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SHE IS JUST SEVENTEEN

WELCOME

I’m not a number mystic (who would like to, check it out), but
at the 17th festival, 71 competition films are like mirror carp
with or without sour cream, but before I get lost in my own
words as usual, let’s look at the facts and first what times we
live in. Last year and this year have been well-defined by the
pandemic and unfortunately it doesn’t seem to be over just
yet. The country was closed 3 days before last year’s BuSho
opening, and unfortunately the exceptions only came a week
after the event, meaning the international short film festival
took place without international guests, which we have to
admit does not even sound real. Regardless, of course, last
year’s event took place and the BuSho bestof tour following
the festival was a worldwide success. So this year we are
waiting for the internationality back to Budapest and based
on the accreditation it looks like it will arrive. Thus, in addition
to the competition and panorama program in cinemas, we will
be waiting for those interested with plenty of accompanying
programs in the Cultural Institutes. The afternoon screenings
of the competition will be repeated in the evenings at another
location or in 2 rural towns to see the entire competition program again, in which special
delicacies await the audience again. We’ve varied the competition blocks a bit, so instead of the
usual 15 one-hour ones, there will be 12 slightly longer stages, so you can insert a not-so-hurried
break in the middle of the day. In the evenings, we can return to the reopened Tilos at Mikszáth
Square, where a public jury consultation will take place with the international- and student jury,
the authors and the interested audience. Thanks to our old and new sponsors, we will be able
to distribute prizes in several categories and, of course, the cash prize for the 2 best Hungarian
works is unavoidable. In addition to plenty of screenings, there will be concerts, an exhibition
and an international professional round table, but according to my jury coordinator friend, we
look forward to seeing you build the “BuSho spirit” many times and then the “BuSho experience”
therapy as an end result. Come on in and sniff some culture with us again! – Tami2021

A (TIZEN)HETEDIK ÉRZÉK

WELCOME — KÖSZÖNTŐ

KÖSZÖNTŐ

Nem vagyok egy számmisztikus (aki szeretne, járjon utána, minta mesében), de a 17. fesztiválon 71 versenyfilm az elsőre olyan, mint a tükör-ponty tejföllel vagy anélkül, de mielőtt szokásom szerint belebonyolódnék, nézzük a tényeket illetve elsőre azt, hogy milyen idétlen időket
élünk. A tavalyi és az idei évünket nagyjából jól körvonalazható módon járta át a világjárvány és
sajnos úgy tűnik még nincs itt a vége. A tavalyi BuSho megnyitó előtt 3 nappal lezárták az országot, aztán sajnos csak egy héttel a rendezvényt követően jöhettek a kivételek, azaz nemzetközi vendégek nélkül zajlott a nemzetközi rövidfilmfesztivál, ami valljuk be, még hangzásra sem
az igazi. Ettől függetlenül azért természetesen lezajlott a tavalyi esemény és a fesztivált követő
BuSho bestof turné pedig világraszóló sikert aratott. Idén tehát várjuk vissza a nemzetköziséget
Budapestre és az akkreditáció alapján úgy fest, megérkezik majd. Így tehát rend szerint rengeteg
kísérőprogrammal várjuk majd az érdeklődőket a mozikban zajló verseny- és panoráma program
mellett a Kultúrintézetekben. A délutáni verseny vetítéseket megismételjük majd esténként egy másik helyszínen illetve 2 vidéki városban újra megtekinthető a teljes versenyprogram, melyben ismét
különleges csemegék várnak a közönségre. Kicsit átvariáltuk a versenyblokkokat, így aztán az eddig
megszokott 15 egyórás helyett 12 kicsivel hosszabb etapok lesznek, ezáltal a nap közepén beiktatható
egy nem annyira kapkodós szünet. Esténként visszatérhetünk az újranyílt Tilosba a Mixáth térre, ahol
a megszokott helyszínen zajlik majd az alkotók számára minden évben a csúcspontot jelentő nyilvános
zsűri konzultáció a nemzetközi- és a diák-zsűri bevonásával. Régi és új támogatóink jóvoltából több
kategóriában oszthatunk majd díjakat és természetesen elmaradhatatlan a 2 legjobb magyar alkotásnak járó pénzdíj. A rengeteg vetítés mellett pedig elmaradhatatlanul lesznek koncertek, kiállítás és
egy nemzetközi szakmai kerekasztal, de zsűri koordinátor barátom megfogalmazása szerint mindenkit
szeretettel várunk, hogy létrejöjjön sokadszorra is a BuSho-szellemiség majd pedig végkifejletként
a BuSho-élményterápia. Gyertek hát és újra szippantsatok velünk egy kis kultúrát! – Tami2021
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MODERATOR: ISTI MADARÁSZ (HUNGARY)
PREVIOUS BUSHO INTERNATIONAL JURY MEMBER
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.

OPENING CEREMONY – MEGNYITÓ

31st of August 2021. 19:00 Istituto Italiano Di Cultura, Verdi Hall

INTERPRETER: ANDREW HEFLER, ACTOR, DIRECTOR
American actor, director, presenter, leader and founder of the Grund Theater
Company. In his spare time he is a rock star, gourmand chef and patient father.
Sure, you can’t call him in mobile less than 10 minutes and he has a definite
opinion on whether tomatoes are fruit or vegetables (fruit!).
Amerikai színész, rendező, műsorvezető, a Grund Színház társulatának vezetője és
alapítója. Szabadidejében rocksztár, gourmand séf és türelmes apa. Biztos, hogy
nem tudsz vele 10 percnél rövidebben telefonálni és határozott véleménye van
arról, hogy a paradicsom gyümölcs-e vagy zöldség (gyümölcs!).

A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA / EVENT OPENED BY: ASIA DÉR,
LAST YEAR’S INTERNATIONAL JURY MEMBER
Asia Dér graduated as a documentary director from the DOCnomads MA program.
Her graduation film was nominated for the best short film at the Hungarian
Film Festival. Currently she is doing her doctoral studies at The Hungarian
Film Academy. Her first feature (co directed with Sári Haragonics) Her Mothers
premiered at Hot Docs Canadian International Documentary Film Festival.
Dér Asia dokumentumfilm rendezőként végzett az SZFE DOCnomads MA programban.
Diplomafilmjét a Magyar Filmszemlén a legjobb rövidfilm díjra jelölték. Jelenleg
az Egyetem doktori hallgatójaW. Az Anyáim története című első egész estés filmje (Haragonics
Sárival közös rendezés) a Hot Docs Kanadai Dokumentumfilm Fesztiválon mutatkozott be.
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.
113 / Neda Assef / 8:00 / Fiction / Iran
Soldier number 113 is overtired and has fallen asleep in the military base
conference room, in which the meeting sessions are held. When he wakes
up, things go out of control.
A 113. számú katona elfáradt és elaludt a katonai bázis konferenciatermében, amelyben a találkozókat tartják. Amikor felébred, a dolgok
kontrollálhatatlanná válnak...

Selfies / Claudius Gentinetta / 4 :00 / Animation / Switzerland
In a veritable firework display of digital self-portraits, hundreds of quaint,
embarrassing and dreadfully disturbing selfies were arranged in a unique
short film composition. Single photos, artistically reworked, consolidate to
form a ghastly grint.
A digitális önarcképek furcsa, kínos és félelmetesen zavaró százait rendezték el egy egyedi rövidfilm kompozícióban. Az egyes fotók művészileg
átalakítva megszilárdulnak úgy, hogy aztán szörnyű vigyort alkossanak.

W / Stelios Koupetoris / 6:00 / Fiction / Greece
A teacher is set to do his daily routine classroom at the school he works,
during one of the most difficult days to teach.
A tanár úgy van beállítva, hogy minden nap tartsa meg tantermi óráit
az iskolában, a tanítás legnehezebb napjaiban.

20:00 ÓRAKOR FELLÉP FERENCZI GYÖRGY ÉS AZ ELSŐ PESTI RACKÁK (RÉSZLETEK AZ 53. OLDALON)
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OPENING CEREMONY – MEGNYITÓ

The best Hungarian animation in 2020
Symbiosis / Nadja Andrasev /12:48 / Animation / France
A betrayed wife starts to investigate her husband’s mistresses. Her jealousy
is gradually replaced by curiosity.
Egy megcsalt feleség megvizsgálja férje szeretőit. Féltékenységét fokozatosan felváltja a kíváncsiság.

Student Jury Best Fiction

31st of August 2021. 20:00 Istituto Italiano Di Cultura, Fellini Hall

Második kör / Second round / Gábor Holtai / 18:00 / Fiction / Hungary
In a world where childbirth is state-regulated a couple applies for a license
to have a child. They have passed the first round of the process - but they
have no idea what awaits them in the second round.
Egy világban, ahol a gyermekvállalás államilag szabályozott egy fiatal pár
küzd az engedélyért, hogy gyerekük lehessen. Túljutottak a pályázat első körén - de fogalmuk sincs, mi vár rájuk a második körben.

BuSho Award 2020 BEST CINEMATOGRAPHY

BEST OF BUSHO 2020

TOBIAS HOCHSTEIN in Moon Drops / Yoram Ever-Hadani / 16:00
Fiction / Serbia
A factory worker assembles an enigmatic machine that produces liquid
drops from the moonlight.
Egy gyári munkás összeállít egy rejtélyes gépet, amely folyadék cseppeket
állít elő a holdfényből.

BuSho Award 2020 BEST COMEDY
The Best Orchestra in the World / Henning Backhaus / 13:42
Fiction / Austria
Ingbert, the sock, applies for a position as bass guitarist player at the Vienna
State Orchestra. Bad idea.
Ingbert, a zokni, basszusgitáros pozícióra jelentkezik a Bécsi Állami Zenekarba.
Rossz ötlet.

BRONZE BUSHO prize 2020
Vasárnap / Sunday / Andor Berényi / 14:40 / Fiction / Hungary
Laci and his sister meet their father on the weekends. This time the father’s
new girlfriend is coming with them to the beach.
Laci és a húga hétvégenként találkoznak az apjukkal. Ezen a hétvégén apjuk új
barátnője is velük tart a strandra.

SILVER BUSHO prize 2020
Archibald’s Syndrome / Daniel Perez / 20:00 / Fiction / France
Archibald was born with some curious curse: he can’t make a move without
everyone around doing the same. Now, as a grown man, he robs a bank by
despair where he meets Indiana, a young woman who never followed any rules.
Archibald valamilyen furcsa átokkal született: nem tud megmozdulni
anélkül, hogy mindenki ugyanazt csinálná körülötte, mint ő. Most, felnőtt férfiként, kétségbeesetten bankot rabol, és ott találkozik Indianával,
a fiatal nővel, aki mindig is kerülte a szabályokat.

GOLD BUSHO prize 2020
Anna / Dekel Berenson / 14:59 / Fiction / United Kingdom
Living in war-torn Eastern Ukraine, Anna is an aging single mother who is
desperate for a change. Lured by a radio advertisement, she goes to party
with a group of American men who are touring the country, searching for love.
A háború sújtotta Kelet-Ukrajnában él Anna, az öregedő egyedülálló anya, aki
vágyakozik a változásra. Egy rádióhirdetés elcsábítja bulizni olyan amerikai
férfiakkal, akik az országban turnéznak, szeretetet keresve.

BEST OF BUSHO 2020
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ANNAIDA OROSZ, who has been working with us with pleasure for many years and
of course with animations, as she does this in her busy everyday life: “A lot of this
year’s animations deal with the frustrations of our everyday lives, which are seen
with absurd humor, grotesque surrealism and gloomy melancholy.”
Orosz Annaida, aki hosszú évek óta dolgozik örömmel velünk és persze az animációkkal, hiszen a dolgos mindennapokban is ezt teszi: „Az idei animációk között feltűnően
sok foglalkozik hétköznapjaink frusztrációival, amelyeket hol abszurd humorral, hol
groteszk szürrealitással, hol pedig komor melankóliával láttatnak.”
LÁSZLÓ RIMÓCZI is the oldest pre-jury in the team, he has seen many shorts in
more than a decade: “This year we are not interested in the viewer being bored, so I
selected again in the light of this. I think it’s still a good film where it’s not the script
that stands out, but rather the essence of acting and the charm of the story.
Rimóczi László a legrégebbi előszűrő a csapatban, több, mint egy évtized alatt látott
már sok rövidet: „Idén sem érdekünk, hogy a néző unatkozzon, így újfent ennek fényében szelektáltam és szerintem még mindig az a jó film, ahol nem a forgatókönyv
domborodik ki, hanem inkább az alakítás esszenciája és a történet varázsa.”

PRE-JURY 2021

MÁTÉ HOLDOSI, became a selector from a former Student Jury member: “It was
exciting to watch so many films, I’m already cheering on some of my favorites.”
Holdosi Máté, korábbi Diákzsűri tagból avanzsált előválogató: “Izgalmas volt ennyi
filmet megnézni, már most szurkolok néhány kedvencemnek.”
TÍMEA TÁNCZOS also joined the team from the Student Jury at our call last year:
“Most films are built around current topics that concern the making nation, which
I think is very important now that the virus dominates everything and other
problems are dwarfed. I think we managed to select really important and good
material for this year’s competition. ”
Tánczos Tímea ugyancsak a Diákzsűriből került a csapatba a tavalyi felhívásunkra: „A
legtöbb film a készítő nemzetet foglalkoztató aktuális témák köré épül, ami szerintem
nagyon fontos most, hogy a vírus ural mindent és más problémák eltörpülnek. Azt gondolom, igazán fontos és jó anyagot sikerült összeválogatni az idei versenybe.”
LEVENTE GALAMBOS, a youth cameraman candidate, has been with us for the 3rd
year now: “It was emotionally exhausting to look at the part of this year’s interfiction category that falls on me, and I say this in an absolutely positive sense.”
Galambos Levente, operatőr szakos, immár harmadik éve velünk: “Érzelmileg kimerítő
volt az idei inter-fiction kategória rám eső részét végignézni, és ezt abszolút pozitív
értelemben mondom. Hidegrázás, röhögő görcs, gyász – a teljes spektrumot bejártam.”
ÁGNES BÖJTE is for decades with Hungarian short films on TV, radio and university
film clubs: „No connection fulfilled, no connection. There is no one to stand up for
our principles, we have no principles. Perhaps the only hope is that these films could
have been made, and while we watch them, we don’t feel so alone.”
Böjte Ágnes évtizedek óta foglalkozik a magyar rövidfilmekkel tévében, rádióban és
egyetemi filmklubban: „Nincs beteljesült kapcsolat, nincs is kapcsolat. Nincs, aki kiálljon az elveinkért, nincsenek is elveink. Az egyetlen reményteli talán az, hogy ezek
a filmek elkészülhettek, és míg nézzük őket, nem érezzük magunkat annyira egyedül.”

STUDENT JURY 2021

ANNA TŐKÉS (MOME)
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I am about to finish my master’s degree at the Moholy-Nagy University of Arts and
Design Budapet. Along with my studies, I work as a freelancer mostly as an animation
designer. I like personal stories that are told in the interest of a wider audience.
A MOME Animáció Mesterképzésének vagyok végzős hallgatója. Diplomamunkám
fejlesztése mellett szabadúszóként alkalmazott animációs munkákkal, főleg látványtervezéssel foglalkozom. Szeretem a személyes témájú, de globális felvetésekkel foglalkozó rövidfilmeket.
FANNI VÁRKONYI (METU)
Ignoring all tricks, camera movements, lighting and directing choices, your movie
has to have a heart. One that makes mine flutter.
Az összes trükköt, kameramozgást, fényelést és rendezést félretéve, a filmednek kell
hogy szíve legyen. Olyan ami megdobogtatja az enyémet.
JURY — ZSŰRI

BÁLINT ANTAL (SZFE)

STUDENT JURY 2021

I have been studying theatre directing for four years at SZFE, I will obtain my
diploma as a student of the Freeszfe Association at the Mozarteum University in
Salzburg. Being international as a young professional, looking at each other’s work
and discussing it, is probably the best thing we can do for each other and ourselves.
Négy évig az SZFE színházrendező szakán tanultam, a diplomámat a Freeszfe Egyesület keretein belül a salzburgi Mozarteum hallgatójaként fogom megszerezni. Fiatal
pályakezdőként nemzetközinek lenni, nézni egymás munkáit és megvitatni azokat,
valószínűleg a legjobb dolog, amit tehetünk egymással és magunkkal.
KRISTÓF SÓLYOM (ELTE)
I’m trying myself in filmmaking at ELTE’s MA. For me shorts are the genre of
testing the waters and making mistakes. Shortfilms making a huge impact on me
are the ones that dare to experiment, explore and not afraid to be raw and honest.
Az ELTE filmkészítő mesteren próbálkozom filmcsinálással. A rövidfilm nekem
a felfedezés és a hibázás műfaja: azok a filmek hatnak rám igazán, amelyek bátran
mernek keresni, nyersnek és őszintének lenni.

