / Poland

Benidorm 2017 / Claudia Costafreda / 22:19 
Fiction / Spain

Lobsters / Matt Huntley / 4:00 
Fiction / United Kingdom

Mamartuile / Alejandro Saevich /11:40 
Fiction / Mexico
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INTERNATIONAL PANORAMA 31.08. SATURDAY 
10:00 PUSKIN CINEMA, 
KÖRHINTA HALLBLOCK I. (80‘)

Alma has just entered a new high school and his classmate, Víctor, invites 
her to a party. The transition of her body and her hidden desires, lead Alma 
to face her inner fears and thus take the first step to love herself as she is.

Alma új iskolába kerül, és osztálytársa, Victor meghívja őt egy buliba. A 
lány testi és lelki átalakulása során szembe kell néznie saját vágyaival, és 
félelmeivel, ugyanakkor megteheti az első lépést önmaga elfogadásához.

Due to the economic and social consensus of the present Taiwan, it is a big 
challenge for those who wants to create a family with a child of ones own. 
Not to mention for the marginalized transgendered community, there is a 
great revolution of equalization that has not yet succeeded.
A gazdasági és szociális helyzet miatt, Taiwanban igen nagy kihívás saját 
családot alapítani. És akkor még nem is vettük számításba a nemi identitási 
forradalom, a transzgenderizáció és egyenlő bánásmód folyamatát a 
társadalomban, amely még nem érte el a kívánt sikert.

When Edith discovers that, after 50 years of marriage, Henry consults porn 
websites on the computer they just bought, she decides to lock herself in her 
room. But her husband is watching her through the keyhole…

Amikor Edith rájön, hogy férje 50 év házasság után pornóoldalakat látogat 
a frissen vásárolt computeren, a nő bezárkózik a szobájába. Ám férje a 
kulcslyukon át figyeli őt…

Driss is a woman who enforces in a world where wealthy men reign. Telmo is 
a waiter embellished by the beauty of Driss, his unattainable love. One night, 
both will have the opportunity to hold a conversation in which they will keep 
their cards on the table.

Driss egy nő, aki megpróbál érvényesülni egy férfiak által uralt világban. Telmo 
a pincér, akit megbabonáz Driss szépsége. Egy éjszaka során lehetőségük 
nyílik beszélgetni, melyben minden kártyájukat kiterítik.

A man… A musician… A composer… A pianist… A folk music composer... an 
ethnomusicologist… Bela Viktor Janos BARTOK and his extraordinary life… 
 
Egy férfi… egy zenész… egy zeneszerző… egy zongorista… egy népzenei 
zeneszerző… egy népzenekutató… Bartók Béla és az ő különleges élete. 

Alma / Santiago León Cuéllar / 15:00 
Fiction / Colombia

Blossom / Han LIN / 25:00 
Fiction / Taiwan

Edith et Henry / Edith and Henry / Clémence Lebatteux / 14:08 
Fiction / France

Hielos, El Musical / Ice, the Musical / Paula Garisoain / 13:00 
Fiction / Spain

Dehanin Ayak Izleri / Footprints of a Genius / İbrahim İzol / 12:45
Experimental / Turkey
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                 31.08.SATURDAY 
11:30 PUSKIN CINEMA, 

KÖRHINTA HALL

INTERNATIONAL PANORAMA
BLOCK II. (85‘)

TOM has to free ALICE from the clutches of a PRIEST and his Virtual Reality 
Sect. They flee across lakes and mountains to a secluded hut where they feel 
safe. But peace does not last long. Still under the influence of the VR drug, 
ALICE has recurrent relapses. 
Tomnak meg kell szabadítani Alice-t a virtuális valóság fogságából. Egy 
tavak és hegyek közt megbúvó kunyhóba menekülnek, ahol viszonylagos 
biztonságban vannak. Ám a béke nem tart sokáig. A VR nevű drog hatása 
alatt álló Alice-nek folytonos rohamai lesznek.

Lisa gives refuge to a Somalian family, while they are waiting for their 
notification from foreign services. In Lisa's house two worlds meet despite 
difficulty in communicating. In the silence doubt and anxiety are rising. 
Beyond reason?
Lisa befogad egy szomáliai családot, amíg azok a bevándorlási hivatal 
döntésére várnak. Lisa házában két külön világ találkozik. A kommunikációs 
nehézségek miatti csend kétségeket, és szorongást szül.

Anna moved from Russia to London to study at drama school where she met 
her girlfriend Emma. Now as Anna’s student visa expires they’ve decided to 
get married and stay in London together. But first Anna has to talk with her 
conservative mother who is unaware of her daughter’s sexual orientation.
Anna Moszkvából Londonba költözik, hogy ott folytassa színi tanulmányait. 
Itt találkozik barátnőjével Emmával. Mivel Anna diákvízuma lejár, úgy 
döntenek, hogy összeházasodnak és Londonban maradnak együtt. Ám 
Annának előbb beszélnie kell édesanyjával, akinek fogalma sincs lánya 
szexuális orientációjáról.

Sylvie is a taxidermist content with being isolated from people in her large 
house in the mountains of France- her only company is her work. That is until 
Oz, an American hitchhiker stumbles upon her path. The two become close 
and Sylvie begins to question what it means to live.
Sylvie elpusztult állatok kitömésével foglalkozik, távol mindentől, egyedül 
él a francia hegyekben, egyetlen társa a munkája. Amikor Oz az amerikai 
autóstoppos megjelenik a környéken, a pár összemelegedik, és Sylvia elkezdi 
kétségbe vonni élete értelmét.

A sci-fi thriller based on Hitler’s call to action of his Nuremberg rallies in 
1936.

Sci-fi thriller, az 1936-os nürnbergi gyűlésekről, és Hitler felhívásairól.

Faaelder / Unheilbar / Andreas Pfohl, Fariba Buchheim/ 15:22 
Experimental / Germany
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Supine / Nicole Goode / 25:00 
Fiction / Czech Republic

Rehearsal / Valentina Gordeeva / 12:38 
Fiction / United Kingdom

The Vault of Lights / Terry Harkleroad / 8:45
Experimental / United States

Family / Catherine Cosme / 24:54 
Fiction / Belgium



31.08. SATURDAY 
13:00 PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALLHUNGARORAMA

BLOCK I. (58‘)

This story about a priestess, who arrives at an old, forgotten temple and she 
makes a ceremony for her gods. Animation film inspired by the argentine 
writer, Jorge Luis Borges.

A történet egy papnőről szól, aki egy elhagyatott ősi templomhoz ér, hogy 
ott elvégezhessen egy szertartást. A filmet Jorge Luis Borges novelláinak az 
egészen misztikus, megfoghatatlan világa ihlette. 

Imperio / Empire / Dávid Barta / 5:16 
Animation / Hungary

Broken Things / Panni Gyulai / 10:00
Animation / Hungary

Matches / Géza M. Tóth / 11:25
Animation / Hungary

Our House / Fábián Balogh / 9:46 
Animation / Hungary

The Act of Breathing / Hana Yamazaki / 6:47
Animation / Hungary

A story of a lonely young child growing up in an isolated family from where 
she digs into her inner fantasy world. The adults who surround her doesn’t do 
anything to solve the unbearable life they are living, everybody is resigned.

A film egy magányos kisgyerek felnövéstörténete, aki az otthoni problémák 
elől, saját belső világába menekül. Ám a kislány olyan körülmények között éli 
az életét, ami a körülötte levő felnőttek számára is elviselhetetlen.

A lonely boy is playing with his colorful matchsticks. While he is talking about 
his dreams, fears and hopes, the matchsticks bring his visions to life. The film 
is based on an interview with the 7-year-old L. S.

A fiú egy doboz színes gyufával játszik. Miközben mesél az álmairól, félelmeiről 
és vágyairól, a gyufaszálak megelevenednek. A film a 7 éves L. S.- sel rögzített 
interjú alapján készült.

During an average, innocent adventure in the afternoon with his friends, the 
main character crosses his own borders, breaks his own moral rules, because 
of self inspiration and the spirit of the team.

A tinédzserkor előtt álló fiú, egy ártatlan délutáni kaland során, belső 
késztetésből, valamint a csapatszellemtől túlhevűlve túllépi saját határait, mely 
után el kell számolnia gyötrő bűntudatával.

The concept of the film is based on the physical and emotional behaviour of 
breathing. This vital living function is manifested in an artificial and yet organic 
material, plastic, as well as in a human body.

