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F STUDENT JURY BEST FICTION
Branka / Ákos K. Kovács / 
24:00 / Fiction / Hungary

War-torn Yugoslavia, early 1990s. Branka, a  young nurse becomes 
aware of the truth behind the frequent death of newborn children 
at her hospital.

A háború sújtotta Jugoszlávia, az 1990-es évek elején. Branka, a  fiatal 
ápolónő rájön az igazságra, ami a  kórházában az újszülöttek gyakori 
halála mögött áll.

STUDENT JURY BEST ANIMATION
Reduction / Anna Réka Szakály / 
10:00 / Animation / Hungary

Two girls live together along the post-apocalyptic coast, both 
sharing the same goal of reaching the other side in hopes of a  better 
life.

Két lány a  posztapokaliptikus periférián közös céljukon dolgozik át-
jutni a  talán élhetőbb túlpartra. Egyiküket egy titokzatos lény közelíti 
meg ezzel visszafordíthatatlan eseményeket indítva el.

STUDENT JURY SPECIAL MENTION
Land of Glory / Pannónia dicsérete / Borbála Nagy / 
27:00 / Fiction / Germany/ Hungary

In the midst of chaos caused by the visit of the Prime Minister to 
an ordinary school in Hungary, one of the schoolgirls, Márti, faces 
a moral dilemma.

Egy gimnázium valahol Magyarországon. Egy hétköznapi irodalomóra 
hétköznapi diákokkal. Normális napnak indul, kivéve hogy az egész 
iskola a miniszterelnök látogatására készül.

BEST VISEGRAD SHORT
Csönded / Listening /Gergely Tóth / 
13:00 /Fiction / Hungary

A socially anxious guy meets a deaf girl on a night out in Budapest. 

Egy szociálisan szorongó srác és egy siket lány találkozása a  buda-
pesti éjszakában.
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BEST HUNGARIAN ANIMATION 
Incognito / Júlia Lantos / 
8:00 / Animation / Hungary

A young girl lives alone in a  small flat and her only companion is a  yellow 
bird. One day a  cloud appears above the flat, which brings rain endlessly. 
A  supernatural process begins in her flat, helping to lock her out of the 
outer, grotesque and absurd world. 

Egy fiatal lány ridegnek, romlottnak és csúfnak látja az őt körülvevő világot. 
Hidegháborúban él, ahol nem lőfegyver vagy bomba a  harci eszköz, hanem 
az elidegenedés, a céltalanság, az önzés, és az ember elértéktelenedése.

BEST HUNGARIAN FICTION
Válaszúton / Crossroads / Flóra Chilton /
 30:00 / Fiction / Hungary

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

BUSHO BONUS 1
Agape / Márk Gábor Beleznai / 
16:00 / Fiction / Hungary

A teenager filmbuff and a  single woman in her forties meet each 
other. Then they meet again and start to realize that they might 
have more in common, than meets the eye, and form an unlikely 
connection.

Egy tizenéves filmrajongó és egy negyvenes egyedülálló nő találkoz-
nak. Aztán találkoznak még egyszer és egy valószínűtlen kapcsolat 
kezd kialakulni kettejük között.

BUSHO BONUS 2
Ezt már megbeszéltük / We Already Discussed This / Honti Arián / 
10:00 / Fiction / Hungary

A middle-aged father has to leave his minor daughter and step-son 
from his newlywed marriage alone in the car. While the father is 
away the differences between the children are starting to unfold...

A középkorú apa magára hagyja kiskorú lányát és friss házasságából 
származó mostohafiát egy autóban. Amíg távol van, a  gyerekek közti 
különbségek kezdenek kibontakozni...

www.gombolyag.com
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BEST COMEDY
David / Zachary Woods / 
11:40 / Fiction / USA
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BEST CINEMATOGRAPHY
Jaime Martínez Soria, in the film Mira by Hugo De La Riva/
07:28 / Fiction / Spain

BEST PERFORMANCE
Helena Hentschel, in the film Sinking Ships 
by Andreas Kessler / 21:25 / Fiction / Germany

BEST ANIMATION
Mulm / Carol Ratajczak, Tobias Trebeljahr / 
6:51 / Animation / Germany

BEST EXPERIMENTAL
Survivers / Carlos Gómez-Trigo / 
6:30 / Fiction/ Spain

Cristina wakes up from a nightmare. Or maybe not…

Cristina felriad egy rémálomból. Vagy lehet, hogy nem…

N. tries to communicate with a  star. In this work he is disturbed by 
the neighbours cat, which he has to look after.

N. megpróbál egy sztárral kommunikálni. Miközben ezen munkálko-
dik, megzavarja a szomszéd macskája, akire neki kell figyelnie.