EVA STEEGMAYER (GERMANY)
After teacher training studies in sport, German and history she worked for several
years in public relations. Since 1994 she is in charge of the festival coordination
office at the Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, Germany.
A testnevelés, német és történelem szakos tanárképzés után néhány évig közönségszolgálatnál dolgozott. 1994 óta ő irányítja a fesztiválkoordinációs irodát
a Baden-Württembergi Filmakadémián, a német Ludwigsburgban.
DÁVID GÉCZY (HUNGARY)

DJ MAHOGANY (USA/NYC)
My relationship with film started while working for the Tribeca film festival for 3
years. In addition, I have also assisted with the musical direction of 2 short films,
and a stage presentation. I am currently working internationally as a DJ which
has given me the opportunity to DJ at various film openings and film wrap parties.
A filmekkel a Tribeca filmfesztiválon ismerkedtem meg, ahol 3 évig dolgoztam. Ezen
kívül 2 rövidfilm zenei rendezésében és egy színpadi bemutatóban is segédkeztem.
Jelenleg nemzetközi szinten DJ vagyok, melynek köszönhetően felléphettem különböző filmbemutatókon és filmes bulikon.
WOLFGANG LEIS (hunGERy)

INTERNATIONAL JURY 2021

Hungarian Chicago Silver Hugo prize, Cannes Silver Dolphin and Berlin Red
Dot winner film director and screenwriter. After graduating from university, he
directed TV shows, advertisements and commercials for the internet and around
60 television channels. In 2007 his first short movie, Hangár was shot. He was the
co-director of the play Hamlet-illusions, which was a unique combination of theater
and movie tools.
Magyar filmrendező, forgatókönyvíró. 2015-ben A győztes című alkotása bekerült
az Oscar-díj jelölő Odensei Filmfesztivál versenyprogramjába. A Zeneakadémia imázsklipjei elnyerték
a Chicagoi Nemzetközi Filmfesztiválon 2015-ben és 2017-ben az ezüst Hugo–díjat, és a berlini Red Dot
mellett a Cannes-i Ezüst Delfint is. A Született muzsikusok című websorozatáért a Los Angeles Film
Awards és a London Lowie Awards díját vehette át.

Short Films - yes, please! Film Screening - yes, again! Festival Events - yes,
again! Short Film Festival - fantastico! Welcome (back) to the BuShoExperience. Finally we can meet again face to face to watch, discuss, share,
party and dance! Together in screenings, open jury discussions, live music
events in cinemas, cultural institutes, theaters and bars in the Paris of the
East. Pleased to meet you, hope you guess my name...
Rövidfilmek - igen, kérem! Filmvetítés - igen, ismét! Rendezvények - igen, újra!
Rövidfilmfesztivál - fantasztikus! Üdvözöljük (újra) a BuSho élményben. Végre
újra találkozhatunk élőben, hogy megnézzük, megbeszéljük, megosszuk egymással, bulizzunk és
táncoljunk! Együtt a vetítéseken, zsűri konzultáción, koncerteken a mozikban, intézetekben és
bárokban, a kelet Párizsában. Örülök, hogy találkozhatunk, remélem kitalálod a nevem...
JURY — ZSŰRI
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L’Effort Commercial / Store policy / Sarah Arnold
16:58 / Fiction / France

1. BLOCK (75’)

01.09. WEDNESDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA / 01.09. WEDNESDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

Lea begins a summer job as a cashier in a large supermarket chain. In
an empty and cold environment, she soon discovers the underlying
violence of the work place.
Lea nyáron egy nagy üzletláncnál vállal pénztáros állást. Az üres és rideg környezetben hamar felfedezi munkahelyének mögöttes arculatát.

The Day Of The Coyote / Derek Hayes
4:06 / Fiction / United Kingdomf

A coldly efficient hitman, with a politician in his sights, finds that
ACME aren’t the best company to supply sniper’s rifles.
Egy bérgyilkos, aki egy politikus megölésével van megbízva, rájön,
hogy az ACME nem a legjobb cég a puskák beszerzésére.

Big Crunch / Júlia Farkas
2:00 / Animation / Hungary
Big Crunch is a completely spontaneous, freely associative visual
mindfuck, morphs and zooms fuse the various situations into a single,
continuous scene.
A Big Crunch egy teljesen spontán, szabad asszociációs vizuális őrület, melyben a különböző szituációkat a morfolódó alakok kötik össze
egyetlen folyamatos jelenetté.

16 / Ana Lambarri Tellaeche
19:00 / Fiction / Spain
Laura and Carlos have a date. It begins like a nice meeting, ends
violent way. Laura unable to assume what happened, is immersed
in a constant confrontation with her loved ones and teachers, which
leads to more violence.
Laura és Carlos randevúja jól indul, de erőszakba torkollik. Laura képtelen felvállalni a történteket, és szeretteivel, tanáraival folyamatos
összeütközésben áll, ami több erőszakhoz vezet.
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COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK

Dilemma / Péter Dóczé
24:00 / Fiction / Hungary

Muž, který připojil trinitrotoluenovou nálož k
mixážnímu pultu / The man who attached TNT
explosive to the mixing console /
Luboš Kučera / 9:02 / Fiction / Czech Republic
The story of a man who did not hesitate to risk his own life to
attract (his) wife.

1. BLOCK (75’)

Dóra éli a fővárosi egyetemisták mindennapjait. Egy nyári délutánon
szemtanúja lesz, ahogyan apja egy idegen nővel incselkedik. Dóra előtt
hatalmas dilemma áll – vagy elmondja édesanyjának, mit látott, ezzel
tönkretéve egy látszólag működő viszonyt, vagy magában tartja a titkot.

01.09. WEDNESDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA
01.09. WEDNESDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

Dóra lives the everyday life of a university student. A summer
afternoon she witnesses her father openly flirting with an unknown
woman. Dóra faces a huge dilemma: should she tell her mother
what she saw? The investigation of this mysterious woman begins.
However, she gets unexpected answers.

Egy férfi története, aki nem habozott kockáztatni az életét a felesége vonzalmáért.

Refugio / Refuge / Juan Antonio Moreno
15:00 / Fiction / Spain

The Social Cube / Bety Suchanová
4:08 / Animation / Experimental / Czech Republic
Resurrect our imaginations beyond the four wall of our social cage.
Animated essay about global situation of our society. The film is
pointing out problems most of the people face in their everyday life.
Animált esszé a társadalom helyzetéről, mely újjáéleszti a képzeletet a szociális ketrecünk falain túl. A film a mindennapok problémáira mutat rá.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK

2. BLOCK (75’)

Destiny nem akar visszatérni és Paulina segítségével elmenekül amíg
mindenki alszik. Az éjszaka közepén félelemből menekülnek, amíg meg
nem találják a rejtekhelyüket.

01.09. WEDNESDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA
01.09. WEDNESDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

Destiny doesn’t want to go back and leaves with the help of his friend
Paulina while everyone is asleep. In the middle of the night, they
escape from fear until they find their shelter.
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The Devil’s Harmony / Dylan Holmes Williams
14:19 / Fiction / United Kingdom
A bullied teenage girl leads a cappella club on a trail of destruction
against her high school enemies.

2. BLOCK (75’)

01.09. WEDNESDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA / 01.09. WEDNESDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

Egy bántalmazott tinédzser lány egy cappella klubot vezet a gimnáziumi ellenségei ellen.

Csendes környék / A quiet neighborhood / Varga Gábor
11:00 / Fiction / Hungary
András spent his whole life trying to build a stable home for his
son, but when he stumbles upon Kristóf’s deepest secret, their
relationship is tested. Can they connect with each other for the first
time in their life now?
András egész életét arra tette fel, hogy otthont teremtsen a fiának.
Amikor azonban rájön Kristóf legmélyebb titkára, kettőjük kapcsolata
próbatétel elé kerül. Vajon sikerül életükben először egymásra találniuk most, hogy már nincs sok idejük hátra?

Cucaracha / Roach / Agustín Touriño
13:20 / Animation / Argentina
One day, Gregorio discovers a cockroach in his cupboard and sees an
opportunity to change his life.
Egy nap Gregorio egy csótányt fedez fel a szekrényében és lehetőséget lát az élete megváltoztatására.

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

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

A Morning At The Museum/ Tal Greenberg
10:45 / Fiction / Israel

Assafot felesége berángatja egy múzeumba, ahol elgondolkozik, hogy
mennyit változtak mióta találkoztak. Egy véletlen találkozás egy
kedves turistával arra sarkallja, hogy válasszon a tökéletes idegen és
a felesége között.

Gravedad / Matisse Gonzalez
10:30 / Animation / Germany
Some days are light and some days are heavy. In a world where gravity
changes constantly, you have to find something to keep you grounded.
Néhány nap könnyű, néhány nehéz. Egy világban ahol a gravitáció folyamatosan változik, találnod kell valamit, ami a földön tart.

Szégyen / Shame / Wrochna Marcell
14:00 / Fiction / Hungary

3. BLOCK (76’)

When Assaf’s wife drags him to a museum, the place that never
changes, he could not help but wonder how they have changed since
they met. A chance encounter with a lovely tourist prompts him to
choose between a perfect stranger and the wife he knows.

01.09. WEDNESDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA / 01.09. WEDNESDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

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?

Two women struggle to save their families in the dark age of early
Communism in Hungary.
A Szégyen az ötvenes évek Rákosi-diktatúrájának és egy falu íratlan
törvényeinek nyomása alatt túlélni próbáló két nő története.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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3. BLOCK (76’)

01.09. WEDNESDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA
01.09. WEDNESDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

Pod edin pokriv / Under the Same Roof /
Simeon Tsonchev / 25:26 / Fiction / Bulgaria
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 hangszerét nagyon boldog lesz, de nemsokára váratlan fordulatot vesz
a hozzáállása.

Survivers / Carlos Gómez-Trigo
6:30 / Fiction/ Spain
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?

4. BLOCK (75’)

01.09. WEDNESDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA
02.09. THURSDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

Liga / A Few Good Kids / Márton Dániel
23:21 / Fiction / Hungary
A film about two 10-year old boys who try to save the world and their
friendship.
Pistiéknél mindennaposak a veszekedések, a kisfiú aggódik, hogy apja
elhagyja őket. Félixet anyukája neveli, apjáról keveset tudni. A két
jóbarát a fantázia világába menekül, ahol két másik társukkal együtt
fantasztikus hőstetteket hajtanak végre.

Sheep, Wolf and a Cup of Tea... / Marion Lacourt
12:11 / Animation / France
At night, while family members indulge in curious rituals before
sleeping, a child invokes a wolf from the bottom of a box hidden under
his bed. Disturbing sheep then besiege the door of his bedroom...
Éjszaka, miközben a család belemerül a szertartásba, a gyerek megidéz
egy farkast az ágya alatt elrejtett dobozból. Ezután bárányok kezdik
ostromolni a hálószobája ajtaját.
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Les filles ne marchent pas seules la nuit / Girls
Shouldn’t Walk Alone at Night / Katerine Martineau /
17:22 / Fiction / Canada
After a late night high school graduation party, Chantal and
Delphine find themselves walking home alone in the dark. Lost in the
forest, their long night walk is punctuated by carelessness and an
irrepressible desire to exist.

Are we receiving biological signals from outer space?/
Tim Grabham / 4:43 / Experimental / United Kingdom

Egy rövid kísérleti dokumentumfilm L. George Lawrence, elektromérnök, biodinamikus, csillagközi kommunikációs kísérleteiről.

Mira / Look / Hugo de la Riva
7:28 / Fiction/ Spain

Cristina wakes up from a nightmare. Or maybe not…
Cristina felriad egy rémálomból. Vagy lehet, hogy nem…

Slow / Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi
10:29 / Fiction / Italy

4. BLOCK (75’)

A short experimental documentary regarding the biodynamic
interstellar communication experiments of electronics engineer L.
George Lawrence

01.09. WEDNESDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA / 02.09. THURSDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

Egy éjszakába nyúló érettségi buli után Chantal és Delphine hazaindulnak a sötétben. Az erdőben eltévedve az útjukat gondatlanság és
elfojthatatlan életvágy kíséri.

Since Marisa retired, her life has changed profoundly: she feels
useless, abandoned, without a purpose. The meeting with a secret
organization of pensioners reveals to her one of the greatest
mysteries in the history of mankind: road traffic.
Mióta Marisa nyugdíjas lett, az élete gyökeresen megváltozott: haszontalannak, elhagyatottnak érzi magát, céltalanul éli az életét. Ám amikor
találkozik egy nyugdíjasokból álló titkos társasággal, feltárul számára az
emberiség történetének egyik legnagyobb rejtélye: a közúti közlekedés.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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Aria / Christopher Poole
13:25 / Fiction / United Kingdom

5. BLOCK (76’)

02.09. THURSDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA / 02.09.WEDNESDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

Jenny and Tom are excited to install a new Aria “smart security
system” in their home. Tom becomes increasingly paranoid about
what may be lurking outside their front door at night and eventually
confronts it.
Jenny és Tom izgatottak, hogy beszereljenek egy új Aria „okos biztonsági rendszert” az ottthonukba. Tom egyre jobban fél attól, ami éjszakánként az ajtó előtt lesben áll, és végül szembeszáll vele.

Incognito / Inkognitó / 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.

Zarnitsa / Alena Shevchenko
21:45 / Fiction / Russian Federation
16-year-old Alice, a lively and talented girl, gets into the cadet corps
and falls in love with her classmate Andrey. But Andrey does not
tolerate competition and Alice will have to make a choice: victory in
military competitions or the love of a guy.
Alice 16 éves, élénk és tehetséges lány. Belép a kadett hadtestbe és
beleszeret Andreybe, az osztálytársába. Andrey nem viszonozza a közeledést, ezért Alicenek döntést kell hoznia: Andrey szerelme, vagy
a katonai megmérettetés.

Anatomie eines Weltverständnisses / Anatomy of
a Worldview / Alexander Fischer (a.k.a. Peskador) /
3:04 / Experimental / Germany
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.
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Az én történetem / My story / Levente Török
13:00 / Fiction / Hungary

Tap Boy / Will Kenning
15:58 / Fiction / United Kingdom
Trapped within a county lines drug gang, a vulnerable teenager finds
escape by practicing tap dance. But when his dreams start to take
over his gangland responsibilities he’s faced with a terrible choice.
Egy megyei drogbanda csapdába ejt egy sebezhető tinédzsert, aki
a sztepptáncba menekül. De amikor az álmai kezdik átvenni a drogbandával kapcsolatos gondolatait, egy borzalmas döntést kell meghoznia.

5. BLOCK (76’)

Egy anya az iskolában felejti a gyermekét. Meg kell érte fizetnie.

02.09. THURSDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA
02.09.WEDNESDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

A mother forgot her child at school. She has to pay the price for it.

The Following Year / Miguel Campaña
22:00 / Fiction / Spain

Mulm / Carol Ratajczak, Tobias Trebeljahr
6:51 / Animation / Germany
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 munkálkodik,
megzavarja a szomszéd macskája, akire neki kell figyelnie.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK

6. BLOCK (74’)

Az évfordulója napján, egy özvegy farmer kap egy klónt - az évekkel
ezelőtt elveszített barátnője hasonmását.

02.09. THURSDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA
02.09. THURSDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

The day of his anniversary, a widow farmer receives the clone of the
woman he lost years ago under tragic circumstances.
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Divljac / Feral / Bojana Babic
16:12 / Fiction / Serbia

6. BLOCK (74’)

02.09. THURSDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA / 02.09. THURSDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

In order to break the everyday monotony, three village women
secretly go on a trip together to hunt wild boars. After a series of
unexpected events, they discover their passion for a different kind
of prey.
Hogy megtörjék a mindennapok monotonitását, 3 falubeli nő titokban
elmegy vaddisznóra vadászni. Egy sor váratlan esemény után felfedezik a szenvedélyüket különböző prédákért.

Freedom Rider / László Barna
5:19 / Experimental / Romania
While the whole world is on lockdown, due to Covid-19, some still
find a way to escape. These are strange times, but those who are
brave enough to follow their dreams, always know which road to
take. They are the freedom riders!
Amíg az egész világ le van zárva a Covid-19 miatt, néhányan ki tudnak
szabadulni. Ezek furcsa idők, de azok, akik elég bátrak, hogy kövessék
az álmaikat mindig tudják melyik utat kövessék. Ők a szabadság lovasai!

Csönded / Listening / Gergely Tóth
13:00 / Fiction / Hungary

A socially anxious guy meets a deaf girl on a night out in Budapest.
Egy szociálisan szorongó srác és egy siket lány találkozása a budapesti
éjszakában.