A légzés fizikális és érzelmi megnyilvánulásai, melyet egy mesterséges, mégis 
organikus műanyag fólia és az emberi test jelenít meg. A test átalakulásain 
keresztül vizsgálja a létezés fizikalitását, a mozdulatokat a táncfilm műfaján 
belül.32



Belső könyvtár / Inner Library / Attila Kondor / 8:29 / 
Experimental / Hungary

In this animation personal impressions of traveling in Italy have become a 
spiritual experience. Pictoresque visualisations lead us away from our common 
space perception to a kind of inner space sight. It is depicted by an age-old 
library.
Kondor Attila festményfilmje szereplő nélküli, ami lehetővé teszi, hogy maga a 
néző váljon a mű aktív szereplőjévé. A dinamikus befogadás során keletkező 
„belső történések” így egyfajta intellektuális és spirituális történetté állnak 
össze.

HUNGARORAMA

31.08. SATURDAY 
10:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL BLOCK II. (118‘)

31.08. SATURDAY 
13:00 PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

Grindcabin / András Körtési / 4:00
Experimental / Hungary

The old american Grindhouse-style movies, which were projected from a poor 
quality copy, were often noisy, scratched, burned, or lacking was in the projected 
film. So I created a similar visual world with modern digital devices in my film.

Grindcabin c. filmemben azzal kísérleteztem, hogy hogyan lehet a régi amerikai 
Grindhouse stílusú filmekhez - melyeket rossz minőségű kópiáról vetítettek, 
ezért gyakran zajos, karcos, kiégett, hiányos volt a vetített film - hasonló képi 
világot teremteni  modern, digitális eszközökkel.

Alex / Adrienn Farkas / 22:36 
Fiction / Hungary

The story takes place nowdays in Dunakeszi. Two young boys Alex and Erik get 
into a fight which ends wit tragedy, when one of the boys (Erik) falls on a sharp 
rock and dies. The family of the young boy who caused the tragedy  tries to hide 
every trace, because they are afraid of losing their son…
A történet napjainkban játszódik, Dunakeszin. Két kisfiú (Erik és Alex) verekedése 
tragédiába torkollik amikor az egyik kisfiú (Erik) fejjel egy sziklára esik és életét 
veszti. A tragédiát okozó gyerek (Alex) családja félve, hogy a fiukat elvennék 
tőlük és egy intézetbe zárnák tettéért, eltüntetik a nyomokat

Élesztő / And he stepped over his shadow / Lili Nagy / 19:50
Fiction / Hungary

Arthur, the middle-aged fashion photographer comes back for a photoshoot to 
the shabby district, where he was born. The shooting such as Arthur’s emotions 
are chaotic, and in this chaos he suddenly bumps into his childhood love.

Artúr, a befutott divat és reklámfotós visszaérkezik a stábjával egy fotózás 
erejéig, a szülőhelyére, a lepattant Óbudai lakótelepre. A fotózás közben belefut 
rég nem látott szerelmébe. A találkozás nemvárt felismerésekre készteti.

Breathe Together / Andrea Szatmári / 8:00 
Fiction / Hungary

In a post global warming era where air is the biggest value, Johanna realizes her 
boyfriend is falsely accused of stealing air.

A klímakatasztrófa után, amikor a levegő a legfőbb érték, Johanna szerelmét 
azzal a hamis váddal állítják a közösség vezetői elé: levegőt lopott.
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Lepkelány / Butterfly Daughter / Viktoria Szemeredy / 15:00
Fiction / Hungary

Otthon / Home / Dasha Koroleva / 13:40 
Fiction / Hungary

Magamba zárva / Kept Inside / Imre Timkó / 21:03 
Fiction / Hungary

A 12-year-old girl leaves a reformatory to join her elder sister and her 
grandmother in a remote village. She is desperate to get back to her mother, 
and turns to social media to get in touch with her. But a child in need of care and 
attention is an easy prey for a criminal lurking behind a false profile.  
A 12 éves Bori állami gondozásba kerül, ahonnan nővére, Juli veszi magához. 
A két lányt a nagyanyjuk neveli egy sivár faluban.  Bori elszánja magát, hogy 
megtalálja édesanyját és visszatérjen hozzá, ám a szociális média egy hamis 
profilja mögött egy ragadozó várja, hogy a kislány besétáljon a hálójába.  

A lonely car mechanic spends his work days in the shop swearing for no 
apparent reason. His colleagues are consantly bullying and making fun of him, 
despite him being a good worker. In his lovelesness he only finds solace in God, 
with whom his dialogues are chillingly one sided.
Egy magányos autószerelő káromkodásokkal és gorombasággal fűszerezve 
végzi mindennapi rutinját. Kimagasló munkabírása ellenére a kollégái 
folyamatosan piszkálják és nevetnek rajta. Szeretet nélküli életében gyakran 
beszél a fennvalóhoz.

Young woman Maria arrives to the house of her childhood to prepare it for sale. 
But there are things which are not easy to get rid of: the past and the memories.

Maria eladásra készíti fel gyerekkori házukat. Ám néhány dologtól elég nehéz 
megszabadulni...

Due to a rare disease, Iza needs her sisters (Iza) help. During the five stages 
of the illness, the sisters have to face with each other, with the past and with 
themselves.

A film egy lánytestvérpárról szól, akik nem jönnek ki jól egymással a múltjuk 
miatt. A kettőjük kapcsolatát a filmben egy ritka betegségen és annak öt 
stádiumán keresztül mutatják be, az elutasítástól az elfogadásig.
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During the NATO bombing in Serbia in 1999, our heroine will remain alone in the 
midst of the horrors of war. She works as a physician on urgency, and she sees 
the horrors closely. She trys to keep her feelings off and stay together. She can 
keep her cool blood in her work but while she is alone she crashes.
Az 1999-es szerbiai NATO bombázás idején, főhősnőnk egyedül marad a háború 
borzalmai közepén. A sürgősségin dolgozik orvosként és testközelben látja a 
borzalmakat. Próbálja elfojtani érzéseit és összeszedett maradni. Munkahelyén 
hidegvérét megőrizve működik, de amikor egyedül marad, összeomlik.

31.08. SATURDAY 
10:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Eljegyzés / Engagement / Levente Oláh-Badi / 11:26 
Fiction / Hungary

Irgalmas Angyal / Merciful Angel / Péter Goretic / 7:22 
Fiction / Hungary
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31.08. SATURDAY 
12:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

BLOCK III. (120‘)

Masterpiece / Dasha Koroleva / 11:00
Fiction / Hungary

Figyelj már oda! / Look There / Zsolt Almási/ 13:24 
Fiction / Hungary

Angyalom / My Angel / Mária Vizi / 13:17 
Fiction / Hungary

Gazember / Rogue / Norman Szabó / 20:32 
Fiction / Hungary

Esti dal / Night Song / Henriett Tunyogi / 12:00 
Fiction / Hungary

At the end of her first working day at an art academy, cleaning lady Nora breaks 
the rule and sneaks into the studio of one of the students. Her journey into this 
closed, forbidden world she doesn’t belong to becomes a journey to her other 
self.
Nora takarítónő egy művészeti akadémián, és első munkanapja végén, a 
szabályokat áthágva besurran az egyik diák stúdiójába. Amint betekintést nyer 
ebbe a zárt, tiltott, számára ismeretlen világba, felfedezi saját maga egy másik 
énjét.

The film deals with the relation of a father and his son. They are carrying a huge 
mirror to the fifth floor. To achieve their goal they must work as a team. On the 
way, their family life is also revealed.

A film egy apa és fia kapcsolatáról szól. Egy toalett tükröt cipelnek az ötödikre. 
Ahhoz, hogy sikerrel járjanak, muszáj csapatként működniük. Cipekedés 
közben bepillantást nyerünk apa és fia múltjába.

The shortfilm is an ironic grotesque about human relationships, about pre-
order, about  free will, and about the fact, how much we are eager for happiness, 
while we are unable to do anything for ourselves.

Kisfilm egy ironikus groteszk emberi kapcsolatról, eleve elrendelésrélől, szabad 
akaratról, és arról, mennyire áhítozunk a boldogságra, miközben semmit sem 
vagyunk képesek tenni magunkért.

The story takes place in the 90's in a hidden little village, where time stands 
still. Every day is like the rest, until a mysterious stranger appears. 

