
MEGNYITOTTUNK

Pethő Zsófia, a diákzsűri tagja

- Voltál már BuShon? Láttál már BuShos filmeket?
- BuShon még nem voltam, de BuShos filmeket 
láttam már korábban.
- Vannak elvárásaid a fesztivállal kapcsolatban?
- Remélem, hogy sokszínűek lesznek a blokkok, és 
minél többféle filmet fogok látni, mind témában, mind
műfajban. Az animációs filmek érdekelnek kifejezetten, 
hiszen én is azzal foglalkozom, úgyhogy már 
nagyon várom.
- Van olyan az animációs filmek között, amit
jobban szeretsz?
- A humorosakat bírom főként és azokat, amik
megmozgatnak bennem valamit.
- Felkészültél arra, hogy napi öt órában
rövidfilmeket nézz?
- Félek attól, hogy el fogok aludni, de hozok sok nasit 
és akkor szerintem meglesz. vvvvv

EGY RÉGI ISMERŐS GONDOLATAI
-15 éve vagy tagja a nemzetközi zsűrinek. Van-e
valami elvárásod az idei felhozataltól az elmúlt évekhez
képest?
- Nincs nagyon elvárásom, bízok benne, hogy jó lesz. Már 
tizennégyszer jól ment, akkor most miért ne menne jól?
Van ez a “BuSho Spirit”, és eddig ez nagyon jó. Sok a jó
film, sokan jönnek a vetítésekre, a helyiek is, szerintem
ez egy nagy eredmény.
- Volt esetleg az elmúlt 14 évben olyan film, ami
nagyon megfogott és most is tisztán emlékszel
rá?
- Hát, a Közúti karbantartók nekem még mindig az egyik
kedvencem, de még vagy 25-öt fel tudnék sorolni.

5. Évfolyam, 1. Szám2019.08.28. SZERDA 33°C/19°C 

08.28. PUSKIN MAIN HALL ART+ CINEMA ISTITUTO RESTRO/FÉSZEK

16:30-16:45
16:45-17:45
18:00-19:00
19:15-20:45

“COFFEE AND CIGARETTES”
COMPETITION IV.
COMPETITION V.
EFA2018-1.

20:00

REPEAT COMP IV.
REPEAT COMP V.

REPEAT COMP VI. JURY CONSULTATION

08:00-9:00
09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

BREAKFAST AT WOMBATS
BUDAPEXTREME BUS TOUR

COMPETITION I.

14:15-15:15
15:30-16:30

21:30

COMPETITION II.
COMPETITION III.

FIGARI (ITA) DINNER

LUNCH @RESTRO

Elkezdődött a 15. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál!
A megnyitón belekóstolhattunk az e heti jó hangulatba,
holnaptól kezdődik a versenyfilmek vetítése a Puskin moziban, 
az ismétlések pedig estétől az Art+ Cinema-ban.
A rendezvényt a tavalyi nemzetközi zsűri tagja, Madarász
István, forgatókönyvíró és filmrendező nyitotta meg. A megnyitó
ceremóniát követő állófogadáson a “FERENCZI SZÖRPRÁJZ”
zenélt, e közben a 2018-as BuSho film fesztivál legjobb
filmjeit tekinthették meg a nézők.

ECHO 1.
A keddi megnyitón és az azt követő best of 14. BuSho
vetítésen számtalan kiváló alkotást láthatott a közönség! A
ceremónia közben vetített 3 rövidfilm nem díjnyertes,
hanem a kategóriákat bemutató szösszenet volt. A bizarr
cseh animáció, a Bloody Fairy Tales, aztán a határokat
feszegető, az egyik idei spotunkra hasonlító spanyol
Versus, majd pedig a Trump karikatúraként felbukkant
MAMON volt műsoron. A többiek aztán bizonyították,
hogy miért ők kapták tavaly a díjakat.

SHO
BU NAPILAPI



ELINDULT A VERSENYPROGRAM

Balogh Máté, a diákzsűri tagja
- Mi a véleményed az első napi filmekről?
- Van köztük nagyon jó meg vannak gyengébbek persze. 
Az volt a meglepő, hogy volt egy blokk, ami iszonyat 
erős volt.
-Melyik blokk volt az?
-A harmadik, az négyből gyakorlatilag négy, vagyis 
mind jó film. Jó volt látni a harmadik blokkot.
-Mire számítasz a továbbiakban, ilyen változatos fel-
hozatalra?
-Nagyjából ez lesz a kép.
-Mi az amit keresel egy filmben, vagy amit vársz a 
filmektől?
-Amit én keresek, hogy valami fontossá váljon a film-
ben, azt a megfoghatatlan dolgot.