David / Zachary Woods
11:40 / Fiction / United States
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.
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Katia / Andrey Natotcinskii
19:30 / Fiction / Russian Federation
After the daughter’s death, Galina stays completely alone and loses
the meaning of life. Suddenly she notices the incarnation of her
daughter in a prostitute met in the elevator.
Lánya halála után Galina teljesen egyedül marad, elveszíti az élete
értelmét. Egyszercsak észreveszi, hogy lánya egy prostituáltban született újjá, akivel a liftben találkozott.

Egy internetes trollt megtrollkodik egy igazi troll.

One Left / Sebastian Doringer
6:12 / Animation / Austria
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 vizsgálati eredményeket a hátralévő életükről. A legtöbb esetben a rendelkezésre álló idő nem olyan hosszú, mint remélték.

7. BLOCK (74’)

An Internet-troll gets trolled by a real troll.

02.09. THURSDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA / 03.09. FRIDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

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

Wedlock / Stephen Ashwell
6:00 / Fiction / United Kingdom
Somewhere in the English countryside… one man drives as if his life
depends on it, while one woman steps down the aisle on the biggest
day of her life. Both speeding towards a future destined to collide.
Valahol az angol vidéken... egy férfi úgy vezet, mintha az élete múlna
rajta, míg egy nő élete legnagyobb napján lép az oltár elé. Mindketten
száguldanak a jövőjük felé, amely összeütközésre ítéltetett.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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7. BLOCK (74’)

02.09. THURSDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA
03.09. FRIDAY 18:00 – 19:15 ART+ CINEMA

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?

Capsule-Extintor / Fire extinguisher /
Rodrigo Sopeña, Joana Solnado
4:00 / Fiction / Spain
Milagros is obliged to install a fire extinguisher in her chapel. But
first she will have to ask someone’s permission...
Milagrost kötelezik, hogy tűzoltó készüléket szereljen a kápolnájába.
De előbb engedélyt kell kérnie valakitől...

8. BLOCK (76’)

02.09. THURSDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA
03.09. FRIDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

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.

Споделено сърце / Mutual Heart /
Desislav Zherar Atanasov
14:59 / Fiction / Bulgaria
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 kollázsokkal. Egy nap találkozik Viktorral, a zsarnokkal. Különbségeik
ellenére a két srác megtalálja a közös hangot.
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Ant Hill / Marek Náprstek
12:35 / Animation / Czech Republic

Smoking Kills / Steven Luchel
2:20 / Fiction / France

Egy reggel, miután Karl, Julia férje munkába indul, a lány hagyja magát
elcsábítani egy utolsó cigarettára... De a dohányzás öl.

Digicica / Digicat / Péter Fülöp
6:00 / Ficton / Hungary
For the young son of an ever-busy mother, a perfectly realistic pet is
a wonderful companion, until the battery in the console dies.
Miközben anya folyamatosan a telefonon intézi a munkát, Petike
a házikedvenc cicával játszik, amíg le nem merül benne az elem. Tigris
ugyanis csak egy csúcsmodern digitális játék. De semmi baj, van pótakku mindenhez.

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

8. BLOCK (76’)

One morning after Karl, Julia’s husband, leaves for work, she lets
herself be tempted by a last cigarette... But smoking Kills.

02.09. THURSDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA / 03.09. FRIDAY 19:30 – 20:45 ART+ CINEMA

An adolescent ant worker living in the outskirts of a dying human
world who wants more from her life than accepting the given fate.
However when she is cast out for accidentaly causing fire she is
scared of the the outside and longs to be accepted back. She has to
grow up to save the world.
Egy serdülő hangyamunkás a haldokló emberi világ peremén él, és
többet akar az élettől, mint pusztán elfogadni a sorsát. Amikor azonban kitaszítják, mert véletlenül tüzet okozott, megijed a külvilágtól, és
szeretné, ha visszafogadnák. Fel kell nőnie, hogy megmentse a világot.

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 valójában kém volt, a temetésen pedig mindenféle rendű és rangú kém
gazemberek jelennek meg az apja múltjából.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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Sinkende Schiffe / Sinking Ships / Andreas Kessler
21:25 / Fiction / Germany
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.

9. BLOCK (75’)

03.09. FRIDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA / 03.09. FRIDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

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

Congregation / Nick Simpson
2:49 / Animation / Australia

The club offers up to you.
A klub téged dicsőít.

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...

Mirage / Sil van der Woerd
14:59 / Experimental / Netherlands
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.
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Подарунок / The Gift / Oleh Martyrosian
16:41 / Fiction / Ukraine

Ce qui résonne dans le silence / What resonates in
silence / Marine Blin / 8:02 / Animation / France
Hiding death does not make it disappear. A little girl who suffered
from the silence of adults felt dispossessed of her right to mourn. As
an adult, she recounts the tender gestures that bind her to the dead.

9. BLOCK (75’)

Akik szeretnek elrejtőzni mások elől azoknak ma a legjobb hely egy
mobiltelefon. Könnyű megtalálni, ha van belőle még egy. Ha nincs:
a keresés nyomozássá, drámává, abszurd komédiává válhat.

03.09. FRIDAY 13:00 – 14:15 PUSKIN CINEMA
03.09. FRIDAY 21:00 – 22:15 ART+ CINEMA

Among the living beings who like to hide from their owners, today in
the first place - a mobile phone. It’s easy to find if you have another
cell phone. If there is no other - the search can turn into a detective,
drama, comedy, absurdity.

A halál elrejtése nem tünteti el azt. A felnőttek hallgatásától szenvedő
kislány úgy érezte, megfosztották a gyászhoz való jogától. Felnőttként
mesél a gyengéd szálakról, amelyek a halottakhoz kötik.

Friend / Andrey Svetlov
20:30 / Fiction / Belarus

Two girls live together along the post-apocalyptic coast, both
sharing the same goal of reaching the other side in hopes of a better
life.
Két lány a posztapokaliptikus periférián közös céljukon dolgozik átjutni
a talán élhetőbb túlpartra. Egyiküket egy titokzatos lény közelíti meg
ezzel visszafordíthatatlan eseményeket indítva el.
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10. BLOCK (76’)

Reduction / Anna Réka Szakály
10:00 / Animation / Hungary

03.09. FRIDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA
04.09. SATURDAY 14:00 – 15:15 ART+ CINEMA

“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 üldözésekkel, gyerekes kalandozással és könnyed humorral fűszerezve.
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Sintra III / Aitor Echeverría , Ivan Casajús
12:07 / Fiction / Spain

10. BLOCK (76’)

03.09. FRIDAY 14:30 – 15:45 PUSKIN CINEMA / 04.09. SATURDAY 14:00 – 15:15 ART+ CINEMA

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
balesetet szenved, és kerékcsere közben felfedez egy régi dobozt,
tele zenei kazettákkal. Ezek azok a mixek, amelyeket Elena az utazásaikra készített.

Cântec de leagăn / Cradle / Paul Muresan
4:00 / Animation / Romania
People tend to hurt each other, leaving long lasting wounds, and this
is no different amongst families.
Az emberek hajlamosak megbántani egymást, hosszú ideig tartó sebeket hagyva maguk után. Nincs ez másképp a családok között sem.

Zuniverzum / Katalin Oláh, Sándor Csukás,
Dorka Gryllus, Kornél Simon, György Baráthy
30:00 / Fiction / Hungary
Alíz and Máté are both married with kids. Nevertheless, they
fall passionately in love with each other. Although their affair is
a carefully kept secret, it is full of romance. But the outbreak of the
coronavirus rewrites the rules of the just-forming relationship.
Alíz és Máté mindketten házasok és gyerekeik vannak. Ennek ellenére
szenvedélyesen egymásba szeretnek. Bár viszonyuk féltve őrzött titok,
tele van romantikával. A koronavírus-járvány kitörése azonban átírja
az éppen alakulóban lévő kapcsolat szabályait.

www.freeszfe.hu
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COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK

Gym Patriot / Slobodan Karajlovic
7:23 / Fiction / United Kingdom
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?

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

Un Cœur d’Or / Heart of Gold / Simon Filliot
12:45 / Animation / France
Who wouldn’t give their all for a child? a mother sees an opportunity
to escape the hardships of a life of poverty by selling her organs
to a sick, very rich, elderly neighbor. And she hands over her own
flesh in exchange for gold. Little by little, necessity gives way to
a craving for more gold.
Ki ne adna meg mindent a gyerekéért? Az anya a szegénység nehézségei elől menekülne azáltal, hogy eladja szerveit egy beteg, de nagyon gazdag szomszédnak. A saját húsát aranyra váltja, de apránként
a szükség átadja helyét a még több arany utáni vágynak.

11. BLOCK (76’)

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 loverivals 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?

03.09. FRIDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA / 04.09. SATURDAY 15:30 – 16:45 ART+ CINEMA

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 felhangja. Hogyan fog visszavágni?

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

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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11. BLOCK (76’)

03.09. FRIDAY 16:15 – 17:30 PUSKIN CINEMA
04.09. SATURDAY 15:30 – 16:45 ART+ CINEMA

La Luna, Tomasico y mi abuela / The Moon, Tomasico
and my Grandmother / Ángel Caparrós
3:25 / Fiction / Spain
A grandson is willing to do whatever it takes to fulfil his grandmother’s
last wish.
Egy unoka bármit hajlandó megtenni, hogy teljesítse nagymamája
utolsó kívánságát.

Particules Fines / Grégory Robin
8:13 / Fiction / France

While he waits for his driving school instructor, Gaspard encounters
Camille. They are eighteen years old. Gaspard is ironic and
a braggart. Camille is altruistic and committed to causes. They don’t
hit it off. Ten years later, they share the same car. Camille is in the
driver’s seat.
Miközben az autós oktatójára vár, Gaspard találkozik Camille-lal.
Tizennyolc évesek. Gaspard ironikus és hencegő. Camille önzetlen és
elkötelezett az ügyek iránt. Nem jönnek ki egymással. Tíz évvel később
ugyanabban az autóban ülnek. Camille vezet.

12. BLOCK (74’)

03.09. FRIDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA
04.09. SATURDAY 17:00 – 18:15 ART+ CINEMA

Pannónia Dicsérete / Land of Glory / 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.

Hold Me Tight / Mélanie Robert-Tourneur
6:06 / Animation / Belgium
In the heart of a dark forest, two silhouettes meet, attract and
repel each other in an explosive bridal parade. “Hold Me Tight” is
a bittersweet romance.
Egy sötét erdő szívében két sziluett találkozik, vonzza és taszítja egymást egy robbanásszerű menyasszonyi parádéban. A “Hold Me Tight”
egy keserédes románc.
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COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK

Everything is very serious / Anton Rival,
Dmitry Vlaskin / 11:30 / Fiction / Russian Federation
Once the Hero has discovered that he lives in an extremely serious
world where everyone is unbearably serious. So serious that the
minds are blowing. Trying to change the situation, he falls into
a vicious circle of attempts to live lightly.

Jelszó a * * * * * - hoz / Password to the * * * * * /
Adél Szegedi / 2:00 / Animation / Hungary

A film életre kelt egy verset, mely álmok, gyermekkori emlékképek,
naplóbejegyzések és azok felnőttkori értelmezése közt kanyarog,
reflektálva a lét értelmének keresése által felvetülő kérdésekre és
a folyton visszatérő kilátástalanság érzetére.

Kwiat jednej nocy / A flower of one Night / Nata Szada
11:54 / Fiction / Poland
A Flower of one night tells a story of the first infatuation of the main
character – Łucja, which is obstructed by her possessive mother. It is
also a story of values and barriers, which in a small community are
the only indicators of truth and action.
A film a főszereplő -Łucja- első fellángolásának történetét meséli el,
amelyet zsarnok anyja megakadályozott. Ez ugyanakkor az értékek és
határvonalak története is, amelyek egy kis közösségben az igazság és
a cselekvés kizárólagos jellemzői.

12. BLOCK (74’)

The film brings a poem to life which winds between childhood
memories, diary notes, and their adult interpretation, reflecting
the issues raised by the search for the meaning of existence and the
feeling of frequent hopelessness.

03.09. FRIDAY 17:45 – 19:00 PUSKIN CINEMA / 04.09. SATURDAY 17:00 – 18:15 ART+ CINEMA

A Hős egyszer csak rájött, hogy egy rendkívül komoly világban él,
ahol mindenki elviselhetetlenül komoly. Annyira komoly, hogy az agy
elszáll. Miközben megpróbál változtatni a helyzeten és könnyed életet
élni, a próbálkozások ördögi körébe kerül.

The imperfect picture / Coxy Chiara Rodoni
13:32 / Fiction / USA
In a world obsessed with perfection, an eclectic woman realizes that
life is better imperfect.
Egy olyan világban, ami a tökéletesség megszállottja, egy eklektikus
nő rájön, hogy az élet jobb tökéletlenül.

COMPETITION FILMS – VERSENYFILMEK
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ADVERTISING - REKLÁM

CREATIVE EUROPE – KREATÍV EURÓPA

De plumes et de plomb / Feathers and lead /
Sylvain Icart / 19:25 / Fiction / France

Long Distance / Or Sinai
20:00 / Fiction / Israel

The Handyman / Nicholas Clifford
15:00 / Fiction / Australia
Alone at her country estate, Evelyn attempts to end her life but is
interrupted by the arrival of an awkward but endearing handyman.
Evelyn’s desire to make him leave collides with his need of a job and
Evelyn discovers the Handyman has problems of his own.
Egyedül vidéki birtokán Evelyn megpróbál véget vetni az életének, de
megzavarja egy kínos, de kedves Ezermester érkezése. Miközben elküldené a munkát kereső embert, Evelyn rájön, hogy az Ezermesternek is
vannak saját problémái.

LLengua amb tàperes / Tongue with capers /
David Mataró / 15:00 / Fiction / Spain
Who needs capers in the middle of a zombie apocalypse? A bartender
and his Mallorcan neighbor will try to answer those existential or
perhaps not so existential questions.
Kinek van szüksége kapribogyóra egy zombi apokalipszis közepén? Egy
csapos és mallorcai szomszédja megpróbál válaszolni ezekre a létfontosságú vagy talán nem annyira létfontosságú kérdésekre.

01.09. WEDNESDAY 19:15, PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Rachel is losing her sight to the point she can’t even manage doing
the smallest daily functions, like dialing the phone. She opens her
door to passing by strangers, on a tiny but significant journey, to
reach out to her daughter, on the other side of the world.
Rachel annyira elveszíti látását, hogy a legkisebb napi feladatokat sem
tudja elvégezni, például a telefonálást. Kinyitja az ajtót arra járó idegeneknek, hogy egy apró, de jelentős úton elérje lányát, a világ másik felén.

INTERNATIONAL PANORAMA (100’)

Léo, 11, hunts with his father Arnaud. This one wants his son to kill
his first wood pigeon today, just before he turns twelve, to become
a hunter, following the tradition. Blinded by his admiration and his
desire to be like him, Leo submits to the Arnaud’s will.
A 11 éves Léo édesapjával, Arnauddal vadászik. Azt akarja, hogy fia,
tizenkét éves kora előtt megölje első erdei galambját, hogy a hagyomány szerint vadásszá váljon. Leo a csodálattól és a vágyától, hogy
olyan legyen, mint ő, aláveti magát Arnaud akaratának.

Silent Zone / Caren Wuhrer
28:50 / Fiction / Germany
Alice, uncommunicative and electrohypersensitive, lives in seclusion
in a dead zone deep in the Northern German forest. But then her
hermitage is suddenly disturbed by the sex worker Lucia, who settles
on the border of Alice’s safe space with her lovemobile.
Alice, kommunikációképtelen és túlérzékeny, elzárkózva él egy elhagyatott zónában, az észak-német erdő mélyén. De ekkor egyedüllétét
hirtelen megzavarja Lucia a szexmunkás, aki lovemobiljával Alice biztonságának épp a határán telepedik le.
INTERNATIONAL PANORAMA – NEMZETKÖZI PANORÁMA
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Diszkó Diktátor / Disco Dictator / Dániel Kőváry /
16:15 / Fiction
Laci, the aging ex-deejay runs a record store. The worn down shop’s
basement doubles as a club, where Peti, the young DJ plays on the
weekends. Or rather he would, if Laci let him.

02.09. THURSDAY 19:15 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

HUNGARIAN PANORAMA 1. (120’)

Laci bácsi, a szebb napokat látott ex-lemezlovas bakelit boltot üzemeltet. A lepukkant üzlet alagsora hétvégente klubként funkcionál,
ahol a fiatal Dj, Peti mixel. Mixelne, ha Laci hagyná.