A történet a 90-es években játszódik egy világ végi kisfaluban, ahol még az idő 
is megállt. Szinte minden nap ugyanolyan mint a többi, de a titokzatos idegen 
megjenelése felborítja az unalmas hétköznapi csendéletet.

The girl who was born of rape, searching for answers from her dying mother of 
who her father was.
 
A megbecstelenítésből született lány választ keres beteg anyjától arra, hogy ki 
volt az apja. 

HUNGARORAMA
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Abel Nagy works as a sommelier in the restaurant. He recommends and pairs 
wine with the food ordered. This time guests put him to the test.

Nagy Ábel sommelier-ként dolgozik, főként borokat ajánl különféle ételekhez. 
Ezúttal azonban olyan vendégekkel van dolga, akik komolyabb kihívás elé 
állítják. 

Szobanövények / Indoor Plants / Zoltán Jakobetz / 18:22
Fiction / Hungary

Sommelier / Witek Ducki / 10:00
Fiction / Hungary

Locsolók / Sprinkling Party / Levente Oláh-Badi / 11:27 
Fiction / Hungary

In a small town in Transylvania three former best friends meet up one Easter 
morning. They have all moved away from their birthplace, and the holiday is a 
good opportunity for them to meet up again. According to the local tradition, 
they set off to visit former girlfriends to sprinkle them with water. 
Egy erdélyi kisvárosban három egykori jóbarát találkozik húsvét reggelén. 
Mindhárman távol élnek szülővárosuktól, az ünnep pedig jó alkalom arra, hogy 
újra nagy találkozások születhessenek. Helyi szokás szerint elindulnak, hogy 
az egykori lányismerősöket meglocsolják vízzel.

As a newly diagnosed diabetic, Luca spends her first days in the hospital when 
she unexpectedly receives a new roommate, Noémi, who opens her eyes on the 
possibilities of her individual freedom.

Luca frissen diagnosztizált cukorbetegként első napjait tölti a kórházban, 
amikor váratlanul kap egy új szobatársat, Noémit, aki felnyitja szemét az egyéni 
szabadságának lehetőségeire.
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31.08. SATURDAY 
12:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Daniella and her son Aiden are on the run to escape their past. When they 
move into what they think is a safe house - in the countryside of Hungary - 
mysterious things start to happen...

Egy amerikai nő, Daniella a múltja elől menekül, ezért a fiával Aidennel együtt 
Magyarországra költözik. Már éppen biztonságban éreznék magukat, amikor 
az új házban titokzatos dolgok kezdenek el történni...

Stickman / Sára Bevíz / 20:00 
Fiction / Hungary

BLOCK IV. (116‘) 31.08. SATURDAY 
14:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Dávid and Fruzsi. Juveniles confined in Dávid’s apartment. All alone until 
someone else knocks at their door: nihil. They keep searching for each other’s 
company, yet somehow they constantly pass by each other.

Dávid és Fruzsi. Két fiatal, összezárva Dávid lakásában. Ketten vannak, de 
betoppan hozzájuk egy harmadik is: a nihil. Hiába keresik egymás társaságát, 
valahogy folyton elmennek a másik mellett.

Reggelim a vacsorád / My Breakfast Is Your Dinner / Petra Pantyi / 18:48
Fiction / Hungary



147 rovás / 147 Marks / Isti Madarász / 25:00
Fiction / Hungary

Balansz / Balance / Hanna Csata/ 19:27 
Fiction / Hungary

A land out of time. A hunter, following where his arrow takes him, is about to 
reach his final destination.

Nem tudjuk mikor, és nem fontos, hogy hol. A vadász csak a nyilat követi, amely 
hol életet, hol halált hoz.

Karola and Balazs have been living in a happy relationship. This balanced 
relationship seems to come to an end when Karola’schances for a new career 
appear.
Karola és Balázs boldog párkapcsolatban élnek, azonban kiegyensúlyozott 
viszonyuk felborul, mikor Karola karrierjének előremozdítása látszólag 
szerelmük útjába áll. 

A young couple from Transylvania decide to get married while on a trip in 
Budapest. After wrecking their parents’ car they decide to keep that a secret 
and try to gather the money for an identical one. 

Fiatal pár Erdélyből Budapest szívében eldönti, hogy összeházasodik. A fiú, 
Attila azonban összetöri a lány, Ági apjának az autóját. Hirtelen elhatározzák, 
hogy megszerzik a pénzt egy másik, ugyanolyan autóra. 

Székely világmárka / The Székely Brand / Levente Oláh-Badi/ 13:47
Fiction / Hungary

A lady spends her whole day on the tram 47 of Budapest and in the tram stops 
- seemingly - without a reason, always waiting for the same tram.

Egy idős hölgy az egész napját a 47-es villamoson, vagy éppen arra várva tölti, 
eközben pedig - látszólag céltalanul - körbeutazza Budapestet.

1440 / Tramspotting / Evelin Laczi/ 20:00
Fiction / Hungary

Liza is waiting in vain, as Gabor will be not coming home that night. The next day 
Liza tells him the big news, but Gabor doesn’t react the way as she expected. It 
could be a turning point in their relationship, and maybe it is.

Liza hiába várja, Gábor nem jön haza éjjel. Másnap Liza elmondja a nagy 
hírt, Gábor azonban nem úgy reagál, ahogyan azt a lány elképzelte. Ez akár 
fordulópont is lehetne kettőjük kapcsolatában. Lehet, hogy az is.

The still waters of a village in the middle of nowhere is disturbed by the arrival 
of a woman. After initial feuds local wives try to reconquer their husbands with 
the help of the new-comer, a cosmopolitan fashion designer.

Egy isten háta mögötti falu mindennapjait egy idegen nő érkezése zavarja meg. 
A falu asszonyai a kezdeti ellenségeskedés után a nagyvárosi divattervezőnő 
segítségével akarják ismét magukba boldondítani férjeiket.

Két csík / Two lines / Balázs Dudás / 31:45 
Fiction / Hungary

Falu Fessön /Village Fashion / Ibolya Simó/ 21:40 
Fiction / Hungary
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BLOCK V. (150‘)31.08. SATURDAY 
16:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL
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A közellátás vizsgálata / Dying License / Anna Gyimesi / 15:50 
Fiction / Hungary

Fiú a kútról / Petrol boy / Áron Pekár/ 21:25 
Fiction / Hungary

Szokásjog / The Buzz / Dániel Füzes/ 33:44
Fiction / Hungary

Tetemrehívás / Corpse / Barbara Pálinkás / 23:49
Fiction / Hungary

A boy and a girl walking with a dog in a dense forest. The dog and the virginity 
are lost

Egy fiú és egy lány kutyát sétáltat a sűrű erdőben. A kutya és a szűzesség 
elveszik.  

Lali desperately wants to win his ex-wife back so he decides to fake a heart 
attack in front of her. He asks his son’s help to realize the plan. But the son just 
wants to be left out of this crazy idea.

Lali, hogy visszaszerezze a volt feleségét, elhatározza, hogy szívrohamot imitál 
előtte. Megkéri a fiát, hogy segítsen neki, de Tomi nem hajlandó részt venni 
ebben az őrült tervben. 

A file clerk wants to get a checkup for his driving license, but he gets lost in the 
the healthcare machine, loosing his identity and then his life.

Miklós, a túlsúlyos középkorú aktatologató csak meg akarja hosszabbítani a 
jogosítványát, hogy elmehessen Debrecenbe, de az egyszerű rutinvizsgálatok 
hamar rémálommá válnak számára, ahogy elveszti a tájékozódást az 
egészségügy útvesztőjében.

The girl, living on a farm, has only one task - to deliver the milk to the village. 
From the time she started going to the village, she sees a boy who gets on the 
bus every day.

Egy tanyán élő lány feladata, hogy minden nap elvigye a faluba a tanyán 
megtermelt tejet. Amióta a faluba jár, azóta lát egy fiút, aki minden nap felszáll 
egy buszra.

Adam, the young, enthusiastic detective starts investigating a murder case, 
known to be an accident earlier. His boss doesn’t like the idea, and as soon 
as he starts solving the case, he finds that his boss is trying to set him back…
Ádám, a fiatal, lelkes nyomozó egy balesetként elkönyvelt gyilkosság 
nyomozásába kezd főnöke ellenzésére. Amint a nyomokat követve egyre 
közelebb jut a megoldáshoz, rá kell jönnie, hogy munkáját ellehetetlenítik és a 
szálak túl magasra vezetnek. 