Kreet Paljas, a nemzetközi zsűri tagja
-Milyen a benyomásod az első három 
blokk után?
-Nagyon különbözőek a munkák, 
nagyon komolyak is vannak, 
ugyanakkor felváltva van néhány 
nagyon szórakoztató is. Kíváncsi 
vagyok, milyen lesz három napig 
ilyen sűrűn nézni filmeket, és tényleg 
ennyire különböző filmeket.
-Az animáció kicsit közelebb áll 
hozzád. Van valamilyen különbség 
a filmekhez való hozzáállásában?
-Szerintem annyira nincs 
különbség, mert animációval is
mindenféle történetet el lehet 
mondani, de az animáció több 
szabadságot ad az alkotónak. 
Lehet egy picit őrültebben, 
szabadabban.

SHO
BU NAPILAPI

5. Évfolyam, 2. Szám2019.08.29. CSÜTÖRTÖK 34°C/19°C 

08.29. CSÜT PUSKIN MAIN HALL ART+ CINEMA ISTITUTO RESTRO/FÉSZEK

16:30-16:45
16:45-17:45
18:00-19:00
19:15-20:45

“KÁVÉ ÉS CIGARETTA”
VERSENY IX.
VERSENY X.
EFA2018-2.

20:00

REPEAT COMP IVII.
REPEAT COMP VIII.

REPEAT COMP IX. ZSŰRI KONZULTÁCIÓ

08:00-9:00
09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

REGGELI A WOMBATSBAN
BUDAPEXTREME HAJÓTÚRA

VERSENY VI.

14:15-15:15
15:30-16:30

21:30

VERSENY VII.
VERSENY VIII.

BEAST (POR) VACSORA

EBÉD @RESTRO

A keddi megnyitót követő első reggelen a BuSho csapat 
buszra szállt és a Hősök tere – Budai vár – Citadella útvonalon 
próbálta átverekedni magát a közlekedési dugókon, 
de a Sólyom Anna által moderált filmes kvíz kérdésekkel 
fűszerezett túra remek hangulatban zajlott! Ebéd után pedig 
végre megkezdődhetett a lényeg, azaz a versenyprogram 
vetítése a Puskin mozi Amarcord termében. Este megkezdődött 
az Olasz Kultúrintézetben is a vetítés, ezúttal a Szardíniai 
Figari Film Fesztivál bemutatójával. Az este tartogatott még egy 
premiert, még pedig anyilvános zsűrikonzultációt, melyet a Fészek 
Klub különtermében tartottak meg sikerrel a zsűritagok, az 
alkotókés az érdeklődők!      

KONCERT @FÉSZEK

ECHO 2.
Immáron tizenötödik alkalommal kezdődött meg az előzsűri által 
válogatott versenyfilmek seregszemléje. A hazai es külföldi nézők 
hada szurkolt a Bérlők szereplőinek hogy megkapjak a kiszemelt 
ingatlant. Közösen borzadtak el, mikor az Age of reason nagyija 
levesbe került. Együtt bosszankodtak a Boxer story vesztes meccse 
után es feszegettek a nap kérdését: megfullad-e Kamaras Iván?!



UTÁNUNK A VÍZÖZÖN

André Lameiras, a nemzetközi zsűri tagja
- Mi a véleményed a városról?
- 10 éve voltam itt, akkor is már vibráló város volt, de 
én a téli arcát láthattam. Idővel még fontosabb lett az 
európai szintéren. Nagyon élénk, multikulturális várossá 
vált, és szerintem a fesztivál is tükrözi ezt a képet.
- Voltál már korábban is ilyen zsürikonzultáción – ahol 
találkozhatnak a zsüritagokkal és az alkotókkal?
- Igen. Szerintem az egyik legfontosabb funkciója egy 
fesztiválnak, hogy lehetőséget nyújtson a közönség 
számára, hogy találkozhasson a rendezőkkel – nos, ez 
a fesztivál úttörő e tekintetben. Nemcsak azért járunk 
fesztiválokra, hogy filmeket nézzünk, hanem hogy meg 
is vitassuk őket.