Ebrovás / Hair Of The Dog / Dorka Vermes /
7:16 / Fiction
Emil’s been busy feeling sorry for himself. Today he’s got stuck with
the family dog whom he doesn’t know what to do with. Nevertheless
he soon figures out how to take advantage of the situation.
Emil önsajnálattal szeretné tölteni a napot, de rásózták a családi kutyát.Hamarosan eszébe jut, hogyan fordíthatná a javára a helyzetet.

Édes Testvér/ Flesh and Blood/ Palkovits Eszter /
7:00 / Fiction
Under the cloud of a violent father, sister and brother only rely on
each other. The sister has a secret affair which the brother witnesses.
Seeing the third person their relationship release a swirl of fear,
jealousy and brotherly love. / Két testvér között egészen különleges
kötelék jön létre: anya nélkül az intimitást csak egymástól remélhetik,
így amikor egy harmadik személy megjelenik kapcsolatukban
a féltékenység és a féltés teljesen összemosódnak.

Gyerekjáték / Child’s Play / Christopher Orzói /
23:00 / Fiction
Bogi is a young mother in her twenties, who -for a couple of dayswants to escape the reality of her life.
Bogi egy húszas éveiben járó fiatal anyuka, aki -legalább egy pár napra- szeretne kiszakadni jelenlegi életéből.

Hagyaték / Legacy / Jenő Hódi /
24:16 / Fiction
During the Holocaust thousands of Hungarian Jews were executed
by the Danube. This tragedy brought out the worst in some people,
but also the best in others. The film honors these heroes.
A holokauszt során több ezer magyar zsidót lőttek a Dunába. Ez a tragédia azonban nemcsak a legrosszabbat hanem a legjobbat is kihozta
az emberekből. A film nekik állít emléket.

Hegek / Wounds / Vidovics Ádám,Kohlmann Péter,
Faragó Péter / 22:00 / Fiction
A young teacher discovers a strange drawing, done by one of her
students. She gets unsettled by the memories that it brings back
from her own past, and starts to think that the child is in trouble, so
she begins an investigation. / Egy általános iskolai tanító észreveszi,
hogy az egyik diákja furcsán viselkedik. Rosszat sejt, tanácsot kér,
ám idősebb kollégái szerint a gyerek csak játszik. A kislány elkezd
furcsa dolgokat rajzolni, a tanító nem hagyja annyiban.
26

HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA

Juli`s (12) mother is a strict religious person and she`s forcing Juli to
practice and follow her religious beliefs. The question is if here is an
opportunity to break out from the world of this strict religion.
Juli (12) szeretne beilleszkedni az osztályába és olyan életet élni, mint
egy átlagos gyerek, de édesanyja szigorú vallási szabályok szerint neveli. Van lehetőség kitörni ebből a vallásos, zárt világból?

U up? / Viktória Szemerédy
8:52 / Fiction
Two young men engage in fleeting sexual intercourse. While they
reach the utmost intimacy on a physical level, they stay hopelessly
isolated emotionally.

HUNGARIAN PANORAMA 1. (120’)
02.09. THURSDAY 19:15
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

JHVH / Judit Kocsis
12:16 / Fiction

Két fiatal férfi alkalmi szexuális kapcsolatba kerül egymással. Mialatt
testileg a legmélyebb intimitást fedezik fel, érzelmi szinten reménytelenül magányosak maradnak.

Jövő szerdán / Next Wednesday / Norbert Molvay /
15:00 / Fiction

Kláramama uzsonnája / Some goodies for Mama Klara
/Franciska Zsuzsanna / 24:00 / Fiction
A lengthy drive to visit a grandmother at the hospital. The older
sister is at the wheel, her teenage brother is eating sandwiches.
Awkward silences and attempts to bond fill the car as they travel
through ugly landscapes.
Hosszas autóút egy vidéki nagymama kórházi látogatására. A nővér
vezet, kamasz öccse zsemlét eszik. Csúnyácska tájon haladnak keresztül, kínos csendek, gyengéd közeledések kísérik útjukat.

Menned kell / You Have to Go / Márton István Szabó /
12:16 / Fiction
A young silversmith has to decide, when and how to break up with her
boyfriend, on the last day of their relationship.
A fiatal ékszerésznek el kell döntenie, hogy mikor és hogyan szakítson
barátjával a kapcsolatuk utolsó napján.

Ne menekülj a csókok elől / You Can’t Run Away From
The Kisses / Lili Mária László / 13:16 / Fiction
Hajni’s period is late. She is afraid of being pregnant, therefore she
visits the boy who might be the father of her child. They spend the
night together at the boy’s house, trying to get closer to each other
– in different ways.
Hajni nőgyógyászati vizsgálatra megy, mert régóta késik a menstruációja és fél, hogy teherbe esett. A rendelőben derül ki, hogy napokig
kell várni az eredményre, ezért a lány nyugtalanul bolyong a városban.
HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA

03.09. FRIDAY 19:15 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Egy nap egy titkokkal teli fiatal lány elindul a városba, hogy a maga módján megoldja a problémáit. Többek között egy abortusz-tanácsadáson
kell aznap megjelennie, de nem szívesen válaszol a védőnő kérdéseire.

HUNGARIAN PANORAMA 2. (120’)

A young hungarian girl with a dark secret tries to relieve her heavy
heart by taking a walk in the city. The girl is interviewed by an
abortion counselor. She doesn’t really want to answer the questions.
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Outside the door / Gábor Hollós /
3:25 / Fiction

03.09. FRIDAY 19:15 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

HUNGARIAN PANORAMA 2. (120’)

The 25-year-old son’s first night at his father’s place who until now
haven’t known that he exists. What does he want?
Az apát felkeresi felnőtt fia, akinek létezéséről tudomása sem volt. Mit
akarhat?

Szabadok / Earworm / Bernáth Szilárd /
18:21 / Fiction
In 1956, a young Hungarian man tries to help the Soviets put down the
revolution in Budapest, but he just can’t get an old love song out of his
head, no matter how hard he tries to push it away…
1956-ban egy magyar, ávós fiú segítené a szovjeteket a pesti forradalom leverésében, ám egy kedves, régi dallam egyszerűen nem megy ki
a fejéből.

Szeurum / Marcell Farkas /
16:00 / Fiction
One night, Peter a sugar addicted guy meets with a girl, throwing
handmaded meteorits through the fences of the suburb. He decide to
join her until the daybreak. When the magic starts to fade,and the
light comes up.
Péter a cukorbeteg fiúcska estéjét egy leányzó zavarja meg. Úgy dönt,
hogy csatlakozik az idegenhez és együtt dobálnak be köveket a kertek
ablakain amíg a nap fel nem kel.

Szülőfalu / Village of Birth / Károly Ascher /
11:00 / Fiction
After Alvin finds out that his parents have suddenly died, he has to go
back to his hometown to settle the funerals.
Miután Alvin megtudja, hogy szülei hirtelen meghaltak, vissza kell mennie szülővárosába, hogy rendezze a temetésüket.

Sós, édes / Salty, Sweet / Péter Hajmási /
12:25 / Fiction
Szabolcs is going from somewhere to nowhere, but his past and
fate have different plans for him. A gas station attendant and
a coincidence change his life forever. Based on a true crime story.
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CINEMA, AMARCORD HALL

04.09. SATURDAY 11:00 PUSKIN

HUNGARIAN PANORAMA 3. (110’)

Szabolcs valahonnan a semmibe tart, de a múltja és sorsa mást tartogat neki. Egy benzinkutas és egy baleset megváltoztatja életét. A film
igaz történetet dolgoz fel.

Jövetel / Advent / Mátyás Szabó / 20:35 / Fiction
Grosák lives his uneventful, lonely life, until one night he notices
strange lights flashing outside. Could they be UFOs? Everyone in the
village wants to see the aliens, however, only Grosák manages to have
the encounter - with someone who has been.
Grosák eseménytelenül éli magányos mindennapjait, mígnem egy éjjel
különös fényekre lesz figyelmes. Talán a földönkívüliek. A faluban mindenki látni akarja az idegeneket, de csak Grosáknak jön össze a találkozás - valakivel, aki mindig ott volt.
HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA

Emelkedőn / Ascent / László István Balogh /
4:00 / Fiction
Story about a person searching his way.
Egy ember, aki az útját keresi.

Körémzárva / Don’t Forget to Miss Me/ Máté Papp /
4:00 / Fiction
Just a regular morning of an unusual relationship during the
quarantine.
Egy nem átlagos párkapcsolat átlagos reggele a karantén idején.

Visszhang / Echo / Adrienn Herczeg / 29:20 / Fiction
Zsolti who grew up in a malfunctioning family, faces the consequences
of his childhood traumas while attending a self-help group. Why
is the parental role so hard for him? Why is he struggling with his
relationship?
Zsolti, a rosszul működő családban felnőtt gyermek, önsegítő csoportba járva szembesül gyermekkorának máig ható következményeivel. Miért olyan nehéz számára a szülői szerep? Miért nem működik
a párkapcsolata?

Harlequin / Máté Papp /
6:00 / Fiction
Short ballad of a marionette puppet who wants to break free.
Rövid ballada egy önállóságról álmodó marionett báburól.

04.09. SATURDAY 11:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Hungarian teenager Péter is taking his British friend, Adam on
a personal but political tour around his hometown. The fast-paced
and emotional day gets the two boys closer together in an exotic
underground club.
A magyar Péter brit barátját, Adamet egy személyes, de politikai töltetű sétára viszi Budapesten. Egy underground klubban Adam közeledik
Péter felé, akinek ekkor szembe kell néznie saját érzéseivel.

HUNGARIAN PANORAMA 3. (110’)

Budapest, zárt város / Budapest, Closed City /
Máté Konkol / 13:00 / Fiction

Bábel Háza / House of Babel/Márk Lakatos /
26:37 / Fiction
A building of tight corridors keep a small society confined within
its walls. Regulated by a strict system as their lives play out in
a distorted reality. Such control must come at a cost for those
running such a facility.
Egy kis társadalom él egy épület szűk falai közt. Eltartásukat egy
szigorú rendszer szabályozza, életüket egy torz valóságképben élik.
Nagy árat fizetnek azok, akik ilyen intézményt működtetnek.
HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA
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CINEMA, AMARCORD HALL

04.09. SATURDAY 11:00 PUSKIN

HUNGARIAN PANORAMA 3. (110’)

Gyufa / Little Lights / Máté Papp /
4:37 / Fiction
Visual metaphor for everyday relationships.
Az emberi párkapcsolatok vizuális metaforája.

Elfelejtett nemzedék / Lost Generation /
Norbert Aracsi / 25:00 / Fiction

04.09. SATURDAY 13:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

HUNGARIAN PANORAMA 4. (105’)

The film presents the fate of four Hungarian soldiers in the last days
of World War II-stricken Hungary. The film focuses on the story of
a young boy who arrived to the front at the end of World War II.
Az Elfelejtett nemzedék négy magyar katona sorsát mutatja be a második világháború sújtotta Magyarország végnapjaiban. A film főszereplője egy fiatal fiú, aki a világháború végén kerül ki a frontra.

Amara Terra Mia / My Bitter Land / Attila Trasciatti /
11:00 / Fiction
The short film takes place in a mountain village in south-central Italy
in the early 1950s, when there was a very strong wave of emigration
in this area. People, families and lovers were torn apart often forever.
A rövidfilm az ötvenes évek elején játszódik egy dél-közép olaszországi
hegyi faluban, amikor ebben a térségben egy nagyon erős kivándorlási
hullám volt. Emberi, családi, szerelmi kapcsolatok szakadtak félbe,
sokszor örökre.

One of the Missing / Harc közben eltűnt /
Gábor Szentiványi / 11:30 / Fiction
A freedom fighter trapped under rubble-after the building he was
hiding in is bombed-wrestles his demons as he faces certain death.
Egy szabadságharcos reménytelen küzdelme az életben maradásért,
miután az épület, amiben rejtőzködött egy bombatalálat következtében ráomlott, ezzel csapdába ejtve őt.

Personal Demon / Dávid Eördegh /
3:54 / Fiction
We create our own fears
Mi teremtjük saját félelmeinket

Quarantine Set / Dorka Vermes /
10:34 / Fiction
In the middle of the lockdown Bala just wants to have fun. For him
the government’s questionable policy about freeing up hospital beds
came in handy.
A Covid első hullámának közepette Bala csak jól akarja érezni magát.
A kórházi ágyfelszabadítás program keretében elbocsájtották, ami
számára a rég várt szabadságot jelenti.
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It is the eve of the opening of Péter’s photo exhibition, titled
Something is Missing. He is anxious and feels like something is just
not right.
Péter a Valami hiányzik című fotókiállításának megnyitóján jár. Szorong és úgy érzi, hogy valami nem stimmel.

Something is up with life / Jonatán Lőrincz /
18:02 / Fiction
Living still-life portrait of Peter, a twenty-something immigrant lost
in the woods of his quarter-life crisis.
Életkép a huszonéves Peterről, az igazán felnőtté válás küszöbén.
Egy bolyongás otthon és idegen, természet és város, gyökerek
és elszakadás, élet és halál között, egy többnyelvű és rétegzett
világban.

HUNGARIAN PANORAMA 4. (105’)
04.09. SATURDAY 13:00
PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Valami hiányzik / Something is missing / Attila Antal /
25:16 / Fiction

Szúrópróba / Sting test / Bálint Ivicsics /
17:02 / Fiction

Az este, amikor a mindig szófogadó, zárkózott kisfiú választani kényszerül az atyai szigor és egy szúnyogcsípés közt.

Hearing about her sister’s illness, Zoe Usher returns to her childhood’s
home. She tries to help her brother Roderick nursing their sister
Magdalene, but soon a gruesome family secret reveals itself.
Húga betegségéről hallva Zoe Usher visszatér gyermekkori otthonába.
Megpróbál segíteni testvérének, Rodericknek, húgát, Magdalene-t
ápolni, de hamarosan fény derül egy sötét családi titokra.

A Kő / The Stone / Vilmos Heim / 3:48 / Fiction
Pál is 22 years old and works for his father’s washing machine repair
company. Nóra is 25 years old. wants to be a painter, but she works
for a tattoo salon. None of them had luck in love before, but one-day
Pál found a colourful stone in the riverside...
Pál 22 éves, kisegít az apja mosógépszerelő cégénél. Nóra 25 éves, festőművész szeretne lenni, de még egy tetováló szalonnak dolgozik. Egyikük sem hisz már a szerelemben, de egy napon Pál egy tarka követ talál...

Nem jön fel a nap / The Sun Does Not Rise/
Dániel Botos / 19:00 / Fiction
In the future there is no sunlight anymore. Oliver is searching for natural
light in this dark and alienated world. His external, realistic journey
starts to blend with his inner, subconscious trip, until it turns into it.
A jövőben a napfény már nem jut le a földre. Olivér ebben az elidegenedett,
sötét világban próbál természetes fényt találni. Külső, valószerű utazása
összekeveredik belső, tudatalatti útjával, majd teljesen átfordul abba.
HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA

04.09. SATURDAY 15:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

The Last of the Ushers / Ákos Dobos / 26:56 / Fiction

HUNGARIAN PANORAMA 5. (100’)

The evening, when the always obedient, reticent little boy is forced
to choose between paternal rigor and a mosquito bite.
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Triangle / Péter Engelmann /
19:16 / Fiction
The story follows three strangers who - based on a 1997’s psychological
experiment by Arthur Aron - are about to become friends for life,
separated only by 36 questions.

04.09. SATURDAY 15:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

HUNGARIAN PANORAMA 5. (100’)

Arthur Aron 1997-es pszichológiai kísérlete nyomán 3 idegen készül életre szóló barátságot kötni, melytől mindössze 36 kérdés választja el őket.
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Nyugovó / Winding Down/ Máté Papp /
3:00 / Fiction
Little sketch of dysfunctional family life.
Rövid betekintés egy diszfunkcionális házasságba.

Zozo King / Máté Hetényi / 6:00 / Fiction
Our protagonist is a guy in his 20s who calls himself Zozo King.
His costume represents freedom, strenght, power and respect for
him. A cape and a mask. He often imagines how would it be to be
a superhero.
Főszereplőnk egy a húszas éveiben járó srác aki Zozo king-nek hívja
magát. Számára a szabadság, erő, hatalom, és tisztelet jelenti mindazt
amibe ezen az estén öltözött. Köpeny és maszk. Sokszor elképzeli milyen lehet szuperhősnek lenni.

Emlék / Reminiscence / Bálint Kerhut /
4:11 / Fiction
An amateur artist recalls the face of his long-lost love to shape it
out of clay as the last remaining souvenir.
Egy amatőr művész felidézi régen elszalasztott szerelmének arcát,
hogy utolsó megmaradt emlékként agyagból megformálhassa.

HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA

Sans Idée / Máté Papp /
3:00 / Fiction
Attempts by a bohemian artist in Paris to get inspiration.
Egy fiatal párizsi író viaskodása az ötlettelenséggel.