Benedek, is a young football fan, who lives for the derby days, the aggro on 
Saturday and for his loyal, hooligan buddies. To him this is passion, to others 
it’s purposeless violence. One day, however, he has to decide whether to to 
follow a team for the rest of his life or walk his own path.
Benedek, a fiatal futballultra a meccsnapokért, a szombati balhékért és hűséges, 
szurkoló bajtársaiért él. Számára ez szenvedély, másoknak céltalan erőszak. 
Egy nap azonban neki is döntenie kell, hogy egész életén át egy csapatot követ 
vagy saját útjára lép.38
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Apám szíve / Dad’s heart / Máté Bence Fazekas / 14:45 
Fiction / Hungary

Hol a nyuszi?/ Where did the bunny go? / Benő Baranyi / 7:42 
Fiction / Hungary
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Everyone goes home from the playhouse once. A child waits for her mother in vain, so he starts 
looking for her. 
A játszóházból egyszer mindenkit hazavisznek. Egy gyerek azonban hiába vár az anyjára, ezért 
elindul, hogy megkeresse. 

In this examination of a breakup of a relationship, a boy tries to come to terms with his new life and 
subsequent experiences.
A film egy szakítás és velejáróinak a lemodellezése: a fiú megpróbál megbarátkozni az új életével 
és az azzal járó új élményekkel.

A short animation about the awakening of parenthood fear.

Rövid animáció a féltő szülői gondoskodás kezdeti nehézségeiről.

A woman is locked in her home with an egg, which she is both attracted to and scared of. She eats 
the egg, she repents. She kills it. She lets the egg die of hunger.
Egy nő az otthonában rekedt egy tojással, amelyhez egyszerre vonzódik és fél tőle. Megeszi a 
tojást, bűntudata lesz. Megöli. Hagyja a tojást éhen halni.

In an art museum, we better learn well, from outer to inner, from deep to its deepest, seriously and 
sincerely.

A múzeumban illik mindent – ízig-vérig, tetőtől talpig – komolyan venni. 

Two siblings spend their lives in a lifeless environment. One day two supernatural creatures appear 
who want to restore this deserted place back to life.
Két testvér egy élettelen környezetbe zárva tengeti napjait. Egy nap megjelenik két                                                                                                  
természetfeletti lény, akik ezt a kihalt helyet ismét élővé tennék.

George Pal Award Not Yet / Varga Tímea 10:36, HUN, 2018

Best student film Bless You! Na zdrowie! Paulina ZIÓŁKOWSKA 04:45, POL, 2018 

Best first film

Best graduation film

The Student Jury’s favourite film

Egg / Martina SCARPELLI 12:07, FRA/DNK, 2018

Muteum / Äggie Pak Yee LEE 04:10, EST, 2017

Mercy / MOLNÁR Eszter 02:58, HUN, 2017 

Grand Prix

Gyula Macskássy Award 

Take me Please / Hegyi Olivér 13:50, HUN, 2018 

ApApArA / FatherFreakOut / CSONT Zsombor 01:19, 
ROM/HUN, 2018

Everyone gets sick of everyone. But things become really bad when you get sick of yourself.
Mindenki rosszul van mindenkitől. De a dolgok csak akkor fordulnak igazán rosszra, amikor már 
saját magadtól is kiver a víz. 
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Primanima World Festival of First Animations is a  an international festival and competition of first animations. Its co-
founders, Tamás Patrovits and Anna Ida Orosz launched the festival in 2012 with a goal to provide a platform for talented 
young animators to introduce their first films, as well as with an aim to add animation and other educational programs to 
the cultural life of Budaörs. In addition to the screenings, audience Q&As, international workshops, round-table discussions 
and masterclasses, industry programmes and concerts add colour to the event. The mornings are dedicated to children 
and families who can watch children’s films and make their first animations at the Primanima Animation Playzone. The 8th 
edition of the festival is held between October 30th and November 2nd in Budaörs, Hungary. This year, the festival will pay 
special attention to the potential of animated documentaries.
A Primanima az animációs elsőfilmesek nemzetközi versenye és fesztiválja. A program társalapítói, Patrovits Tamás és Orosz 
Anna Ida 2012-ben azzal a céllal hozták létre a fesztivált, hogy fiatal alkotók számára teret adjanak a bemutatkozásra, és 
hogy Budaörs kulturális életét művészeti és oktatási programokkal színesítsék. A vetítési programokat közönségtalákozók, 
nemzetközi workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai programok és koncertek egészítik ki. Délelőttönként a 
Primanima Animációs Játszóház és a gyerekfilmek vetítése várja a legkisebbeket és a családokat.  A nyolcadik alkalommal 
megrendezett fesztivált idén október 30. és november 2. között tartják Budaörsön. Ebben az évben a szervezők kiemelt 
figyelmet szánnak az animációs dokumentumfilmekben rejlő lehetőségekre.

PRIMANIMA 31.08. SATURDAY 14:30 
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL



BUDAPEST, ÁRPA U. 3.
+36209150421

MALYROB@GMAIL.COM
FB: WHITELIGHTSTUDIOBUDAPEST

International Video Contest
for Students Only!

Now Accepting Entries!
The winning creators will be invited to attend the award
ceremony held in Osaka, Japan! ※one person per entry

for university, graduate school, and vocational school students

For more information
https://kc-i.jp/en/activity/award/isca/2019/



31.08. SATURDAY 15:30 
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

CREATIVE EUROPE DESK HUNGARY 
PRESENTS: MEDIA SUB-PROGRAMME 
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Creative Europe Desk Hungary - MEDIA

The Creative Europe programme aims to support the 
European audiovisual, cultural and creative sector. 
Creative Europe Desk Hungary is part of a European 
network of contact points for professionals working 
in the audiovisual, cultural and creative industries 
offering consultancy related to the Creative Europe 
Programme in Hungary. 
Creative Europe Desk Hungary is responsible for 
informing and advising the professionals in the 

cultural and creative sector about the policies and programmes of the European Union. The main task of our 
Desk is to help professionals to get access to funding opportunities, training programmes and networking 
possibilities in the framework of the Creative Europe programme.
Creative Europe Desk Hungary is an information office for the European Union’s Creative Europe funding 
programme. The MEDIA strand of Creative Europe Desk provides advice, support and information on Creative 
Europe funding support for the audiovisual industry.
Ádám Paszternák, the head of CED Hungary will provide information on the EU’s funding opportunities for the 
audiovisual field, with a special focus on the support schemes for producers. 
More information: media.kreativeuropa.hu 
Kreatív Európa Iroda – MEDIA 
A Kreatív Európa program az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív ágazatok támogatására létrehozott 
uniós kezdeményezés. A magyarországi Kreatív Európa Iroda a program európai koordinációs hálózatának 
tagja. A Kreatív Európa Iroda tájékoztatást és tanácsadást nyújt az Európai Unió által a kulturális és kreatív 
szektor képviselői számára biztosított támogatásairól. Irodánk fő feladata, hogy segítsen eligazodni a Kreatív 
Európa program pályázati lehetőségei, a program által támogatott képzések és kapcsolatépítő lehetőségek 
között. 

A Kreatív Európa Iroda - MEDIA tanácsot ad és információt nyújt 
az audiovizuális terülten dolgozó szakemberek számára a MEDIA 
pályázataival kapcsolatban. 
Bővebb információ: media.kreativeuropa.hu
Paszternák Ádám, a magyarországi Kreatív Európa Iroda vezetőjének 
előadásában a program által az audiovizuális szektor számára 
nyújtott lehetőségekről ad információt, különös tekintettel a produceri 
támogatásokra.



31.08. SATURDAY 16:30 
PUSKIN CINEMA, KÖRHINTA HALL

SUPER 8: THE STORY CONTINUES  
ANALÓG FILMKÉSZÍTÉSI PROGRAM

Az amatőrfilmes pályámat 1966-ben kezdtem a normál 8-as 
filmekkel. Kezdetben kis etüdöket forgattam, később az alig ismert 
francia új hullám légkörét idéző kisfilmeket készítettem. A 70-es 
évek elején rámsütötték az ezoterikus gondolkodás bélyegét egy 
mozimra, mert az úgynevezett filmvers műfaja érdekelt Huszárik 
Zoltán szellemében, és végül pedig kikötöttem az experimentalista 
filmeknél, sok helyen vitákat provokálva, valamint hazai és külföldi 
független filmes versenyeken elismeréseket is aratva. 10 év alatt 
25 filmet készítettem.