-

Szelestey Bianka, a diákzsűri tagja
- Tegnap volt az első közös zsűri 
konzultáció. Milyen élmény volt?
- Kicsit másra számítottam. Arra 
számítottam, hogy megbeszéljük a 
többiekkel, mármint, hogy mi, mint 
diákzsűri az egész nap eseményeit 
értékeljük ki. De e helyett kicsit 
másképp volt, az alkotók meséltek 
anekdotákat forgatásokról ami 
egyaránt érdekes volt és nem volt 
annyira fárasztó, mintha mi 
értékeltünk volna. Utána mi külön 
összeültünk amikor láttuk, hogy nem 
erről fog szólni ez a kis konzultáció. De 
azviszont szuper élmény volt, hogy ott 
voltak az alkotók is. Belülről is 
láthattuk, kérdezhettünk, már a 
végére elfáradtunk.

5. Évfolyam, 3. szám2019.08.30. PÉNTEK 33°C/18°C 

30.08 FRI PUSKIN AMARCORD HALL ART+ CINEMA ISTITUTO RESTRO/FÉSZEK

16:30-16:45
16:45-17:45
18:00-19:00
19:15-20:45

“KÁVÉ ÉS CIGARETTA”
COMP XIV.
COMP XV.
EFA2018-3.

20:00
REPEAT COMP X.

REPEAT COMP XI. ZSŰRI KONZULTÁCIÓ

08:00-9:00
09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

REGGELI @ WOMBAT’S
BUDAPEXTREME FÜRDŐ

COMP XI.

14:15-15:15
15:30-16:30

20:00-24:00

COMP XII.
COMP XIII.

CORTI IL MONDO (ITA) VACSORA

EBÉD @RESTRO

A BuSho harmadik napját különböző vizes élményekkel indították a részt-
vevők. Először a szokásos reggeli túránk során a 2-es villamossal érkeztünk 
a Boráros téri hajóállomásra, ahonnan a menetrend szerint közlekedő BKV 
hajóval cikkcakkoztunk fel a Jászai Mari térig, mely nagy élmény volt a csa-
patnak. Visszafelé a Parlament és a Szabadság tér érintésével érkeztünk 
a Rózsa fagyizóhoz, mely szintén jól kivehető örömet csalt a vendégek 
arcára, a Bazilika kupola körpanorámája már csak a hab volt a tortán. A 
vizi parádé végül a Puskin kávézó terasza előtt hömpölygő áradattal zárult, 
amikor egy munkagép eltört egy fővezetéket. A délután közepén átfor-
dultunk a versenyprogram második felébe, az Olasz Kultúrintézetben a 
portugál Beast prezentált, este pedig újabb telt házas zsűri konzultációt 
követően jöhetett egy kis art-rock Brnoból!t

ECHO 2.
Özönvízből emelkedtek ki a második nap versenyfilmjei, hogy 
összemérjék erejüket. FELÜLNÉZETBŐL láthattuk a parkolás 
etnikai konfliktusait, míg a HORIZONT vonzotta magához a 
szerető apát. Eközben Super Zoom objektív kapta lencsevégre 
a cukrászda vendégeit BANÁLIS módon lemészárló ismeretlen 
elkövetőt, míg a HALOTT ÁLLATOK távirányítós házi kedvence 
utolsó útjára indult. A BuSho második napján tehát a víz volt az úr.

SHO
BU NAPILAPI

REPEAT COMP XII.



EZT MEGÚSZTUK 
SZÁRAZON

Nyitrai Balázs, a diákzsűri tagja
- Most lett vége a 8. blokknak, mi a véleményed róla? 
Olvastam, számodra nagyon fontos, hogy hogyan 
mesélnek el egy történetet  egy filmben. 

- Voltak erős filmek is, és sokféleképpen közelítették 
meg – most a történetmesélést említetted – ebben 
a tekintetben a Varjúháj című film kiemelkedő.

- Mi a véleményed eddig a filmekről?

- Eddig vannak nagyon erős filmek, nagyon jó ötletekkel, 
nagyon jó meséléssel, sokan próbálkoznak érdekes 
formákkal, formai kísérletekkel – azt is érdekes látni. 
És van pár, ami lehet, hogy a saját ízlésnek köszöhetően, 
de annyira nem volt szimpatikus.