A young wife hadn’t received any news about her husband who serves
in the Hungarian Second Army for a long-long time, she is not even
sure if he’s alive anymore. One day she begins to hope that she will
see him again...

Hosszú hétvége / Long Weekend / Norbert Molvay /
17:36 / Fiction

Highschool student Dorcsi’s boyfriend is her classmate Attila. He
wants to break up. At a friday evening rehearsal at the Art High
School Dorcsi gets to know why: Attila has an affair with the teacher.
Dorcsi becomes really upset.
A gimnazista Dorcsi pasija az osztálytársa Attila, aki szakítani akar.
A Művészeti Gimnázium péntek esti próbáján Dorcsi megtudja, miért:
Attilának viszonya van a tanárral. Dorcsi nagyon ideges lesz.

Légszomj / Stifled / Ottó Bánovits /
24:16 / Fiction
Anna returns to the island where she grew up. As she goes deeper into
the place her childhood memories gradually come to the surface.
Anna visszatér a szigetre, ahol felnőtt. Ahogy egyre beljebb halad
a szigeten, úgy törnek fel benne fokozatosan a gyermekkori emlékek.

MEI – Káprázat / MEI – Mirage / Zhang Ge /
18:00 / Fiction
On Mei’s birthday her father wants to suprise his daughter with
a very unique present.
Mei születésnapja alkalmából apja meg akarja lepni lányát egy páratlan ajándékkal.

04.09. SATURDAY 17:00 PUSKIN CINEMA, AMARCORD HALL

Egy fiatal feleség hosszú ideig nem kapott hírt férjéről, aki a Magyar
Második Hadseregben szolgál hosszú ideje, már abban sem biztos,
hogy életben van-e. Egy nap reménykedni kezd, hogy újra látni fogja ...

HUNGARIAN PANORAMA 6. (100’)

Két Főre / Table laid for two / Zsigmond Boldizsár /
11:00 / Fiction

Narkós és céda / Harlot and habitue / István Nagy,
Áron Palkó / 25:00 / Fiction
Tibi, a petty impostor struggling with alcoholism and narcissism trying
to navigate his life through a financial crisis. In his world, he is the
winner type of person, doing his own business, while all the others are
trying to work hard and fit in. Tibi, az alkoholizmussal és nárcizmussal
küszködő csaló, pénzügyi válságon keresztül próbálja irányba állítani az
életét. Az ő világában ő a nyertes típusú ember, aki saját dolgát végzi,
míg a többiek keményen dolgoznak és próbálnak beilleszkedni.
HUNGARIAN PANORAMA — MAGYAR PANORÁMA
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04.09. SATURDAY 11:00 ISTITUTO ITALIANO

HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA (123’)

Day-in day-out / Anna Török /
8:00 / Experimental
This is a story about a toxic relationship, where one’s harmful lifestyle
is too much for the main character to bear. The film focuses on the
people’s capacity for change and the redefining of their identity.
Egy olyan női történet, ahol túl nagy befolyással bír a másik fél káros
életvitele a főszereplő mindennapjaira. Központi témái: a személyiség
radikális torzulása, az identitás újbóli felépítése és definiálása.

Házikaranténban / In Home Quarantine /
Zoltán Janovics / 8:00 / Experimental
The film stars a large family. Family members live locked up in an
apartment with no interaction between them. The plot of the film takes
place in a single large room, a living room, in 7 minutes. The family is
monitored through a security camera. / A film szereplője egy nagycsalád.
A családtagok úgy élnek bezárva egy lakásban, hogy nincsen közöttük
semmilyen interakció. A film cselekménye egyetlen nagyszobában
játszódik, melyet egy biztonsági kamerán keresztül figyelhetünk meg.

Filmszalag / Film reel / András Körtési /
3:00 / Experimental
My short film is an experimental film that shows the frames of
a film reel and its history.
Kisfilmem egy kísérleti film, amely egy filmszalag képkockáit és azok
történetét jeleníti meg.

Flying waters / Peter Klausz /
3:00 / Experimental
A song to the fading of memories. Cameraless techniques on 8mm
film, 35mm negative film and slides.
Egy dal az emlékek elhalványulásához. Kamera nélküli technikák 8
mm-es filmen, 35 mm-es negatív filmen és diákon.

Itt nincs semmi / Nothing nowhere / Kriszti Kis /
1:00 / Experimental
Street etude about longing.
Utcai lecke a vágyakozásról.

Rouge and Blood / Rúzs és vér / Szabolcs Pető /
10:00 / Experimental
An experimental short film based on the Kuleshov-effect that
became famous in the twenties of the last century, it tells the story of
an encounter in a modern, mosaic-like way, through four film genres.
Kísérleti rövidfilm a múlt század húszas éveiben híressé vált
Kulesov-hatásra építve, modern felfogásban, négy filmzsáneren keresztül, mozaikszerűen mesélve el egy találkozás történetét.
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Usambara Violet / Aman Wadhan /
9:00 / Experimental

Néhány cserepes növény, furcsa ébrenléti órák és a kilátás az ablakomból. Egy heliotrop film a budapesti karanténból.

Egy Darab Csokoládé/ A Piece of Chocolate/
Vilmos Heim / 1:32 / Animation
Everything begins with something smaller, less significant... Do you
wanna a bite of it?
Minden valami kisebbel, kevésbé megfoghatóval kezdődik... Kérsz belőle egy harapást?

The story is about the hardships of two brothers, who decide to run
away from the violent environment of their home.
A történet két testvér nehézségeiről szól, akik úgy döntenek, hogy elmenekülnek otthonuk erőszakos környezetéből.

Avant/ Marcell Mostoha /
3:00 / Animation
The film work with the interaction of space, being in it and the
energies associated with them.
A film a tér és az abban való lét, valamint a hozzájuk társuló energiák
kölcsönhatásával foglalkozik.

Calliope / Zsófia Csánki /
8:29 / Animation
A bored boy explores a hidden club in a hope of fulfilling his desire for
adventure. The bizarre, dark, kinky and decadent world of Calliope
reveals for him, and transforms into a horroristic nightmare.
Egy életunt férfi rátalál egy titkos klubra, ahol kielégítheti vágyait és új
élményeket élhet át. Nem is sejti, hogy milyen bizarr és dekadens világ
tárul fel előtte.

Sok / Down / Gabriella Muresán /
3:00 / Animation

04.09. SATURDAY 11:00 ISTITUTO ITALIANO

Akárhová / Anywhere / Zsófia Osztós / 6:47 /
Animation

HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA (123’)

Some potted plants, odd hours of wakefulness, and the view from my
window. A heliotropic film from the lockdown in Budapest.

A young woman on a train dives in her thoughts to discover the cause
of her apathy and to find a solution to it.
A vonaton utazó fiatal nő elmerül a gondolataiban, hogy felfedezze
apátiájának okát és megoldást találjon rá.

HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA
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HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA (123’)

Még emlékszem / I still remember/ Flora Chilton /
6:20 / Animation
Sadly I remember the war very well. Because if something remains in
the memory of a child, it can’t be washed away.
Sajnos nagyon jól emlékszem a háborúra. Mert ha valami megmarad
egy gyermek emlékezetében, azt nem lehet kitörölni.

Már nem félek / I’m Not Afraid Anymore /
Eszter Kardos / 4:00 / Animation
Fear is an inevitable part of our lives, we all hide big or small dreads
in ourselves, with real or imagined origins. People of Budapest were
asked about their fears in this docu animation, which shows we are
not alone with our fears.
A félelem elkerülhetetlen része az életüknek, mindannyian rejtegetünk
magunkban kisebb-nagyobb rémképzeteket, legyen akár valós vagy
képzelt alapja. Vajon hogyan alakulnak ki ezek a szorongató érzések?

Inside/Márton Rénes /
3:31 / Animation
Set inside an old, dusty violin, the story is about the relationship
between perseverance, patience and time through music.
A régi, poros hegedű belsejében játszódó történet a zenén keresztül
szól a kitartás, a türelem és az idő kapcsolatáról.

MITCH-MATCH#20 / Géza M. Tóth /
2:05 / Animation
There’s only one matchstick left in the box. This blue headed
matchstick is the protagonist of MITCH-MATCH series, that embarks
on a journey in every episode and always returns to the box at the end.
Egy szál gyufa a MITCH-MATCH sorozat főszereplője, aki minden
egyes epizódban útnak indul, és sok-sok különös és játékos kaland
végén mindig visszatér a dobozba.

Outsider / Adrienn Gál /
5:33 / Animation
A short movie about human relations, integration in community, and
inability to adapt to each other.
Rövidfilm az emberi kapcsolatokról, a beilleszkedésről illetve az arra
való képtelenségről.

Papa / Fanni Bakos /
5:41 / Animation
A story about a father and his daughter following a symbolic road
together.
Szimbolikus történet egy apa-lánya kapcsolatról, és az útról, amit
együtt tesznek meg.
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Platón szobája / Plato’s Room / Viktória Varró /
4:42 / Animation

Emberek várakoznak egy végtelen folyosón, hogy befizethessék magukat életükről szóló mozira. A mozira, amiben ők a főszereplők.

Spirit Walk /Simon Finta /
4:05 / Animation
We lose ourselves in a silent forest, whilst as we move into its
deepness, the trees tell a vague story from the past, through which
we can learn about events happened a long time ago.
Amikor eltévedünk egy csöndes erdő sűrűjében, a fák által homályosan
mesélt múltbeli történések kapcsán korábbi események hangulatát
élhetjük át.

A man has a hard time with human relations. A woman stepping
into his life forces him to take a decision.
Egy férfi nehezen létesít emberi kapcsolatokat. Egy nap egy nő lép
az életébe, aki döntésre kényszeríti.

Sunshower/Attila Fekete, Ádám Wator /
9:15 / Animation
Residents at a drought-stricken dystopian town invoke a mannequin
for help.
Egy aszálytól sújtott disztópikus kisváros lakói egy próbababához fohászkodnak megoldásért.

Zabaszauruszok/Zsófia Zank/
8:00 / Animation
Zabaszauruszok is an adaptaion of the children stories of the same
name by Zoltán M. Kácsor, which tells a story of two dinosaurs and
a vulture and their journey together.
A Zabaszauruszok M. Kácsor Zoltán azonos című könyvsorozatának
első kötetének első három fejezete alapján készült, melyben két dínó
és egy keselyű közös útjának elejét követhetjük nyomon.

HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA

04.09. SATURDAY 11:00 ISTITUTO ITALIANO

Stimulus / Gréta Straubinger /
4:13 / Animation

HUNGARIAN ANIMEXPERI PANORAMA (123’)

People are waiting on an endless corridor to pay for the movie of
their lives. In these movies, they play the protagonists.
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Az olasz rövidfilmes központ, az olasz külügyminisztériummal együttműködésben kiválasztott 10 rövidfilmet
tesz elérhetővé a teljes 2021-es évre nagykövetségek, konzulátusok és olasz kulturális intézetek számára az
egész világon. A filmek az utóbbi évek legjelentősebb alkotásai közül lettek kiválasztva, és számos olasz diplomáciai körút során szervezett esemény keretein belül lesznek levetítve. A válogatás vígjátéktól a drámáig és a
dokumentumfilmekig terjed, egy amolyan áttekintése illetve metszete az aktuális és kortárs rövidfilmgyártásnak. A kiválasztott filmek a következők:

Come un uovo nel radiatore / Mint tojás a hűtőradiátorban –
2020 – 10’ – Davide Maria Valsecchi
02.09. WEDNESDAY 19:00 - 21:00

Centro Nazionale del Cortometraggio presenta: Dieci Corti in giro per il Mondo 2021
38

Per il quinto anno consecutivo, il Centro Nazionale del
Cortometraggio, in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, diffonde gratuitamente,
ad Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura in tutto il
mondo, dieci cortometraggi italiani, selezionati tra i lavori più
particolari e rappresentativi realizzati nel 2021. La selezione,
come ogni anno, presenta una panoramica sulla produzione breve
contemporanea, toccando generi e temi estremamente diversi tra di
loro. I corti potranno essere programmati all’interno delle iniziative
culturali delle varie rappresentanze diplomatiche italiane o in eventi
realizzati in partenariato con le rappresentanze (festival, rassegne,
mostre, ecc.). I film potranno essere proiettati singolarmente o a
gruppi, una sola volta o a più riprese. Ogni corto è accompagnato dalla propria scheda tecnica e da fotografie, il
tutto scaricabile gratuitamente per le Rappresentanze Diplomatiche Italiane. I dieci film saranno visionabili in
streaming dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane, che potranno così operare una scelta di titoli, scaricabili
in formato da proiezione HD dall’FTP del Centro Nazionale del Cortometraggio.

Valentino, aspirante attore, non vede l’ora di partire con la sua ragazza Anna
per il loro primo viaggio insieme. Ahimè l’automobile con cui stanno per
mettersi in strada appartiene al padre di lei, Carlo e prima di portargli via
l’auto, dovrà incontrarlo…
A színésznek készülő Valentino alig várja, hogy barátnőjével, Annával elutazzanak első közös nyaralásukra. De az utazáshoz használt autót először el kell
kérnie a tulajdonostól, a lány apjától, Carlótól, így a fiú nem kerülheti el a vele
való találkozást...

Cracolice – 2020 – 12’ – Fabio Serpa
Cracolice, paesino marittimo del Tirreno, è tristemente noto alla cronaca
per un evento scoppiato nei primi degli anni ’90, mai smentito né confermato:
a seguito dell’approdo delle famose “navi dei veleni”, la popolazione giovane
smise improvvisamente di crescere, creando degli eterni adolescenti. Come
questo sia stato possibile, rimane ancora un mistero.
Cracolice, a Tirrén tenger partján elterülő kis település egy, a ’90-es évek elején
a hírekbe bekerült, nem bizonyított, de nem is cáfolt események kapcsán vált
ismertté. Az elhíresült „méreghajók” kikötését követően az itt élő fiatalok hirtelen nem fejlődtek tovább, örök kamaszok maradtak. Máig rejtély, hogy ennek
mi lehet az oka.

En rang par deux – 2020 – 7’ – M. Giusti, V. Mancini, E. Bosco
L’idea del film nasce dall’incontro con due ragazzi africani che vivono a Roma,
ed è basata sulla loro musica. Nel corto, fra intervista e videoclip musicale, Afif
di origine tunisina e Aliou di origine senegalese raccontano le loro storie tanto
diverse, dell’amicizia, dell’Italia e soprattutto del valore fondamentale del
suonare insieme. / A film ötlete két Rómában élő afrikai fiatallal való találkozás
nyomán született és az ő zenéjük adja a film keretét. A rövidfilmben interjúk és
videoklipek segítségével a tunéziai származású Afif és a szenegáli származású Aliou
mesélik el egymástól oly különböző történeteiket a barátságról, Olaszországról
és mindenekelőtt a közös zenélés fontosságáról.

La terra delle onde / A hullámok földjén –
2020 – 17’ – Francesco Lorusso
Un ragazzino scompare durante una burrasca. I suoi amici, nonostante la
decisione degli adulti del paese di interrompere le ricerche, non si rassegnano
alla perdita e costruiscono un baracchino radio per rintracciarlo.
Egy fiú eltűnik egy hirtelen kitört viharban. Amikor a faluban élő felnőttek úgy
döntenek, hogy leállítják a keresést, a fiú barátai nem nyugszanak bele társuk
elvesztésébe és egy rádiós adóvevőt építenek a felkutatására.

DIECI CORTI IN GIRO PER IL MONDO 2021

Le vicissitudini e le avventure di un gruppo di ragazzi, abbandonati a sé stessi
mentre la vita, placida e sonnacchiosa in apparenza, scorre indisturbata. In
balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i
ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascineranno
verso un epilogo tragico e irreparabile…
Egy magára hagyott fiúcsapat viszontagságai és kalandjai, egy látszólag nyugodt és álmos élettel a háttérben. A fiúk kiszolgáltatva felnőtté válásuk, fantáziájuk és önhittségük démonainak, mint a rothadó anyagról a selyemre ide-oda
szálló legyek, tragikus és jóvátehetetlen végkifejlet felé sodródnak...

Macchiato / Az utolsó csepp – 2020 – 18’ – Prospero Pensa
La trama segue le vicende di Piero, un navigato barista che da quarant’anni tiene in piedi la
sua piccola attività nella periferia milanese. La sua routine viene sconvolta dall’apertura di
un nuovo bar proprio di fronte al suo. Si tratta di un negozio moderno, giovanile e instancabile,
di proprietà cinese. Nel momento di fragilità di Piero si inserisce Christian, un ragazzotto
del quartiere dalla parlantina sciolta, che getta nell’anziano uomo il seme della malizia, del
rancore e del pregiudizio. Fin dove sarà in grado di spingersi, Piero, per sopravvivere insieme
al suo bar? / A rövidfilm főszereplője Piero, aki már negyven éve vezeti kis kávézóját Milánó
külvárosában. Addigi megszokott élete azonban megváltozik, amikor az övével szemben
megnyílik egy modern, fiatalos, dinamikus, kínai tulajdonban álló bár. Ekkor ismerkedik meg
Christiannal, egy környékbeli fiatal fiúval, aki elülteti az idős férfiben a rosszindulat, a harag
és az előítélet csíráját. Vajon meddig képes elmenni Piero a kávézója és a saját túléléséért?