Szűkített filmográfia:  Barangolásaink   N8   kisjátékfilm 1969
                                   Elment egyszer egy sárga villamos   N8   kisjátékfilm   1970
                                      Az első csúnya film   N8   filmvers   1972
                                    Filmidő   N8   kísérleti film   1973    
                                       Négysoros   S8   filmvers   1975

MATKÓCSIK ANDRÁS

ELŐADÓK

OPERATŐR (Eszkimó asszony fázik...)

MESTER ÁKOS MÉDIATANÁR, VÁGÓ, RENDEZŐ…

A Super 8-as használata fegyelemre, alapos tervezésre késztet.  Hasonló, mint amikor 
filmre fotózunk egy nyaraláson, az ember meggondolja mire kattintja el a 36 kockát, 
itt pedig a másodpercenként 24-et, egy 15 méteres kazettában.  Még  tinédzserként 
filmeztem először erre a formátumra,  és az első előhívott Kodachrome anyagot látva 
egy életre elvarázsolt ez a formátum. Szenvedélyes gyűjtője lettem a kameráknak és 
projektoroknak egy olyan korszakban, mikor épp nem volt “trendi” a Super 8-as, így 
viszonylag olcsón tudtam eszközökre szert tenni. Az Aqua Run és a Hiány című első, 
Végh Vozó Zoltánnal készült függetlenfilmes próbálkozásaim is Super8-ra forogtak. 
Az Aqua Run érdekessége, hogy kazettázott Forte nyersanyagra készült, ezáltal 
régies, koszos hatást értünk el, ami egy poszt-apokaliptikus film hangulatához 

remekül passzolt. 
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A keskenyfilmek eredetileg az amatőrfilmeseknek készültek, 
ugyanazzal a gyártástechnológiával mint a mozifilmek, a 
nagy formátumok. Gazdaságosabb megoldást jelentettek a 
filmoktatásban, illetve a függetlenfilmesek közt. Ellentétben 
a 35 mm-es filmmel, a keskenyfilmek széleskörű használata 
szinte teljesen eltűnt a videókamerák, illetve később a  digitalis 
képrögzítés elterjedésével. A XXI. század elején sok más 
mellett a Super 8-as filmkészítés is reneszánszát élte, bár ez 
Nyugat-Európában, Japánban illetve az Egyesült Államokban 
érződött leginkább. Magyarországon Szőke Andrást követően 

a Buharov testvérek illetve Szemző Tibor használta ezt a technikát professzionális körökben. A KODAK 2018-ban 
újra elkezdte gyártani Ektachrome nyersanyagát, illetve beígért egy saját fejlesztésű kamerát, mivel az elmúlt 
évtizedekben szinte teljesen megszűnt a felvevőgyártás. Úgy gondoljuk, hogy sok, főleg fiatalabb operatőrnek a 
Super 8 jelentheti a legegyszerűbb megoldást arra, hogy megismerhesse az analóg filmkészítést. A kazettázott 
nyersanyag miatt egyszerűbb a töltés, a nyersanyagkezelés és a kamerabérlés töredéke akár a filmes, akár 
a digitális kamerákénak. Ugyanakkor a fénymérés, hívás, digitális utómunka majdnem ugyanolyan, mint a 35 
mm-es technológiánál.



BESENYEI ZALÁN KESKENYFILM.HU

2000 óta foglalkozik filmek digitalizálásával, 2015-től                         
(mely a Super8 50. születésnapja volt) pedig a nyersanyag 
értékesítés, laborálás és a digitalizálás mind egy helyen érhető 
el a Keskenyfilm.hu-nál!
A régi filmtekercsek, videókazetták, fotók, hanghordozók 
mind-mind fontos emlékeink lehetnek, melyek azért születtek, 
hogy megőrizzék életünk legszebb pillanatait! A fényképek 
akár néhány év alatt elkezdenek veszíteni színükből, a 
negatívok, a régi filmek 5-10 év alatt is károsodnak, különösen, 
ha nincsenek megfelelően tárolva. A videókazetták minden lejátszás alkalmával, sőt, anélkül is veszítenek 
minőségükből. A digitalizásnak köszönhetően azonban az eredeti élettartamuk sokszorosán keresztül 
élvezhetjük régi felvételeinket. Cégünk legfőbb célkitűzése, hogy a régi technológiával készült filmfelvételeket 
a legmagasabb technológiai elvárásoknak megfelelően digitális adathordozóra - CD, DVD,     Blu-ray vagy akár 
HDD-re - rögzítse, így Ön azokat minőségromlás nélkül, biztonságban megőrizheti. A Keskenyfilm Studio a 
mennyiségi tömegfeldolgozás helyett a minőségi, professzionális archiválást tűzte ki céljául. A Keskenyfilm 
Studio egy fiatal, kreatív csapat, mely az álló- és mozgókép digitális feldolgozásában kínálja egyedi és minőségi 
szolgáltatásait. Munkánk során professzionális eszközökkel és módszerekkel biztosítjuk, hogy akár az ükunokái 
is tanúi lehessenek a tegnap és ma eseményeinek - ahogyan Ön mutatná meg nekik.

A Hiány teljes egészében Kodachrome 40-re készült, és néhány lejárt szavatosságú filmszalagnak köszönhetően 
a főcím fátyolos, néhol álomszerű életlenségét véletlenül sikerült ilyen hatásosan elérni. Az utóbbi években 
több projekt, és közösség használja újra a Super 8-as technikát, és szerencsére a nyersanyagkínálat, illetve 
a laborálási lehetőségek is újra adottak ahhoz, hogy az érdeklődök kipróbálják ezt a filmes technikát. A Super 
8-as használata manapság gyakran egyfajta stíluselem, vagy dramaturgiai eszköz  (archív felvételek imitálása, 
flash back, vagy  álomjelenet leképezése), de a közel 60 éves technológia mindenre képes, amire a 35mm-es 
film.  Úgy gondolom, a mai hibrid megoldás (analóg nyersanyagra forgatás és digitalis utómunka) hasznos 
eszköze lehet a filmes oktatásnak.  Szemben az elektronikus képalkotás “végtelen” tárhelykapacitásával, jobban 
ösztönzi az alkotókat, hogy kevesebb túlforgatással érjék el a kívánt felvételt. Az operatőr nagyobb kontrollt kap 
a végleges kép megalkotásában, hiszen kevesebb a lehetőség az utólagos fényelésre, komponálásra, mint a 
digitális kameráknál. A filmre forgatás költséges, ám a fent említett önfegyelmezés rengeteg időt spórolhat 
egy-egy forgatás során, és tapasztalatom szerint a stáb is jobban összpontosít, jobban érzi, hogy “tétje van” 
egy felvételnek.

A BUSHO Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál és a keskenyfilm.hu tervei között szerepel, 
olyan Super 8-as workshopok szervezése és lebonyolítása, ahol elsősorban filmes 
diákok, hallgatók és tanárok kapnak lehetőséget egy-egy kisfilm, vagy etűd forgatására. 
A projekttel célunk a Super8-as filmes szcéna megerősítése, és az analóg technológia 
megismertetése az érdeklődőkkel. 
Az elmúlt években számos filmfesztivál, filmes oktatási intézmény szervezett analóg 
filmes technikával foglalkozó filmworkshopokat. Az ilyen típusú rendezvények 
legnagyobb költségigénye a nyersanyag, a hívás, valamint a szkennelés. (Nagyon ritka 
a celluloid szalagon történő utómunka, ám igény esetén ez is megoldható)
Célunk egy kétlépcsős rendezvény megvalósítása. Az első egy, elsősorban filmes 
szakembereknek szóló előadás, ahol a super 8-as technológiával ismertetnénk meg a 
közönséget. Bemutatnánk a jellemző tulajdonságokat, a korlátokat és lehetőségeket. 
Rövid bejátszásokkal illusztrálnánk a super8-as filmek felhasználási módjait.
A második, jóval kisebb közönségnek illetve az előadáson részt vett és még mindig 
érdeklődő alkotó csapatoknak szánt gyakorlati workshop lenne. Itt már minden résztvevő 
kapna egy kamerát és 3-5 tekercs nyersanyagot. (Ez kb. 9-15 percnyi filmet jelent) 
Adott idő alatt kellene felhasználni ezt a mennyiséget, melynek a hívását és full HD szkennelését a workshopot 
követő hetekben végeznénk el. A technológia sajátosságait figyelembe véve elsősorban némafilmek, rövid zenés 
klippek, stop motion filmek, valamint kísérleti kisjátékfilmek elkészítését javasoljuk. Reméljük, 
hogy a rendezvények felkeltik ismét a filmes technika iránti érdeklődést, valamint a digitális 
képalkotással szemben, egyfajta nyersanyag-takarékos szemléletre nevelhetik a filmkészítőket. 45



FIGARI FILM FEST 2019

Born in 2011 Figari Film Fest is a movie Festival devoted to 
young and independent cinema, to short films and to young 
directors’ debuts. Over the years it became a lead event 
for international cinema. Our Festival, besides promoting 
international cinema, focuses on developing Sardinian film 
business and on giving value to the island’s great heritage: its 
environment, its history, its culture.
The Official Competition was held between the best 25 movies 
over the 2.000 we’ve received. Every night we’ve shown a 
selection from the movies in front of our audience and our 
panel of experts, made from film industry’s professionals, 
which picked the winners for every category. Every winner got 
a plaque and a prize.