Szilágyi Zsófia, a nemzetközi zsűri tagja
- Volt kedvenc filmed a fesztivál alatt, vagy még vársz 
valamit a végére? Már tényleg nagyon a végén vagyunk.
- Igen, igen.
- És volt amelyik nagy benyomást tett rád?
- Volt olyan, ami tetszett nagyon, de nagyon mély 
benyomást nem tett egyik sem, volt, ami valóban 
érdekes volt és volt nagyon eredeti történet is.
- Milyen tapasztalatot szereztél a BuShon a környezettel, 
a jelenlevőkkel – így a zsűritagokkal – de 
legfőképpen a filmekkel kapcsolatban?
- A zsűritagok nagyon szimpatikusak, de a filmekkel 
nagyon elégedetlen vagyok.
- Elégedetlen?

5. Évfolyam, 4. Szám2019.08.31. SZOMBAT 31°C/18°C 

08.31.  SZO PUSKIN MAIN HALL PUSKIN KÖRHINTA ART+ CINEMA RESTRO/FÉSZEK

20:00-22:00
01.09. VAS

BEST OF BUSHO 2018.

08:00

10:00
12:00
14:00
16:00

MAGYAR PANORÁMA II.
MAGYAR PANORÁMA III.

MAGYAR PANORÁMA V.

17:30
19:00-20:00

10:00

WORKSHOPSKA
ZÁRÓÜNNEPSÉG - DÍJKIOSZTÓ

A napról napra fáradtabb tekintetek is felragyogtak az utolsó 
versenynap reggelén, amikor a földalattival célba vettük a 
Széchenyi fürdőt, sőt, be is mentünk, egyenesen a víz alá. Ez 
mindössze annyi fennakadást okoz évről évre, hogy azok a 
vendégek, akik velünk tartanak, biztos, hogy ott is maradnak 
néhány órát, mi viszont futottunk vissza a moziba! A soproni és a 
szlovén delegációval teljes az idei csapat és már egyre többen izga-
tottan várják a szombati záró ceremóniát. Este lezajlott az utolsó 
konzultáció, majd pedig a zsűri visszavonult, hogy meghozza 
döntését! Ma este tehát az egész napos panoráma vetítések 
és szakmai prezentációk után következzen a díjkiosztó és azt 
követően a záró vetítés, melyen levetítjük majd az idei esszenciát, 
és amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk!

ECHO 3.

Immáron 15. alkalommal ért véget a BuSho utolsó 
versenyblokkja. Feszültségben ma sem volt hiány. 
ROZGONYINÉ ütősen adta meg az alaphangot 
a striptease-bárban, de a BONOBÓ lepukkant svájci 
liftje is mindenkit kiakasztott. Nem volt egy LIMBÓ party az 
arcon lőtt anya és lánya bosszúja, bár a WHITE MARK fehér 
bányászai között mégis a házastársi hűtlenség a békesség 
útja.Domináltak még a gyerekek, macskák és madarak. 
És kiderült, hogy a SZEREPZAVAR a leghatásosabb út, 
ha az ember New Yorkba vágyik. De ki nyer ma? Azaz ki 
lesz a győztes?

SHO
BU NAPILAPI

PUSKIN MAIN HALL
REGGELI  A WOMBATSBAN
VENDÉGEK BÚCSÚZTATÁSA

MAGYAR PANORÁMA IV.

INTER INFO 1-2.
MAGYAR PANORÁMA I.

PRIMANIMA

KREATÍV EU / SUPER 8

ZÁRÓKONCERT

REPEAT COMP XIII.

REPEAT COMP XIV.

REPEAT COMP XV.

- Gyengének tartom 
a felhozatalt, nem 
tudom, hogy ez 
a  jelentkezőknek 
vagy az előváloga-
tóknak róható-e fel? 
Úgy érzem magam, 
mintha egy előválo-
gató zsűri tagja 
lennék, csak nincs 
az az előnyöm, hogy 
kikapcsoljam a fil-
met. Örülök, hogy 
megismerkedtem a 
zsűritagokkal; érde-
kesek az ő szem-
pontjaik, jó velük 
beszélgetni, de a fil-
mek csak kis  száza-
lékban jók. 