Paese che vai / Ahány ház, annyi szokás – 2020 – 11’ – Luca Padrini

Slow – 2020 – 11’ – Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi
Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profondamente
cambiata: si sente inutile, abbandonata, senza uno scopo. L’incontro con
un’organizzazione segreta di pensionati le svela uno dei più grandi misteri
della storia dell’umanità: il traffico stradale.
Mióta Marisa nyugdíjas lett, az élete gyökeresen megváltozott: haszontalannak,
elhagyatottnak érzi magát, céltalanul éli az életét. Ám amikor találkozik egy
nyugdíjasokból álló titkos társasággal, feltárul számára az emberiség történetének egyik legnagyobb rejtélye: a közúti közlekedés.

Threads Of Desire – 2021 – 14’ – Bianca Di Marco

Dopo il furto di un vestito pregiato dal sarto di paese, la vita monotona di una
contadina viene messa in soqquadro.
A falu szabójától ellopnak egy értékes ruhát és egy falusi lány egyhangú élete
a feje tetejére áll.

Tropicana – 2020 – 13’ – Francesco Romano
Maicol è un bambino di 8 anni, vive in una delle case dei lotti popolari del Trullo (Roma) con il
padre Valerio e la madre Giusy, entrambi molto giovani. Ha con il padre un rapporto di grande
complicità. I due trascorrono assieme gran parte del loro tempo tra partite alla playstation
e pomeriggi passati con gli amici. Come regalo per la promozione scolastica Maicol riceve i
soldi per acquistare la maglietta della sua squadra del cuore. Questo avvenimento e le sue
conseguenze metteranno in discussione e cambieranno il rapporto col padre.
Maicol egy 8 éves kisfiú, aki Róma Trullo lakónegyedében él nagyon fiatal szüleivel, Valerióval és Giusyval. Apjával cinkos egyetértés köti össze. Idejük nagy részét együtt töltik, délutánonként a barátaikkal vannak vagy playstationnel játszanak. Maicol az iskolaév sikeres
befejezése alkalmából pénzt kap ajándékba, hogy megvehesse kedvenc csapata mezét. Ez az
esemény és annak következményei fordulópontot jelentenek kettejük kapcsolatában.

DIECI CORTI IN GIRO PER IL MONDO 2021

02.09. WEDNESDAY 19:00 - 21:00

Ambientato in un piccolo paese della campagna italiana, un giovane ed affascinante
Alfredo torna a casa dopo tanto tempo insieme al suo compagno Mattia, un uomo
afroamericano. Dopo aver incontrato la nonna di Alfredo, la dolce e pazza Donna Maria,
i due vanno a trovare il padre di Alfredo, Sor Pucci. Alfredo deve dare la notizia al padre
all’antica sul suo segreto. Non sa che il suo segreto si trasformerà in una serie di eventi
comici inaspettati.
A rövidfilm egy olasz vidéki kisvárosban játszódik. A fiatal és jóképű Alfredo hosszú idő
után hazatér társával, az afroamerikai származású Mattiával. Alfredo és párja először
a nagymamával, a kedves és bohókás Donna Mariával találkozik, majd Alfredo apját, Sor
Puccit látogatják meg. Alfredo ekkor mondja el régivágású apjának a titkát. Nem is sejti,
hogy ez a titok váratlan és komikus események sorozatát indítja el.

Centro Nazionale del Cortometraggio presenta: Dieci Corti in giro per il Mondo 2021

Le Mosche / A legyek – 2020 – 15’ – Edgardo Pistone
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03.09. THURSDAY 19:00 - 21:00

PORTUGAL FILM – PORTUGUESE FILM AGENCY

The growing international recognition
of Portuguese cinema arose an ever
greater curiosity for the films obtained
in our country and with it, the creation
of Portugal Film as an agency for its
promotion. In recent years, Portugal
Film - Portuguese Film Agency (which
was officially created in 2013 within
IndieLisboa - Associação Cultural)
has been working, in a structured
and professional manner so that
Portuguese films can have world and
international premieres at festivals of
relevance. Through its films, Portugal
Film has accumulated countless
prizes, consequently help to establish
and recognize Portuguese authors at
international level. The idea behind
the Focus on Portugal at BuSho
- Budapest Short Film Festival is to show films made by very young Portuguese
directors with very different styles. Portuguese Cinema is known to have a very
recognisable style and the idea is to transcend that perception albeit keeping its
identity visible.
A portugál mozi egyre növekvő nemzetközi elismerése egyre nagyobb kíváncsiságot
keltett a hazánkban készített filmek iránt, és ezzel együtt született meg a Portugal
Film promóciós ügynökség. Az elmúlt években a Portugál Filmügynökség (amelyet hivatalosan 2013-ban hoztak létre IndieLisboa - Associação Cultural keretében) strukturált és professzionális módon dolgozik annak érdekében, hogy a portugál filmeknek
világ- és nemzetközi premierjei legyenek releváns fesztiválokon. Filmjein keresztül
a Portugal Film számtalan díjat gyűjtött össze, következésképpen segítette a portugál szerzők nemzetközi szintű elismerését. A BuSho - Budapesti Rövidfilm Fesztiválon
a Focus on Portugal mögött az az ötlet áll, hogy a fiatal portugál rendezők által készített, különböző stílusú filmeket mutassák be Magyarországon. A portugál mozinak
köztudottan nagyon felismerhető a stílusa, az ötlet pedig az, hogy túllépjen ezen a felfogáson, de megőrizze identitását.

Limoeiro / Lemon Tree – Joana Silva,
Animation, 2016, UK, Portugal, 5’

§Lemon tree is a film about a fictional character whose body is
assembled from memories embedded in an abandoned space.
Director: Joana is a London-based filmmaker born in Lisbon, Portugal
(1987). She’s passionate about colour and texture as well as creating
poetic narratives from sound and stories she writes.
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PORTUGUESE FILM AGENCY – PORTUGÁL FILM

O Homem de Trás-os-Montes / Beyond the Mountains –
Miguel Moraes Cabral / Fiction, 2017, Portugal, 29’

Director: Miguel Moraes Cabral (1984) is a director and a sound recorder. “Jorge’s Paths”, his first feature documentary film about an itinerant knife-sharpener in the north of Portugal, was released in Doclisboa 2013 (special mention) and was selected in several international
film festivals (Torino, Krakow, Camerimage).

Miragem Meus Putos / Mirage My Bros Diogo Baldaia / Fiction, 2017, Portugal, 24’

3 Anos Depois / 3 Years Later - Marco Amaral
Fiction, 2018, Portugal, 13’
A woman returns.
As night falls,a storm’s coming.
Director: Marco Amaral (1984) working in movies since 2010, he worked as a colorist in over 100 Short and Feature films. In 2014, his short
film “Autumn” premiered at the Curtas Vila do Conde International Film
Festival and then traveled the world through several international film
festivals. In 2018, he finished “3 Years Later” which premiered at the 71st
Locarno Film Festival. Both films seek the clash between Man and Nature.

Amor, Avenidas Novas - Duarte Coimbra
Fiction, 2018, Portugal, 20’
Lisbon, 2017. Manel is twenty years old, lives on Avenida Almirante
Reis and idealizes love inspired by the relationship of his parents. Out
of compassion, he hands over his double mattress to Nicolau and his
girlfriend, who returned to Lisbon.

03.09. THURSDAY 19:00 - 21:00

An elementary school class without a teacher, a contract signing
with a giant football club and a new year’s eve party. Three tales
tinged with aspiration and the desire to escape express a look into
a youth absorbed by the power of dreams and the harshness of
reality. A generation facing growth in tension with the future.
Director: Diogo Baldaia was born in Porto in 1992. He studied at the
Lisbon Theatre and Film School (ESTC) and is actually finishing a master degree in Fine Arts (Video) at KASK (Ghent, Belgium). His previous
films “Fúria” (2013) and Vulto (2014) were shown at international film
festivals like IndieLisboa, Doclisboa and Curtas de Vila do Conde and
were also exhibited in festivals in Canada, China and Austria.

PORTUGAL FILM – PORTUGUESE FILM AGENCY

In love with Trás-os-Montes and with his Guide of Portugal as a source
of inspiration, Miguel looks for stories for his new documentary. One
day, the appearance of a man riding a donkey changes his future.

Director: Duarte Coimbra was born in 1996, in Lisbon, and has a degree
in Cinema Directing at the Lisbon Theatre and Film School (ESTC).
He directed music videos for the musicians Luís Severo and Primeira
Dama. Amor, Avenidas Novas, produced within the school, is his first
film as director.
PORTUGUESE FILM AGENCY – PORTUGÁL FILM
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OBERHAUSEN ON TOUR

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, FELLINI HALL – 03.09. FRIDAY 19:15

GOETHE INSTITUTE BUDAPEST PRESENTS:

OBERHAUSEN ON TOUR
German Competition 2020

Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, gegründet 1954,
gelten als das älteste Kurzfilmfestival der Welt und sind eine der
größten internationalen Plattformen für die kurze Form. Das
Festival organisiert einen internationalen, einen deutschen und
einen internationalen Kinder- und Jugendfilmwettbewerb, den
MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo, sowie den NRWWettbewerb für Produktionen aus Nordrhein-Westfalen. Im
Mittelpunkt dieses Programms mit Arbeiten aus dem Deutschen
Wettbewerb 2020 stehen politische, aber auch persönliche Krisen.
Az 1954-ben alapított Oberhauseni Nemzetközi Rövidfilmfesztivál
a világ legrégebbi rövidfilmfesztiválja és a rövidfilmek egyik legnagyobb nemzetközi fóruma. A fesztivál szervez egy nemzetközi, egy
német és egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági filmversenyt, kiadja
a legjobb német zenei videónak járó MuVi-díjat, és külön megmérettetést rendez az Észak-Rajna-Vesztfáliából származó produkcióknak.
A 2020-as német verseny műveiből álló program középpontjában
politikai, illetve részben személyes válságok állnak.

The Ghosts We Left at Home
Faris Alrjoob, Germany/Jordan 2020,
színes, arab nyelven, angol felirattal, 21’
„The Ghosts We Left at Home“ ist eine bewegende Geschichte
über Sehnsucht und Trauer vor dem Hintergrund des chaotischen
Großstadtlebens in Amman.
The Ghosts We Left at Home a vágyakozás és a gyász megható története a kaotikus ammani nagyvárosi élet háttere előtt.
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If there is love, you will take it
Daniel Hopp, Germany/United Kingdom 2020
színes, német és angol nyelven, angol felirattal, 12‘
Daniel Hopp präsentiert in „if there is love, you will take it“ einen
kleinen Ort mitten in Deutschland, wo Kriminelle mit leeren Augen
abhängen und Karten spielen. Zu ihnen gesellen sich sprechende
Stofftiere, die permanent wiederholen, was sie sagen.
Daniel Hopp az If there is love, you will take it című filmjében egy kis települést mutat be Németország közepén, ahol bűnözők üres szemmel
lógnak és kártyáznak. Hozzájuk csatlakoznak beszélő plüssállatok,
amelyek folyamatosan ismétlik, amit mondanak.

A L’Artificio viszont egy utópisztikus városkép vízióját mutatja be az
1960-as évekből, amelynek a mai, önmagukat játszó főszereplők
adnak hangot.

This Makes Me Want to Predict the Past
Cana Bilir-Meier, Austria/Germany 2019
fekete-fehér, angol nyelven, 16‘
Um den rassistisch motivierten Anschlag im OlympiaEinkaufszentrum München im Jahr 2016, bei dem neun Jugendliche
mit Migrationshintergrund ermordet und viele Menschen verletzt
wurden, geht es in Cana Bilir-Meiers „This Makes Me Want to Predict
the Past“. Die Kamera im Film folgt zwei Jugendlichen bei ihren
alltäglichen Erkundungen des Einkaufzentrums, während sie ihre
persönlichen Träume und Ängste zur Sprache bringen.
Cana Bilir-Meier This Makes Me Want to Predict the Past című műve
a müncheni Olimpia Bevásárlóközpontban 2016-ban elkövetett rasszista indíttatású támadásról
szól, amelyben kilenc migrációs hátterű fiatalt gyilkoltak meg, és sokan megsérültek. A filmben a kamera két fiatalt követ, akik nap mint nap bejárják a bevásárlóközpontot, és megosztják egymással
személyes álmaikat és félelmeiket.

OBERHAUSEN ON TOUR

fekete-fehér, arab, olasz és spanyol nyelven, angol felirattal, 23‘
„L’Artificio“ dagegen zeigt die Vision einer utopischen
Stadtlandschaft aus den 1960er Jahren, die mit den heutigen
Protagonisten, die sich selbst spielen, verwoben ist.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA , FELLINI HALL – 03.09. FRIDAY 19:15

L’Artificio
Francesca Bertin, Germany 2020

Der natürliche Tod der Maus
Katharina Huber, Germany 2020
színes, német nyelven, angol felirattal, 21‘30‘‘
Der hintersinnige Collage-Film „Der natürliche Tod der Maus“
schließlich zeigt die junge Protagonistin Anna im Zwiespalt
zwischen dem Wunsch nach Selbstverbesserung in einem spirituellmoralischen Sinn und dem Zweifel an ihrer Nützlichkeit auf dem Weg
zur Rettung der Welt.
Az egér természetes halála című mélyértelmű kollázsfilmben a fiatal
főhősnő, Anna a spirituális-morális értelemben vett önfejlesztés vágya és a világ megmentésével kapcsolatos kétségei között őrlődik.
OBERHAUSEN ON TOUR
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04. SEPTEMBER, ISTITUTO ITALIANO, FELLINI HALL

„4 SEASONS IN 4 DAYS”

In this small festival network we have 4 great members of the
Visegrad countries from Brno to Warsaw and Bratislava to
Budapest who works together more than a decade now. For the
representation of the V4 character, we have shoot very short intro
films with the street public in every country: What do you know
about Poland / Slovakia / Hungary / Czech Republic? With our
partners we’ve sent the BuSho Spirit into the Visegrad countries
as well beginning august with the bestofbusho15 years collection,
we had screenings all around Poland, then in Banska Stiavnica
and finally in Brno. Every year we are focusing more and more on
cooperation of the Visegrad countries, this time we will combine
the tradition and the cinema of today on our thematic day. We
made a short memorial of the great Jiri Menzel, in combination
with 2021, we celebrate the 100th birthday of Miklós Jancsó, so
we choose Elo Havetta and Krzysztof Kieślowski for Slovakian
and Polish participates in this retrospektiv. We will show their
early shorts and a moderator will help to understand the small
details after the screening on the round table, where every
country has it’s own speaker/representativ. Finally we will give
out the ”Best Visegrad shortfilm” prize on the prize ceremony.
A következő fesztiválon szeretnénk egy rövid A 17. BuSho
fesztiválon a „4 évszak 4 nap alatt” keretein belül meghívtuk a V4 partnerfesztiválokat, hogy
gyűjtsék össze és osszák meg velünk a legjobb hazai rövidfilmjeiket a V4-es válogatáshoz. Ebben a kis hálózatban 4 nagyszerű előadónk van Brnótól Gdanskig és Pozsonytól Budapestig.
A következő fesztiválon szeretnénk egy rövid megemlékezést tartani a tavaly elhunyt nagyszerű
Jiří Menzelről, emellett idén ünnepeljük Jancsó Miklós 100. születésnapját, ezért kiválasztottuk a szlovák Elo Havettát és a lengyel Krzysztof Kieślowskit, hogy részt vegyenek ebben a klasszikus retrospektívben. A fesztiválunkhoz hűen szeretnénk bemutatni korai rövidfilmjeiket, majd a 4 ország vendégelőadóinak egy moderátor segít a közönség bevonásával megfejteni az apró részleteket a vetítés után.
A legendás filmrendezők felelevenítése ebben a formában még nem létezett, és mivel ugyanitt bemutatjuk majd a mai rövidfilmesek aktuális munkáit is, ezért a vetítést követő kerekasztal beszélgetés
biztos tartogat meglepetéseket. Végül közösen adjuk majd ki a „Legjobb Visegrádi rövidfilm” díjat.