In 2017 Sardinia hosted its first International Short Film Market. It was an unmatched opportunity for our island because it 
harbored the best european short film distributors, directors and producers working closely with the greatest international 
TV buyers. We’ve expected over 400 movies on dedicated platforms for professional use; the market focused especially 
on short film European distributors. The market particularly concentrated on international co-productions of short and 
feature films and had a focus on producers and European distributors.
In last years jury we had Matteo Pianezzi, festival director and as consequence of an exchange in this years Figari jury 
Tamás Gábeli has decided about the best films in competition, in the result of which you were be able to see the selection 
of italian shorts at the festival. 

A 2011-ben indult Figari Film Fest egy fiatal független 
filmesekre, rövidfilmekre és fiatal elsőfilmes rendezőkre 
specializálódott fesztivál. Az évek folyamán a nemzetközi 
filmszakma egyik vezető eseményévé vált. Fesztiválunk, a 
nemzetközi filmek promotálásán kívűl a szardíniai filmipar 
és kulturális örökség,  környezet, történelem, fejlesztését is 
célul tűzte ki. 
A hivatalos verseny a legjobb 25 film között zajlott a több, 
mint 2000-ből, amit kaptunk. Minden este bemutattunk egy 
válogatást a közönség és a panelszakértők részére, akik 
a szakma legjobbjaiból álltak, mely minden kategóriában 
választotta a győzteseket. Minden nyertes kapott oklevelet 
és díjat. 
Szardínia 2017-ben tartotta első nemzetközi rövidfilm 
vásárát. A sziget számára ez egy kivételes lehetőség volt, 
mert egy helyre tömörítette a legjobb európai forgalmazókat, 
rendezőket és producereket a legjobb nemzetközi televíziós felvásárlókkal. 400 feletti filmre számítottak elhívatott 
érdeklődők számára szakmai felhasználásra: a vásár kifejezetten az európai rövidfilm forgalmazókra koncentrált. A vásár 
kifejezetten a nemzetözi koprodukciókra és az európai producerekre és forgalmazókra koncentrált.  
A tavalyi BuSho fesztivál zsűrijében vett részt Matteo Pianezzi fesztivál igazgató, és egy csere program következtében az 
idei Figari Fesztivál zsűrijében pedig Gábeli Tamás döntött a legjobbakról, melynek eredményeképpen láthatjátok ezúttal 
Budapesten a legjobb olasz rövidfilmek válogatását!

28.08. WEDNESDAY 19:00 - 21:00
AT THE ITALIAN CULTURE INSTITUTE BUDAPEST

46



Valerio is a piece of shit. He lives on gimmicks, subterfuges, estranged to his son and what 
is left of his family. But when he finds out that it’s his granddaughter’s birthday, giving her 
a nice gift seems to be his only aspiration. But remember: once a piece of shit, always a 
piece of shit.
Valerio egy lúzer. Kisstílű csaló, akitől elidegenedett saját fia és családja fennmaradt 
része is. Amikor ráeszmél, hogy unokája születésnapja közeleg, úgy véli, hogy egy szép 
ajándékkal megváltoztathatja a családjához fűződő rossz viszonyt. Ám ha valaki egyszer 
lúzer, akkor az örökre lúzer.

Piano Terra 15:00 by Natalino Zangaro

Valerio 14:41 by  Gianni Cesaraccio

In your place 14:39 by Giuseppe Carleo

Gloria, a young pregnant lady from a Roman suburb, helped by her friend, organizes to 
escape from prison. While in hospital, preparing to labour, she is constantly supervised as 
she must go to the jail soon after giving birth. In those circumstances, she meets a very 
different woman from her.
Gloria várandós, Róma külvárosában él. Barátja segítségével próbál megszökni a börtönből. 
A kórházban, ahol szülni készül, állandó őrizet alatt áll, mivel a gyermek megszületése 
után börtönbe kell vonulnia. Ám itt találkozik egy nővel, aki nagyon különbözik tőle.

Annachiara lives in the suburbs of Palermo with her family. She wants to win back her ex 
boyfriend. Her grandma suggests that she uses an ancient rite that could save the destiny 
of her lost love.

Annachiara a családjával él Palermo külvárosában. Szeretné visszahódítani a volt párját. 
Nagymamája egy ősi rituálét ajánl neki segítségül, mely megmentheti a fiút saját végzetétől.

On a ferry travelling towards Lampedusa, we find a teenager on his first day of work as 
a gravedigger and a boy on his first mission as a diver. They do not know each other, but 
when they will set foot on the island, both their lives will change forever.
Egy Lampedusába tartó kompon két fiú találkozik, az első munkanapjára készülő sírásó 
és az első merülésére készülő búvár. Nem ismerik egymást, ám amint a szigetre érkeznek, 
életük örökre megváltozik.

November 2017: the Italian national football team does not qualify for the 2018 world 
championship. There are people who can’t live without having their national team to 
support. In the deep South of Italy, a group of them do not give up and decide to set up a 
parallel world championship to be played right in their hometown square. 
2017 November: az olasz futball-válogatottnak nem sikerül kvalifikálnia magát a 
világbajnokságra. Vannak emberek, akik képtelenek úgy élni, hogy nem szurkolhatnak 
nemzeti csapatuknak. Dél-Olaszországban ezért egy csoport nem adja fel a reményt, és 
egy párhuzamos bajnokságot szerveznek a város főterén.

Il Mondiale in piazza 15:00 by Vito Palmieri 
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Frontiera15:00 by Alessandro Di Gregorio

Aquarium 15:00 by  Lorenzo Puntoni 

Two human beings, far one from the other, meet: the first and carefree day at the swimming 
pool, the last and dramatic step of a massacre’s plan. 

Két, egymásnak teljesen ismeretlen ember útjai találkoznak: az első, felügyelet nélküli nap 
az uszodában és az utolsó, drámai lépés egy tömegmészárlási tervben.



CAMOES INSTITUTE 
PRESENTS: BEAST

29.08. THURSDAY 19:00 - 21:00
AT THE ITALIAN CULTURE INSTITUTE BUDAPEST

Young Generation
Soares dos Reis School of Arts

A scary shapeshifter tries to make friends in a forest.

Egy ijesztő alakváltó barátkozni próbál az erdőben.

Grow Up is a somewhat negative example of the future and what it means to grow 
up.
A felnőtté válás valahogy a jövő, és a folyamat jelentésének is a negatív példája.

Nova, immersed in metaphors that cross her unconscious, is guided by fate, door 
to door.
Nova metafórákba merülve, tudatát átlépve, a sors által vezérelve jár házról házra.

Deltashape / Diana Chystyakova / 1:35 / Animation / Portugal / 2019

Tormund lives alone, with few resources to survive in a world in which it is always 
winter. After killing a deer he is visited by a mystical creature that guides him on a 
path of self-reflection.
Tormund egyedül él egy olyan világban, ahol folyton tél van, forrásai szűkösek. 
Miután elejt egy szarvast, egy misztikus lény látogatja meg, aki megmutatja neki 
az önismeret felé vezető utat.

To you, on the eve of isolation / Óscar Ferreira / 3:20 / Animation / Portugal / 2019

A father does everything he can to save his daughter’s life. Even if 
it means to summon Nature’s hidden divinities.
Egy apa mindent megtesz, hogy megmentse lánya életét. Még a 
természet rejtett istenségeit is képes összehívni.