David needs help. So does David. A  severely depressed man reaches 
out for an emergency therapy session. He’s not the only one who 
needs help.

Davidnek segítségre van szüksége. Egy súlyosan depressziós férfi 
vészhelyzeti terápiát kér. Nem csak neki van szüksége a segítségre.

Natural selection says that only those who adapt will survive. What 
if humans have become stupid?

A természetes kiválasztódás azt mondja, hogy azok élnek túl, akik 
alkalmazkodnak. Mi van, ha az emberek megbolondulnak?

Sara endured many years in a  relationship full of control and 
violence. As she and her family go on vacation, an opportunity to 
break away suddenly presents itself.

Sara hosszú éveket élt egy irányítással és erőszakkal teli kapcsolat-
ban. Amikor a  családjával nyaralni mennek, hirtelen lehetősége nyílik 
a kitörésre.

17th BUSHO INTERNATIONAL BEST OF 2021
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SILVER BUSHO PRIZE 2021
Under the Same Roof / Simeon Tsonchev / 
25:26 / Fiction / Bulgaria

SZIGET SPECIAL PRIZE 
Anatomy of a Worldview / Alexander Fischer /
3:04 / Experimental / Germany 

SPECIAL PRIZE OF SOPRON
One Left / Sebastian Doringer / 
6:12 / Animation / Austria

BRONZE BUSHO PRIZE 2021
Mutual Heart / Desislav Zherar Atanasov / 
14:59 / Fiction / Bulgaria

Several patients are waiting in a  doctor’s office to hear test results 
regarding their remaining lifetimes. In most cases, the allotted time 
is not as long as they had hoped for.

Betegek várakoznak egy orvosi rendelőben, hogy megtudják a  vizsgá-
lati eredményeket a  hátralévő életükről. A  legtöbb esetben a  rendel-
kezésre álló idő nem olyan hosszú, mint remélték.

Mr. Bulge did not water the orchid from Mr. Belly. In order to escape 
responsibility, he spins a  confusing web of lies and conspiracy 
theories, in which he eventually gets caught.

Mr. Bulge nem öntözte a  Mr. Bellytől kapott orchideát. Hogy ne 
kelljen felelősséget vállalnia, belekavarodik egy hazugság hálóba, 
amibe végül bele is bukik.

Bozhidar is a  young, artistic photographer who produces T-shirts 
with suburban photo collages. One day he comes upon Victor the 
bully. Despite the differences between them, the two guys find 
a common ground. 

Bozhidar egy fiatal fotóművész, aki pólókat készít külvárosi fotó kol-
lázsokkal. Egy nap találkozik Viktorral, a  zsarnokkal. Különbségeik 
ellenére a két srác megtalálja a közös hangot.

The pedantic Mr. Atanasoff is constantly irritated by the careless 
bouzouki playing of the bohemian foreigner living upstairs. He floats 
with happiness when the musician loses his beloved instrument, but 
soon his attitude is about to take an unexpected turn.
A tudálékos Mr. Atanasoff-ot folyamatosan idegesíti a  felette lakó 
idegen zenész játéka. Úgyhogy amikor a  zenész végre elveszti a  hang-
szerét nagyon boldog lesz, de nemsokára váratlan fordulatot vesz 
a hozzáállása.

17th BUSHO INTERNATIONAL BEST OF 2021 

GOLD BUSHO PRIZE 2021
Friend / Andrey Svetlov / 
20:30 / Fiction / Belarus

“Friend” is about two warring school students. One of them dreams 
of a  new smartphone, the other of a  simple friendship. By chance, 
they find themselves in a  common predicament from which they 
will have to get out. It’s a  rich, day-long story spiced with chases, 
childish adventurism and light humour.
A film két egymással harcoló diákról szól. Egyikük új okostelefonról 
álmodik, a  másikuk egy egyszerű barátságról. Egy véletlen folytán 
közös kutyaszorítóban találják magukat. Egész napos történet üldö-
zésekkel, gyerekes kalandozással és könnyed humorral fűszerezve.
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Mirage / Sil van der Woerd
14:59 / Experimental / Netherlands