THE ORGANIZER GOMBOLYAG FOUNDAION’S PROJECT PARTNERS

ŠTYRI ŽIVLY / SLOVAKIA
www.4zivly.sk

FUNDACJA MŁODEGO KINA / POLAND
http://euroshorts.pl/

TIC BRNO / CZECH REPUBLIC
https://www.brno16.cz/en/

ALL THE PROGRAMS IN THIS SECTION ARE IN ENGLISH.

04.09. SATURDAY 13:30, ISTITUTO ITALIANO

VISEGRAD PANORAMA 1(75’)

Kanya / Apoorva Satish / 15:42 / Fiction / Czech Republic
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A coming-of-age drama about an adolescent girl growing up between the values
of occidental and traditional culture, whose aspirations of becoming a competitive
swimmer takes an unexpected turn when she gets her first period.

Out of Pure Conscience / Matúš Ryšan / 27:24 / Fiction / Slovakia
After stumbling across financial irregularities at the ministry where she works,
Kristína notifies the police - and her life will never be the same. Her actions are certainly
commendable, yet all she feels is loneliness, remorse and a sense of misgiving as she
asks herself whether it’s really necessary to pay such a high price for justice.

Találkozás / The Meeting/ Lilla Faddi / 10:16 / Fiction / Hungary
The film follows Peti through one evening. The focus is on a meeting that happens
because Peti feels lonely within her own family and would do anything to make that
change.

VISEGRAD PANORAMA

VISEGRAD PANORAMA 1 (75’)
04.09. SATURDAY
13:30, ISTITUTO ITALIANO

Uległość / Submission / Michał Ciechomski / 26:50 / Fiction / Poland
Piotr, a good but unlucky angler living in a former Polish colony. He catches the
largest and most disgusting fish at the greatest Millennium Fishing Competition. His
life from this moment begins to change for the better, and the hero begins to see in her
a salutary amulet in the fish that he caught.

Boredom / Alica Bednáriková / 18:54 / Fiction / Slovakia
Boredom follows a life of a young girl, Greta, who is a pathological liar. Using an
unreliable narration of the story, she deceives not only the characters, but the viewer
himself.

VISEGRAD PANORAMA 2 (75’)

04.09. SATURDAY 15:00, ISTITUTO ITALIANO

Must Be Painful / David Semler / 14:39 / Fiction/ Czech Republic
Danny, a Czech student, and his Spanish boyfriend go on a trip to the Czech
countryside. At the railway station they meet a couple of locals who do not know
Danny understands them, so they start to make sarcastic comments.

Ostatnie dni lata / Last Days of Summer / Klaudia Kęska /
28:04 / Fiction / Poland
A summer idyll in a thriving family vineyard is interrupted by an assault on Yana,
one of its seasonal workers. The victim’s story can only be confirmed by one person,
her friend Tosia. The teenager faces a difficult moral dilemma between justice and
protecting her family.

Végtelenben kettő / Infinity by Two / David Pinczés /
8:52 / Fiction / Hungary
A usual conversation between two grumpy old men is especially boring when they
already know each other’s thoughts. However, the conversation about life, chess and
memories becomes absurd as the only topic that has never been discussed before
arises…

LEGENDARY DIRECTORS EARLY SHORTS

04.09. SATURDAY 16:30, ISTITUTO ITALIANO 1

VISEGRAD VISEGRAD PANORAMA 3 (90’)

Our Dear Mister Foerster Died / Umřel nám pan Foerster
Director Jiří Menzel in cooperation with Elo Havetta /
14 min / feature/student / Czechoslovakia / 1963
It is a bright summer afternoon in the Prague Lesser Town district. In a backyard,
a young woman hangs out laundry, singing simple melodies in a clear voice. On a little
chair under a wall, a grey-haired man basks in the sun, recalling his memories from long
ago and talking about his desire to visit France to see with his own eyes the places where
his favourite painters used to work.

Urzad / The Office by Krzysztof Kieslowski, b/w, 35 mm,
5 min. 31 sec., 1966
This is a film Kieslowski made in Lodz Film School. It has a modest concept:a matterof-fact record of what happens in a government pensions. A very interesting attempt
to go beyond imposed filmic and social schemas. Shot with a hidden camera at the
counter of the (state-owned) Social Security office, this satire on bureaucracy and
clerical soullessness is right on target.

Jelenlét I. / Presence, b&w, documentary, 1965,
8 min, director: Jancsó Miklós, dop: Kende János
Miklós Jancsó’s three interrelated short documentary films the gradual destruction
of a synagogue and a Jewish cemetery over many years, made in the spring of 1965,
the autumn of 1978 and 1986, at the same locations. The official cultural policy of the
Kádár era wanted to forget the fate of Hungarian Jewry. Jancsó about the production
of the Presence trilogy: “The whole film is thirty minutes long. We did it in thirty years…”

VISEGRAD PANORAMA
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FESTINET

01.09. THURSDAY 19:00 CERVANTES INSTITUTE

EUROPEAN SHORTFILM FESTIVAL NETWORK 2021
The FESTINET Short Film Festival Network
was officially born in 2019, but among the
partners there are several, who have been
working on the international field for more
than a decade! We want to show the world
that small festivals without red carpet are
able to operate at a high professional and
artistic level. The purpose of the cooperation
is to promote the introduction of the festivals
at each other’s events and to represent the
community in a unified way anywhere else.
The Partners can send a short film candidate
from 8 different countries by 1st December
each year, which will then represent the
festival and the country next year by all other
festivals! In 2020, despite the circumstances,
we closed a successful year and at the end
of the year, Tamás Gábeli handed over the
leadership to the coordinator of 2021, who
is the Turkish Yusuf Saygi from Izmir. His
first task was to create a new logo and then
contact all the festivals to submit their next
nominee. Thus, by the end of the year, the
full schedule for 2021 and the screening list
have been formed, which will be available in
Budapest in the first week of September at
the Institute Cervantes.
A FESTINET Rövidfilm Fesztivál Hálózat hivatalosan 2019-ben született, de a partnerek között több olyan szervezet is akad, akik már több
mint egy évtizede működnek együtt a nemzet-

közi fronton! Meg akarjuk mutatni a világnak,
hogy a vörös szőnyegen kívül létező kis fesztiválok is magas szakmai és művészeti szinten működhetnek. Az együttműködés célja a fesztiválok
bemutatkozásának elősegítése egymás rendezvényein, valamint a közösség egységes módon
történő ábrázolása bárhol másutt. A partnerek
minden év december 1-ig a nyolc résztvevő országból küldhetnek egy rövidfilm-jelöltet, amely
a következő évben az összes többi fesztiválon
képviseli majd a fesztivált és az országot! 2020ban a körülmények ellenére sikeres évet zártunk
és az év végén Gábeli Tamás átadta a vezetést
a 2021-es év kordinátorának, aki nem más, mint
a török Yusuf Saygi Izmirből. Első feladataként
egy új logót hoztak létre, majd felvették a kapcsolatot valamennyi fesztivállal, hogy mindenki
küldje be a következő jelöltjét. Így az év végére
kialakult a 2021-es teljes menetrend és a vetítési
lista is, melyet szeptember első hetében láthatnak majd az érdeklődők Budapesten a Cervantes
Intézetben.

THE FESTINET 2021 SCREENING ORDER

BLOCK 1 (88’)

NİGHT SHİFT 29`32`` by Yordan Petkov, Eddy Schwartz/
Fiction /Bulgaria-Belgium-France/(IN THE PALACE)
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Single, unemployed and with nothing to lose, Anton begins work in an
illegal coal-mine,where nights are long, friendships last short, and
the price of getting out is high.

TUMBLE (Fikołek) 30’ Milena Dutkowska / Fiction /
Poland (EUROSHORTS)
Thirty-year-old Adam still lives with his overprotective mother. Their
daily lives are filled with rituals of obedience and codependency.
Everything changes when one night a man in a grey suit that is only
visible to Adam starts accompanying him.

FESTINET

SENTİR-ME 6’ by D. Rodrigues, J. Flauzino, V. Santos /
Animation / Portugal / 2018 (PORTO FEMME)

BLOCK 1 (88’)

“Sentir-me”-“Feeling myself” /Débora Rodrigues, Joana Flauzino,
Vanessa Santos /5’56’’
Premiere about a man who allows himself to be led by a woman, who
takes him to meet his true self.

MARGHERİTA 22’ by Alice Murgia / Fiction / Italy /
2020 (FİGARİ)
On sex education and sunburn of a sixteen years old girl during
summer in South-Sardinia.

KATAPULT 28’ by Balázs Szövényi-Lux / Fiction /
Hungary (BUSHO)
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 yearold boy decides to create a special machine that could transport him
to the USA.

LAL 15’ by Gökalp Gönen / Animation / Turkey (IZMİR
KISA)

BLOCK 2 (86’)

Born from a word out of nothing, the creature must eat one of its own
to survive. This word which the creature has managed to pronounce
brings him friends, enemies, and new prey, although it’s difficult to
maintain the balance. A big fight is inevitable and it will take a long
time to get back to the beginning.

RİO 22’ by Zhenia Kazankina / Fiction / Russia / 2019
(KANSK)
Paulina lives and works in a small hotel in the northern town near
the border. She and her friend Nadia dream of a different, paradise
and exotic world. The girls almost do not leave the empty hotel and
live, performing their strange daily rituals in the hope that someday
it will lead them to a miracle. Once a stranger arrives at the hotel…

TRES VECES 21’ by Paco Ruiz / Fiction / Spain / 2019
(MECAL)
Mario is at home alone. His parents are gone and it will take them
a while to return. Time enough for their son to arrange a sex date on
the internet with a total stranger.

FESTINET
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ISTITUTO ITALIANO, FELLINI HALL, 04.09. 18:00

17. GOMBUSHO WORKSHOP 2021

This year in a few weeks, we made it twice in the art-campus, first looking at the GomBuSho
workshop, and then presenting the LCD international project. Once again, our goal was to make
the image of the festival, the spots, wishes and posters in one week and of course we brought the
mandatory. We had to move a few stones to get a jet or just an ebony black Mustang, a militiaman
for the investigation scene of Kalambó, or just to convince Bandika, the local sheep, to contribute
to a psycho thriller. Everyone will be able to make sure that this is all done at the festival in the
spots and on the posters or the screening before the awards ceremony.
Idén néhány hét leforgása alatt kétszer lendültünk bele az alkotásba, először nézzük a GomBuSho workshopot, aztán az LCD nemzetközi projektet is bemutatjuk. Ismét az volt a célunk, hogy
a fesztivál arculati elemeit, azaz a spotokat, wisheket, posztereket készítsük el az egy hét alatt
és természetesen hoztuk is a kötelezőt. Természetesen meg kellett mozgatni néhány követ, hogy
szerezzünk egy vadászrepülőt vagy épp egy ében fekete Mustangot, Kalambó felügyelő helyszíneléséhez polgárőrt vagy épp az egyetlen psycho thrillerhez meggyőzzük Bandikát, a helyi birkát
a közreműködésre. Hogy ez sikerült, arról mindenki megbizonyosodhat majd a fesztivál spotokban
és a posztereken vagy a díjkiosztót megelőző vetítésen.

Az elkészült alkotások: a short fintora, Bála, Biliájdol, GomBuSho werk,
Kalambó, Kovboj, Kékfény, MÍG, Psycho Birka, Úton-útfélen, VIXI
Az idei résztvevők: Asztalos-Balásy Paula, Bata Zalán, Bognár Olivér, Gábeli Botond,
Gábeli Tamás, Galambos Levi, Gólya Zsombor, Kakucs Dávid, Kocsis Laci, Kovács Bálint,
Kovács Feri, Kovács Levente, Sárkány Salomé, Szőke Helga
Külön köszönet: Ági és Fridu, Gábeli Marika, Bánhegyi Ilona,
Bartalis Kati, Becsei Dani, Tóth Krisztina
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17. GOMBUSHO WORKSHOP 2021

Slovenian Team works:
(Zoran Šmid, mentor)
Marko Trošt Čebela – Shopping
Nastja Planinc – Family
Metka Dolanc – Passing
Florjan Ostrožnik – Blunder
Jaka Kunič – Fiesta!
Hungarian Team works:
(Tamás Gábeli, mentor)
Boróka Vajda– istance
Éva Török – Protection
Zalán Bata – Troublemakers
Levente Galambos – Cheater
Olivér Bognár – Donation

LOOKS CAN DECEIVE EXHIBITION – A LÁTSZAT CSAL KIÁLLÍTÁS

ISTITUTO ITALIANO

North-Macedonian Team works:
(Stefan Palitov, mentor)
Nadica Banishka – Escape the Divide
Andrea Ivanovska – Street Life
Borjan Gagovski – Performance
Simon Palitov – Cottage in the Forest
Jasna Nikolova – Ingratiation

LOOKS CAN DECEIVE EXHIBITION / A LÁTSZAT CSAL KIÁLLÍTÁS

This project is a transnational youth initiative, created in 2019,
will address the topic of stereotypes and related hate speech by
introducing a new way of implementing youth work through new media
(NFC) into the work of partners and more broader. The project involves
three partners - the YOUTH CENTER TRBOVLJE from Slovenia, the
Association for the SHIFT OF FILM CULTURE DJIFONI-M SKOPJE from
Macedonia and GOMBOLYAG FOUNDATION from Hungary, 6 persons
from each country – 5 youngsters + 1 mentor. We started the project
from the visual perspective, as we would like to emphasize that things
are often different as it seems at first glance - looks can deceive. We
will create an Exhibition in each partner country with 15 photographs
aimed at provoking a reaction in the observer and summing up their
own judgments about the displayed. Each photo will be equipped with
NFC (Near Field Communication) chip with a link to a short video that will give the viewer an insight
into the background of the story and an opportunity to unravel the related stereotype.
Még 2019 őszén kezdődött az LCD elnevezésű nemzetközi ifjúsági projekt, mely a sztereotípiák és
ehhez kapcsolódóan a gyűlöletbeszéd tematikáját boncolgatja egy újfajta technológián keresztül
(NFC) a közvetlen partnerekkel és remélhetőleg a széles közönség bevonásával. A projekt három partner bevonásával, ezen belül valamennyi országból 5 fiatal és egy mentor részvételével valósult meg:
MCT – TRBOVLJE Ifjúsági Központ Szlovéniából, Shift of Film Culture DJIFONI-M SKOPJE Észak-Macedóniából és a GOMBOLYAG ALAPÍTVÁNY Magyarországról. Az alkotási folyamat során szerettük
volna kihangsúlyozni, hogy a dolgok gyakran mások, mint aminek elsőre látszanak, azaz a látszat csal.
Az oktatási folyamat során kétszer egy hetet töltöttünk együtt a fiatalokkal és most eredményeink bemutatására minden résztvevő országban létrehozunk egy kiállítást a 15 elkészült fotóval. A résztvevő
látogatókban szeretnénk olyan hatásokat kiváltani, melynek során a képeket nézve ők is újra végig gondolják létező vagy tudat alatti előítéleteiket. Minden fotó az említett NFC (Near Field Communication)
chippel lesz felszerelve, ami egy linket tartalmaz egy rövid videóhoz, mely a képen látható történet hátterébe enged betekintést és lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki gondolja újra az adott szituációt.
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In base of last year’s experiences we would like to offer You a special
program again: the filmmakers and the visitors will have the
possibility to leave the cinema and know each other and our capital
city.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó rendezvény sorozatát folytatjuk idén is, melyen a hozzánk érkező alkotóknak és fesztivál
vendégeknek szeretnénk olyan programlehetőséget kínálni, melynek
során kicsit kilépve a moziteremből ismerkedhetnek egymással, persze
Budapesten keresztül.

„HELLO TOURIST, DU BIST IN BUDAPEST” BUS TRIP
1. September, Wednesday 09:00

BUDAPEXTREME 2021

First of all, we start touring the Hungarian capital, so that everyone
knows where we are!
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Indításnak körbejárjuk a magyar fővárost, hogy mindenki tudja nagyjából, hogy hol is van…

HAJÓ, HA NEM JÓ / DANUBE BOAT TRIP AND MORE
2. September, Thursday, 09:00
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 a 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.

SZÉCHENYI BATH 3. September, Friday, 09:00
The Széchenyi Thermal Bath is o¬ne 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. o¬n 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 o¬n the basis of plans
composed by Gyozo Czigler. 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).
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.
BUDAPEXTREME 2021

MAP – TÉRKÉP

1. PUSKIN CINEMA / RESTRO (ASTORIA)
2. ART+ CINEMA (ERZSÉBET KRT.)
3. TILOS A TILOS (MIKSZÁTH KÁLMÁN TÉR 2.)
4. WOMBAT’S HOSTEL (KIRÁLY U.)
5. SZÉCHENYI BATH (ÁLLATKERTI KRT.)
6. PARLAMENT (KOSSUTH TÉR)
7. ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA (BRÓDY S. U.)
ART+ CINEMA
SIDE SCREENINGS
1074 - Budapest, Erzsébet krt. 39.
(+3620) 41-07-177

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

JEGYÁRAK / TICKET PRICES
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)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

WOMBAT’S HOSTEL
1061 - Budapest, Király utca 20.
(+36 1) 883 5005
https://www.wombats-hostels.com/budapest

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

Free entry! / A belépés ingyenes!