Embers / Adriano Palha / 3:44 / Animation / Portugal / 2019
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Hotaru / Marta Ribeiro / 2:48 / Animation / Portugal / 2019

Grow up / Thomas Coutinho / 3:00 / Animation / Portugal / 2019

The selection was made by BEAST - International Film Festival, event dedicated to 
East European cinema, organised in Porto, Portugal. The programme reflects the 
festival attitude towards film, storylines and emerging filmmakers. We see short 
films as small windows towards intriguing stories, strong emotion and mundane, 
sometimes peculiar, situations. We don’t look for a beginning nor an end, we search 
for that right moment that answers or creates a question. This selection presents 
Portuguese films illustrating life, power of love or growing up, all in beautiful moving 
postcards. The programme will be opened by a special screening of animated 
short films coming from Soares dos Reis School of Arts. Presenting the works of 
promising high-school students, future generation of professional animators. With 
the three films, we get different approaches, giving dimension to the poetic value 
and versatility of Portuguese cinema.
Ezt a válogatást a BEAST készítette - a kelet-európai moziknak szentelt portói 
nemzetközi filmfesztivál. A program tükrözi a fesztivál hozzáállását a rövidfilmekhez 
és a feltörekvő fiatal filmkészítőkhöz. A rövidfilmeket kis ablakoknak tekintjük az 
érdekes történetek, az erős érzelmek és a hétköznapi, néha sajátos helyzetek felé. 
Nem keressük sem az elejét, sem pedig a végét valaminek, mi azt a megfelelő 
pillanatot keressük, amely megválaszolja vagy felveti a kérdést.
Ez a válogatás portugál filmeket mutat be, amelyek az életről szólnak, a szerelem 
hatalmát vagy épp a felnőtté válást illusztrálják gyönyörű mozgó képeslapokban. 
A programot a Soares dos Reis Művészeti Iskolából érkezett animációs rövidfilmek 
vetítése nyitja meg melyben bemutatjuk az ígéretes középiskolás diákok, jövő 

generáció animátorainak munkáit. A három fikciós filmen keresztül pedig különböző módokon közelíthetjük meg azt a 
dimenziót, mely a portugál mozi költői értékét és sokoldalúságát mutatja be.



Alberto is 40 years old and lives with his mother in an apartment complex where 
he works as a concierge. One day, a circus group settles near Alberto’s residence, 
disturbing his everyday life and awakening his forgotten desire for independence and 
freedom.
Alberto 40 évesen is még anyjával él egy lakótelepi komplexumban, ahol ő a portás. Egy 
napon egy vándorcirkusz ver sátrat lakhelye közelében, ez nem csak zavarja Alberto 
mindennapi életét, ugyanakkor felébreszti régen szunnyadó vágyait a függetlenség és 
szabadság iránt.

Nights and days roll in like a braking train. Mother and son return to their country, 
their city, their past, after years spent abroad. They take diverging paths to 
reclaim what has been lost; the son in search of an absent father, the mother 
seeking the possibility of love.
Éjszakák és nappalok úgy váltják egymást, mint a fékező vonat. Anyja és fia 
visszatérnek saját országukba, városukba, múltjukhoz, miután éveket töltöttek 
külföldön. Egymásnak ellentmondó módon próbálják visszaszerezni amit 
elveszítettek, a fiú egy eltűnt apát, az anya a szerelem lehetőségét keresve.

The Love Circus / Miguel Clara Vasconcel / 20:00 / Fiction / Portugal - France / 2019

It’s a summer weekend in a country house near Sintra. Fourteen-year-old Nicolau 
is spending a couple of days with his older brother Simão and his friends, all of 
them in their late twenties. Between homework and tree-climbing, stories about 
a deceased philandering grandfather and the origins of tortellini’s shape…

Nyári hétvége egy vidéki házban, Sintra közelében. Nicolau pár napot bátyjával, 
Simao-val és annak barátaival tölt. A házi feladat és a fára mászások között 
történetek elevenednek fel egy nagypapáról és a tortellini alakjának eredetéről...

Maria do Mar / João Rosas / 20:00 / Fiction / Portugal / 2015

September / Leonor Noivo / 33:00 / Fiction / Portugal - Bulgaria / 2016
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CORTI IN GIRO PER 
IL MONDO 2019

La storia di Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni, morta di 
fatica sotto il sole nei campi del Sud, viene raccontata con le parole tratte dagli 
atti dell’inchiesta ai caporali che la sfruttavano e dalle donne che viaggiavano in 
pullman con lei.
A film Paola Clemente, a 49 éves pugliai napszámosként dolgozó munkásnőről szól, 
akinek a halálát a dél-olaszországi földeken, a tűző napon végzett munka okozta. 
Történetét az őt kizsákmányoló munkaadók ellen indított vizsgálat jegyzőkönyve 
alapján és a vele egy buszon utazó nők elbeszéléséből ismerjük meg.

Fabio è un uomo di 50 anni che, dopo essere uscito di prigione, cerca di trovare un 
lavoro come cassiere, ma per ottenerlo ha bisogno di sostenere l’esame di terza 
media. Fabio inizia così a frequentare una scuola serale.
Fabio egy 50 éves férfi, aki a börtönből való szabadulása után pénztárosként 
szeretne elhelyezkedni, de ehhez el kell végeznie az általános iskolát. Fabio esti 
iskolába kezd járni.

Mercurio è un ragazzino che adora la bicicletta. Un giorno viene fermato dal regime 
Fascista e rinchiuso in un campo di smistamento, pronto per essere mandato in 
un campo di concentramento. Costretto a diventare rapidamente uomo, cercherà, 
con la sua lotta non armata, di vincere contro l’orrore del Fascismo e ottenere la 
libertà assoluta.
Mercurio odavan a kerékpárokért. Egy nap a fasiszták letartóztatják és 
gyűjtőtáborba zárják, ahonnan egy koncentrációs táborba akarják továbbvinni. 
Mercurio, rákényszerülve, hogy hamar felnőtté váljon, fegyver nélkül küzd a 
fasizmus szörnyűsége ellen és próbálja elérni a teljes szabadságot.

La giornata / A nap , Pippo Mezzapesa, 2017, 12:00

Mercurio, Michele Bernardi, 2018, 10:00

Mulini a vento / Szélmalmok , Simone Spampinato, 2018, 17:00

La città è silenziosa, si sentono solo i respiri e alcuni cani che abbaiano. Tutti, 
uomini, donne e bambini, cadono improvvisamente in un sonno eterno. Due 
giovani boyscout, rifugiatisi in una chiesa, sono gli unici svegli.
A város kihalt, csak az emberek lélegzetvétele és a kutyák ugatása hallatszik. 
Egyszercsak mindenki, férfiak, nők és gyermekek, örök álomra szenderülnek. 
Csupán két fiatal cserkész marad ébren, akik egy templomba menekültek.
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30.08. FRIDAY 19:00 - 21:00 
AT THE ITALIAN CULTURE INSTITUTE BUDAPEST

Nessun dorma / Senki ne aludjon, di Paolo Strippoli, 2018, 20:00

The Italian Short Film Center, in collaboration with the Italian Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation, will make ten Short Films available for the whole of 2019, 
to Embassies, Consulates and Italian Cultural Institutes around the World. The shorts have 
been chosen among the most significant and representative of the last few years and will 
be screened in the course of events organized by the various Italian Diplomatic Missions. 
The selection, that spans from comedy, to drama, to the documentary, shows a sort of 
overview of contemporary short production. The selected Short Films are: 

Az olasz rövidfilmes központ, az olasz külügyminisztériummal együttműködve 
10 rövidfilmet fognak elérhetővé tenni a teljes 2019-es évre nagykövetségek, 
konzulátusok és olasz kulturintézetek számára az egész világon. A filmek az utóbbi 
évek legjelentősebb és legrelevánsabb alkotási közül lettek kiválasztva, és számos 
olasz diplomáciai körút során szervezett esemény keretein belül lesznek levetítve. A 
szelekció vígjátékon át a drámáig a dokumentumfilmig terjed, egy amolyan áttekintése 
a kortárs rövidfilmgyártásnak. A kiválasztott filmek a következők:



Una storia ambientata in una casa di campagna che narra la crisi di una giovane 
coppia. Inizialmente vediamo solo uno dei due protagonisti, mentre l’altro è 
invisibile.
A történet egy vidéki házban játszódik és egy fiatal pár válságáról szól. Először 
csak az egyik szereplőt látjuk, a másik láthatatlan marad.

Un uomo guarda da un promontorio della piana di Waterloo, è esausto e ha perso 
tutto. L’occhio di Napoleone, teneramente disperato, incontra i segni tangibili della 
fine della nostra società. La genesi di una sconfitta viene segnata passo dopo 
passo. 
Egy férfi nézi a magasból a waterlooi síkságot, kimerülten, mindent elveszítve. 
Napóleon elkeseredetten nézi a társadalmunk végének jól észlelhető jeleit. Egy 
vereség megszületését kísérjük figyelemmel lépésről-lépésre.

Rumori / Zajok, Samen Samen, 2018, 10:00

Waterloo,  Francesco Selvi, 2018, 18:00

La Terra ha ceduto all’inquinamento, tutto è sommerso da un mare di polvere scura 
e sottile. Unagiovane donna si è salvata a bordo di una zattera improvvisata e 
sopravvive grazie al cibo che recupera nella città abbandonata, immergendosi nel 
mare di polvere. La donna finalmente atterrerà su un’isola e troverà una piccola 
pianta che crescerà con molto amore.
A Föld a környezetszennyezés martalékává vált és sötét színű, finom por lepte el. 
Egy fiatal nő egy hirtelenjében összetákolt tutajon megmenekül és a portengerbe süllyedt, elhagyott városból 
szerzett élelemnek köszönhetően életben marad. A nő végül kiköt egy szigeten, ahol egy kis növényre lel, 
melyet nagy szeretettel gondoz.

Un padre e i suoi due figli arrivano in ritardo in aeroporto. Mentre aspettano il volo 
successivo, accade qualcosa che cambia il punto di vista dell’uomo sull’essere 
padre.
Egy apa és gyermekei késve érkeznek a repülőtérre. Mialatt a következő járatra 
várnak, történik valami, ami a férfiben megváltoztatja az apaságról alkotott 
elképzeléseit.

Polvere Sottile / Finom por, A. Boatto, G. Cianci, S. Zanonato, 2018, 8:00

Takhir, Ali Asgari, 2018, 15:00

BUSHO
PRIZES
AND AWARDS 20
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MADE BY SOLIDE ART®

STUDENT JURY PRIZES 2019 
The Special Prize of the Media Council of NMHH
for the best Hungarian fiction and for the best Hungarian 
animation!

BuSho 2019 Prize GOLD BUSHO
BuSho 2019 Prize SILVER BUSHO
BuSho 2019 Prize BRONZE BUSHO
BuSho Award 2019 BEST ANIMATION
BuSho Award 2019 BEST EXPERIMENTAL 
BuSho Award 2019 BEST CINEMATOGRAPHY
BuSho Award 2019 BEST ACTOR
BuSho Award 2019 BEST ACTRESS
BuSho Award 2019 BEST COMEDY
BuSho 2019 AUDIENCE AWARD 51
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1. PUSKIN CINEMA / RESTRO (ASTORIA)

MORNING TOURS STARTING
FROM THE WOMBAT’S HOSTEL:

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

3. SZÉCHENYI BATH
30. August, Friday, 09:00

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)

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

2. ART+ CINEMA (ERZSÉBET KRT.)

3. FÉSZEK KULTURÁLIS KÖZPONT 

4. WOMBAT’S HOSTEL (KIRÁLY U.)

5. SZÉCHENYI BATH (ÁLLATKERTI KRT.)

6. PARLIAMENT (KOSSUTH TÉR)

7. ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA (BRÓDY S. U.)

SIDE SCREENINGS
1088 - Budapest, Bródy Sándor utca 8.
(+361) 483-20-40

A belépés ingyenes!
Free entry!

EXPLICATION
JELMAGYARÁZAT

JEGYÁRAK / TICKET PRICESPUSKIN CINEMA

ART+ CINEMA

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

A belépés ingyenes!
Free entry!

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

PUSKIN RESTRO / FÉSZEK KLUB
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#Jótett / 5. BLOCK 28.08. 18:00
1+1=1 / 10. BLOCK 29.08. 18:00
100% Pur porc / 14. BLOCK 30.08. 16:45
A Demonstration Of Brilliance…/ 4. BLOCK 28.08. 16:45
A Snake Marked / 1. BLOCK 28.08. 13:00
A strange trial / 12. BLOCK 30.08. 14:15
Age of Reason / 1. BLOCK 28.08. 13:00
Banality / 9. BLOCK 29.08. 16:45
Bautismo / 9. BLOCK 29.08. 16:45
Beast of pray / 10. BLOCK 29.08. 18:00
Beautiful day / 4. BLOCK 28.08. 16:45
Benidorm 2017 / 15. BLOCK 30.08. 18:00
Beyond Her Lens / 2. BLOCK 28.08. 14:15
Bonobo / 11. BLOCK 30.08. 13:00
Boyplay / 1. BLOCK 28.08. 13:00 
Jakab / 1. BLOCK 28.08. 13:00
Catharsis / 5. BLOCK 28.08. 18:00
Collective.ME / 2. BLOCK 28.08. 14:15
Dead Animals / 8. BLOCK 29.08. 15:30
Déguste / 13. BLOCK 30.08. 15:30
Dürrenwaid 8 / 1. BLOCK 28.08. 13:00
Entropia / 15. BLOCK 30.08. 18:00
Escalation / 8. BLOCK 29.08. 15:30
Facelift / 2. BLOCK 28.08. 14:15
From Above / 10. BLOCK 29.08. 18:00
Home Away 3000 / 2. BLOCK 28.08. 14:15
Hot Dog / 6. BLOCK 29.08. 13:00
If <Girlfriend Deluxe> / 3. BLOCK 28.08. 15:30
Il s’est passé quelque chose / 8. BLOCK 29.08. 15:30
Katapult / 4. BLOCK 28.08. 16:45
Limbo / 12. BLOCK 30.08. 14:15
Lobsters / 15. BLOCK 30.08. 18:00
Love Me, Fear Me / 9. BLOCK 29.08. 16:45
Mamartuile / 15. BLOCK 30.08. 18:00
Medium Rare / 4. BLOCK 28.08. 16:45

Mr. Mare / 5. BLOCK 28.08. 18:00
Mrs. Rozgonyi / 11. BLOCK 30.08. 13:00
Nest / 12. BLOCK 30.08. 14:15
Nine steps / 7. BLOCK 29.08. 14:15
Old man / 10. BLOCK 29.08. 18:00
On The Other Side / 5. BLOCK 28.08. 18:00
Out of character / 12. BLOCK 30.08. 14:15
Pattern Recognition / 9. BLOCK 29.08. 16:45
Pigeonberry / 13. BLOCK 30.08. 15:30
Prime Numbers / 7. BLOCK 29.08. 14:15
Relicious / 12. BLOCK 30.08. 14:15
Retukiri Tukiri / 14. BLOCK 30.08. 16:45
Salam / 3. BLOCK 28.08. 15:30
Sowing / 14. BLOCK 30.08. 16:45
Strange sounds / 14. BLOCK 30.08. 16:45
Strawberry Eaters / 10. BLOCK 29.08. 18:00
Sunset / 15. BLOCK 30.08. 18:00
Teofrastus / 13. BLOCK 30.08. 15:30
The Back / 14. BLOCK 30.08. 16:45
The Big Shot / 3. BLOCK 28.08. 15:30
The Blessed’s Dream / 7. BLOCK 29.08. 14:15
The Horizon Line / 9. BLOCK 29.08. 16:45
The Juggler / 11. BLOCK 30.08. 13:00
The Mentor / 8. BLOCK 29.08. 15:30
The Moor / 7. BLOCK 29.08. 14:15
The Narrator / 11. BLOCK 30.08. 13:00
The night / 3. BLOCK 28.08. 15:30
The Orange Passport / 6. BLOCK 29.08. 13:00
The tenants / 2. BLOCK 28.08. 14:15
The Visitor / 4. BLOCK 28.08. 16:45
The Worm / 6. BLOCK 29.08. 13:00
Three Blades / 7. BLOCK 29.08. 14:15
TNT Boxerstory / 5. BLOCK 28.08. 18:00
Where I was born / 6. BLOCK 29.08. 13:00
White Mark / 13. BLOCK 30.08. 15:30

INDEX OF
COMPETITION 

www.puskinmozi.hu
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