Greetings from Nigeria / Peter Hoferica
17:01 / Fiction / Slovakia

The Glory of Terrible Eliz /  
Eliška Kováříková, Adam Struhala
27:45 / Fiction / Czech Republic

The Devil’s Harmony / Dylan Holmes Williams
14:19 / Fiction / United Kingdom

Mr. James is Dead / Josh Aries, Daniel Irving
15:00 / Fiction / Canada

When grandpa Emil gets email from Nigerian Prince asking for 
financial help, he has no other choice (despite of disapproval from 
the rest of the family) than send him the money. Nigerian Prince 
promises half of his heritage in return.

Emil nagyapa e-mailt kap a  nigériai hercegtől, aki segítséget kér, hogy 
anyagilag támogassa őt, úgy gondolja, hogy nincs más választása 
(a család többi tagjának rosszallása ellenére), mint elküldeni neki 
a pénzt. A nigériai herceg odaígéri neki az öröksége felét.

A bullied teenage girl leads a  cappella club on a  trail of destruction 
against her high school enemies.

Egy bántalmazott tinédzser lány egy cappella klubot vezet a  gimná-
ziumi ellenségei ellen.

A hunter, tormented with the approaching death of his wife, is 
confronted with his emotions.

Egy vadász, akit felesége közelgő halála gyötör, szembesül az 
érzelmeivel.

Tom attends his estranged father’s funeral only to find out that his 
father had been a  spy all along, and his funeral is filled with spy 
villains from all shapes and sizes from his past. 

Tom elhidegült apjától, és csak a  temetésén döbben rá, hogy apja va-
lójában kém volt, a  temetésen pedig mindenféle rendű és rangú kém 
gazemberek jelennek meg az apja múltjából.

Three 11-years-olds have a  secret crush on the same girl, Eliz. While 
eating lunch in a  school cantine, each boy is trying to top his love-
rivals by coming up with a  better and scarier story, each starring the 
devilish Eliz in the main role. But are these stories really true or are 
they just fragments of boys’ imagination?
Három 11 éves fiú titokban belezúg ugyanabba a  lányba, Elizbe. Ebéd 
közben megpróbálják felülmúlni egymást azzal, hogy minél ijesztőbb 
történetet találnak ki, amelyben az ördögi Eliz a  főszereplő. De vajon 
ezek az események valóban megtörténtek?



  
  www.karnevalfilm.hu
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Gym Patriot / Slobodan Karajlovic
7:23 / Fiction / United Kingdom

Lovemaking of Trolls / Felix Charin
8:47 / Fiction / Germany

Masterclass / Nancy Sullivan
8:29 / Fiction / United Kingdom

Sintra III / Aitor Echeverría , Ivan Casajús
12:07 / Fiction / Spain

A group of drama school students eagerly await their Masterclass 
from a  prolific West End star. But just how far will she go to get the 
results she wants for her art, and who will she destroy on the way?

Egy drámacsoport tanulói lelkesen várják a  West End sztár kurzusát. 
De milyen messze megy, hogy olyan eredményt kapjon amilyet akar és 
kit fog eltiporni ezért?

An Internet-troll gets trolled by a real troll.

Egy internetes trollt megtrollkodik egy igazi troll.

Oscar lives traumatized by the death of his girlfriend Elena. During 
a  job trip, he has an accident and, when changing the spare wheel, he 
discovers an old box full of music tapes. Those are mixtapes that Elena 
used to create for their trips.

Oscart megrázta barátnője, Elena halála. Egy munkahelyi út során bal-
esetet szenved, és kerékcsere közben felfedez egy régi dobozt, tele zenei 
kazettákkal. Ezek azok a mixek, amelyeket Elena az utazásaikra készített.

A white man showers after a  session at the gym, and becomes 
unnerved and then competitive after overhearing an Arabic voice 
singing in another cubicle. Culture clash and the bubbling subtext 
of prejudice. How will he retaliate?

Egy fehér férfi edzés után zuhanyozik, közben egy másik fülkéből hall 
valakit arabul énekelni, először elbizonytalanodik, majd felébred 
benne a  versenyszellem. Kulturális összecsapás és az előítéletek fel-
hangja. Hogyan fog visszavágni?