MAP – TÉRKÉP
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BUSHO PRIZES

The eighth BuSho festival is organized by our small but

even more active team in Sopron. We are glad that the
short film activity has not waned and we can once again
see fresh, new, inspiring or even startling works in the
Búgócsiga in Sopron. Of course we will be there at the
Budapest festival as well. The “MozgóKépMás” Association is happy to present its special prize
to a director again this year, to which our invitation to our film club also accompanies. This year,
immediately after the event in the capital, we will have screenings between September 6 and 9,
Monday tp Thursday, every day from 5:30 p.m.
A hetedik BuSho fesztivált szervezi meg kicsi, de annál aktívabb csapatunk Sopronban. Örülünk,
hogy a rövidfilmes aktivitás nem lankadt és a soproni Búgócsigában ismét friss, új, inspiráló vagy épp
megdöbbentő alkotásokat láthatunk. Természetesen a budapesti fesztiválon is ott leszünk. A MozgóKépMás egyesület örömmel adja át idén is soproni különdíját egy rendezőnek, melyhez meghívásunk
is társul filmklubunkba. Idén közvetlenül a fővárosi esemény után, szeptember 6. és 9. között lesznek
a vetítéseink, hétfőtől csütörtökig, minden nap 17:30-tól.

GRAND CAFÉ SZEGED

The cinema opened its doors in 1996 as a Café. It
functioned as an art-space from the beginning. 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. For the several times we
are very happy to bring the full competition program of one of the most patinated short film
festivals to Szeged, in which locals interested in the genre will find their favourites.
Működését 1996-ban kezdte mozi és kávézóként. Már a kezdetektől összművészeti működés jellemezte. 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. Sokadszorra nagy örömmel hozzuk el
Szegedre az egyik legpatinásabb rövidfilmfesztivál teljes versenyprogramját, melyben rendre megtalálják kedvenceiket a műfaj iránt érdeklődő helyiek.

BUSHO

2021

info@mozgokepmas.hu, Info: +36203845524

BUSHOPRON BÚGÓCSIGA ACCOUSTIC GARDEN
Sopron, Csengery u. 30-32.
7-10. September 2021. EVERYDAY 17:30,

GRAND CAFÉ SZEGED

1st of September 2021. grandcafe.szeged.hu
Szeged, Deák Ferenc u. 18. / (+36) 62 679 007
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BUSHOPRON AT BÚGÓCSIGA
ACCOUSTIC GARDEN

PRIZES
AND AWARDS

BuSho 2021 Student Jury Best Fiction
BuSho 2021 Student Jury Best Animation
BuSho 2021 Student Jury Special mention
Special Prize for the best Hungarian fiction
Special Prize for the best Hungarian animation
BuSho Award 2021 BEST ANIMATION
BuSho Award 2021 BEST EXPERIMENTAL
BuSho Award 2021 BEST CINEMATOGRAPHY
BuSho Award 2021 BEST PERFORMANCE
BuSho Award 2021 BEST COMEDY
BuSho Award 2021 BEST VISEGRAD SHORT
BuSho 2021 Prize BRONZE BUSHO
BuSho 2021 Prize SILVER BUSHO
BuSho 2021 Prize GOLD BUSHO

BUSHO COUNTRY + BUSHO PRIZES

CONCERTS – KONCERTEK / FILM PREMIER

LOUD1

Egy könnyen befogadható pop-rock stílusú zenekar, jazz és blues
elemekkel keverve, amely teljes összetételét 2021 tavaszán nyerte
el. Többségében angol és magyar nyelvű, feldolgozások gazdagítják
a repertoárjukat. A zenekar tagjai a Kőbányai Zenei Stúdió diákjaiként
(Fotó: Lajtos István)
kovácsolódtak össze, akik a következők: Szrapkó Katalin, Vér Dorka,
Nagy Gergely, Molnár Barnabás, Drozdik Sándor és Popovics Mátyás. Az igencsak új keletű zenekar koncertekben
gazdag közel fél éven van túl és nagyon várják a folytatást. Elkezdődtek a munkálatok a saját számok megírásában,
aminek nemsokára kézzel fogható eredménye lesz. Céljuk, hogy őszinte közlésmóddal és zenével férkőzzenek be
az emberek szívébe.

2ND SEPTEMBER,
THURSDAY 22:00 AT WOMBAR

An easy-to-accommodate pop-rock-style band mixed with jazz and
blues elements that was formed in the spring of 2021. Mostly English
and Hungarian, adaptations enrich their repertoire. The members of
the band found each other as students of the Kőbánya Music Studio,
who are: Katalin Szrapkó, Dorka Vér, Gergely Nagy, Barnabás Molnár,
Sándor Drozdik and Mátyás Popovics. The new band’s half year filled
with concerts, is almost over and they are very much looking forward
to the future. Work has begun on writing their own songs, which will
soon have finished results. Their goal is to get into people’s hearts
with honest communication and music.

BLUEGRASS STORY – Film premier

A „bluegrass” egy népzenei gyökerű észak-amerikai zenei stílus, műfaj,
amelynek huszadik századi történetén kalauzolja végig a nézőket a film
hat fejezete. A történetmesélést persze rengeteg élő zene is színesíti, ahol a Louisiana Double illetve vendégei
muzsikálnak. Szól itt bluegrass, gospel, blues, rockabilly, rock’n’roll, tradicionális Appalache-hegységi muzsika és
ezernyi hangszer, végül pedig az is kiderül, hogy Magyarországon miképp csöppenhet valaki ilyen zenei közegbe.
Utazzanak velünk! Mindenkit szeretettel vár a Louisiana Double (Apáti Ádám, Pintér Zsolt), a Csillagfröccs zenekar
(Balogh Eszter, Botka Nándor, Dienes Ádám, Ferkovics Fanny, Szente Nikolett és Szrapkó Kata), valamint Szőke
Mátyás és Milan Ikhardt bluegrass-zenészek. A film a Kisfaludy Program és a Hagyományok Háza támogatásával
készült.
(Fotó: Dienes Ádám)

2ND SEPTEMBER, THURSDAY
21:00 AT WOMBATS CLUB

“Bluegrass” is a folk music-rooted North American musical style, a
genre whose twentieth-century history guides viewers through six
chapters of the film. Of course, storytelling is also enriched by a lot
of live music, where the Louisiana Double and their guests play music.
There are bluegrass, gospel, blues, rockabilly, rock’n’roll, traditional
Appalachian music and thousands of instruments, and finally it
comes to light how one can drop into such a musical medium in
Hungary. Travel with us! Louisiana Double (Ádám Apáti, Zsolt Pintér),
the Csillagfröccs band (Eszter Balogh, Nándor Botka, Ádám Dienes,
Fanny Ferkovics, Nikolett Szente and Kata Szrapkó), as well as
bluegrass musicians Mátyás Szőke and Milan Ikhardt are welcoming
everyone. The film was made with the support of the Kisfaludy
Program and the House of Traditions.

ELSŐ PESTI RACKÁK LIVE AT ISTITUTO

Az Első Pesti Rackák a Rackajam továbbgondolása, Ferenczi Györggyel, a világ egyik legjobb szájharmonikásával
az élen, 2020-ban jelent meg legújabb lemezük és itt is azt kapjuk, amit tőlük megszokhattunk: határtalan zenét,
óriási bulit, ami nem ereszt! Ilyen Racka lemez még nem volt. Amellett, hogy brutálisan szól, meg is lepi még a rutinos
Rackahallgatókat is, hát még a rutintalanokat. A „Zűr” dalai mellett természetesen továbbra is ott dübörög Petőfi
és a rockandroll, amiről Lackfi János költő így fogalmazott: „A Petőfi-ipar évtizedek óta szállítja a lakodalmassá
szelídített nótákat. Most viszont hála Ferenczi Györgynek és társainak, itt dübörög az igazi, az irgalmatlan, a megalkuvást nem ismerő bluesos-rockos, kőkemény Sándor. Magyartanárok, magyarok, tanárok és nem tanárok, figyelem!”
a BuSho fesztiválon 2007-ben lépett fel először a banda és legutóbb pedig tavaly ebben a különleges akkusztikájú
teremben, ahol ezúttal egy NKA által támogatott kínai turné koncertfelvételre készülünk.

31st AUGUST, THUESDAY, 20:00, VERDI HALL

Első Pesti Rackák is a continuation of Rackajam with György Ferenczi,
one of the best harmonics in the world. In 2020 they released their
new album and we get what we could expect from them: boundless
music and a huge party that doesn’t let you go! There has never
been such a Racka record. In addition to sounding brutally, it also
surprises routine Racka listeners, and imagine the routine less
ones. In addition to the songs of “Zűr”, of course, Petőfi and the
rockandroll continue to rumble, which the poet János Lackfi wrote
down this way: “The Petőfi industry has been delivering tuned songs
for decades. Now, thanks to György Ferenczi and his colleagues, the
real, ruthless, uncompromising blues-rock, hard hitting Sándor rocks
here. Hungarian teachers, Hungarians, teachers and non-teachers,
attention! This season we are preparing a concert recording for
a Chinese Tour supported by the National Cultural Fund in a room
with special acoustics.
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All details are avaliable on www.busho.hu
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GRAFIKUS VAGYOK!
SZÜKSÉGED VAN
A SEGÍTSÉGEMRE?

Mozgóképes beszéd hangos filmesekkel.
Forgács W András – Laska Pál – Mester Ákos
https://anchor.fm/csum

drama

ADVERTISING - REKLÁM

Gólya Zsombor
golyazsombi@gmail.com

Masterclass / 3. Block 01.09. 16:15

A Few Good Kids / 4. Block 01.09. 17:45

Mirage / 9. Block 03.09. 13:00

A flower of one Night / 12. Block 03.09. 17:45

Mr James is Dead / 8. Block 02.09. 17:45

A Morning At The Museum / 3. Block 01.09. 16:15

Mulm / 6. Block 02.09. 14:30

A quiet neighborhood / 2. Block 01.09. 14:30

Mutual Heart / 8. Block 02.09. 17:45

Agape / 11. Block 03.09. 16:15

My story / 5. Block 02.09. 13:00

Anatomy of a Worldview / 5. Block 02.09. 13:00

One Left / 7. Block 02.09. 16:15

Ant Hill / 8. Block 02.09. 17:45

Particules Fines / 11. Block 03.09. 16:15

Are we receiving biological signals from

Password to the* * * * * / 12. Block 03.09. 17:45

outer space? / 4. Block 01.09. 17:45

Reduction / 10. Block 03.09. 14:30

Aria / 5. Block 02.09. 13:00

Refuge / 2. Block 01.09. 14:30

Big Crunch / 1. Block 01.09. 13:00

Roach / 2. Block 01.09. 14:30

Branka / 8. Block 02.09. 17:45

Shame / 3. Block 01.09. 16:15

Congregation / 9. Block 03.09. 13:00

Sheep, Wolf and a Cup of Tea /

Cradle/ 10. Block 03.09. 14:30

4. Block 01.09. 17:45

Crossroads / 7. Block 02.09. 16:15

Sinking Ships / 9. Block 03.09. 13:00

David / 6. Block 02.09. 14:30

Sintra III/ 10. Block 03.09. 14:30

Digicat / 8. Block 02.09. 17:45

Slow / 4. Block 01.09. 17:45

Dilemma / 1. Block 01.09. 13:00

Smoking Kills / 8. Block 02.09. 17:45

Everything is very serious / 12. Block 03.09. 17:45

Survivers / 3. Block 01.09. 16:15

Feral / 6. Block 02.09. 14:30

Tap Boy / 5. Block 02.09. 13:00

Fire extinguisher / 7. Block 02.09. 16:15

The Day Of The Coyote / 1. Block 01.09. 13:00

Freedom Rider / 6. Block 02.09. 14:30

The Devil’s Harmony / 2. Block 01.09. 14:30

Friend / 10. Block 03.09. 14:30

The Following Year / 6. Block 02.09. 14:30

Girls Shouldn’t Walk Alone at Night /

The Gift / 9. Block 03.09. 13:00

4. Block 01.09. 17:45

The Glory of Terrible Eliz / 11. Block 03.09. 16:15

Gravedad / 3. Block 01.09. 16:15

The imperfect picture / 12. Block 03.09. 17:45

Greetings from Nigeria / 2. Block 01.09. 14:30

The man who attached TNT explosive to the

Gym Patriot / 11. Block 03.09. 16:15

mixing console / 1. Block 01.09. 13:00

Heart of Gold / 11. Block 03.09. 16:15

The Moon, Tomasico and my Grandmother /

Hold Me Tight / 12. Block 03.09. 17:45

11. Block 03.09. 16:15

Incognito / 5. Block 02.09. 13:00

The Social Cube / 2. Block 01.09. 14:30

Katia / 7. Block 02.09. 16:15

Under the Same Roof / 3. Block 01.09. 16:15

L’Effort Commercial / 1. Block 01.09. 13:00

We already discussed this / 9. Block 03.09. 13:00

Land of Glory / 12. Block 03.09. 17:45

Wedlock / 7. Block 02.09. 16:15

Listening / 6. Block 02.09. 14:30

What resonates in silence / 9. Block 03.09. 13:00

Look / 4. Block 01.09. 17:45

Zarnitsa / 5. Block 02.09. 13:00

Lovemaking of Trolls /7. Block 02.09. 16:15

Zuniverzum / 10. Block 03.09. 14:30

INDEX OF BUSHO COMPETITION 2021

16 / 1. Block 01.09. 13:00

www.puskinmozi.hu

INDEX OF BUSHO COMPETITION
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GÁBELI TAMÁS

STEZÁK ALEX

Festival director

Webmaster

GÓLYA ZSOMBOR

BATA ZALÁN

Graphic Designer

Projection Technician

VAJDA BORÓKA

BOGNÁR OLIVÉR

Technician

SZŐKE HELGA

RIMÓCZI LÁSZLÓ
Administrator

GALAMBOS LEVENTE
Video diarist

CHARLOTTE SYMMONS

Social media

Festival officer

KOVÁCS LEVENTE
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Receptionist
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BARTALIS KATALIN

ASZTALOS-BALÁSY
PAULA

SÁRKÁNY SALOMÉ
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KAKUCS DÁVID
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WOLFGANG LEIS
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Olasz Kultúrintézet
1088 Budapest, Bródy S. u. 8.
+36-1/483 2040

PUSKIN CINEMA
1053-Budapest,
Kossuth Lajos utca 18.
+36-1/429-60-80

ART+ CINEMA
1074 – Budapest,
Erzsébet krt. 39.
+36-20/410-71-77

LOCAL KORNER

1088 – Budapest,
Mikszáth Kálmán tér 2.
+36-30/148-74-54

1052 – Budapest,
Semmelweis u. 17.
+36-1-796 5302
localkorner.hu

https://www.facebook.com/tilosatilos

Korrekt Nyomdaipari Kft.

SZERVEZŐ / ORGANIZER:
GOMBOLYAG ALAPÍTVÁNY

1106 Budapest, Fehér út 10.
+36-1/264-46-02

Tel: (+36)70 313 5877
www.gombolyag.com

MEALS,
JURY CONSULTATIONS

TILOS A TILOS

LOCATIONS / HELYSZÍNEK

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

SPECIAL THANKS /
KÜLÖN KÖSZÖNET

BÁNHEGYI ILONA, BEATRIX ROCA-GARCIARENA,
FARKAS RÓBERT, GÁBELI MARIKA, GÁBELI TIBOR,
GIOVANNI CATALUCCIO, GYÉMÁNT LÁSZLÓ, HORVÁTH ZSOLT,
JAVIER VALDIVIELSO ODRIOZOLA, KOSKA ZOLTÁN, KOVÁCS FERI,
PASZTERNÁK ÁDÁM, PATAKI GÁBOR, PÁLOS GYÖRGY,
PUSKÁS VERONIKA, RÉPÁS ÁGNES, SCHÄFFER ANIKÓ,
SOLTÉSZ REZSŐ, SOMOGYI GYULA, SÜMEGHY ÉVA,
SZABÓ SIMON, SÁROSSI BOGÁTA, VETŐ VIKTÓRIA

karnevalfilm.hu
SPECIAL THANKS + LOCATIONS + MEALS + JURY CONSULTATIONS
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SPONSORS / TÁMOGATÓK:

PARTNERS / EGYÜTTMŰKÖDŐK:

MEDIA PARTNERS / MÉDIATÁMOGATÓK:

