MEZTELEN VALÓSÁG
A F I L M VÁ S Z N O N

2019.01.28. – 02.03.
Cinema City Aréna

Info |

Jegyárak / Tickets
1.360 Ft

Egységes jegyár
Ticket (for all festival screenings)
Középiskolás és nyugdíjas csoportoknak 15 fő felett
Group ticket for high schools and seniors over 15 people:

990 Ft

Jegyek kaphatóak a Cinema City Aréna jegypénztárában
és a www.cinemacity.hu weboldalon.
A filmeket magyar és angol felirattal vetítjük.
Subtitles: in Hungarian and English.

A világ legfrissebb, rangos, nemzetközi sikereket elért, egész estés
dokumentumfilmjeinek nemzetközi filmfesztiválja és versenye, ahol
• a világ minden részéről érkező dokumentumfilmek tematikai és életkori
megkötés nélkül versenyeznek,
• rangos, 25 főből álló nemzetközi zsűri dönt az 5 szekció díjairól,
• minden film alkotója vagy főszereplője a fesztivál vendége,
• minden filmvetítés után közönségtalálkozók és viták keretein belül
a nézőknek lehetősége nyílik az alkotókkal, illetve a filmek szereplőivel
az alkotófolyamat kulisszatitkaiban elmerülni, valamint a témák
szakértőivel beszélgetni,
• nyugdíjas és nemzetközi diák zsűri is értékeli a filmalkotásokat,
• a fesztivál mellett Magyarországon egyedülálló szakmai program
(Story Bridge Budapest) várja a nemzetközi filmes szakmát.
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International film festival and competition showcasing the latest,
most acclaimed and award-winning feature-length creative
documentaries in the world, where
• documentaries from all over the world compete with no thematic restriction,
• an acknowledged international jury of 25 members decides on the awards
in each of the 5 sections,
• the creators or main characters of every film are present,
• following each screening, Q&A or debate sessions provide the audience
with a real one-off experience to explore the backstage of documentary
filmmaking and have an opportunity to talk with acknowledged experts,
• a senior and an international student jury are also giving out awards,
• parallel to the festival, international film professionals are welcome to take
part in an exclusive industry program (Story Bridge Budapest).

2019.01.28. – 02.03.
Cinema City Aréna

www.bidf.hu

Nyitó Est |

Tisztogatók
The Cleaners
Frankenstein
életre kelt...
Lépj be a digitális tisztogatás árnyékiparának rejtőzködő világába, ahol
az internet megszabadul minden
olyantól, ami nem tetszik neki. Kik
döntik el, milyen tartalmak túl veszélyesek ahhoz, hogy láthassuk őket?
És kik nézik végig ezeket?
Találkozhatsz a Szilícium-völgy tehetős vállalkozói által a harmadik világba
kiszervezett több ezer ember közül öt
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>>> | Germany, Brazil, 2018 |
| Rendező: Hans Block,
Moritz Riesewieck |
| 88 perc |
„digitális guberálóval”, akiknek az
a dolga, hogy a „nem megfelelőnek”
minősülő tartalmat letörölje a netről.
Ezzel párhuzamosan a világ minden
tájáról találkozhatsz olyanokkal is,
akiknek az életét drasztikusan befolyásolja az online cenzúra. Egy átlagos
„tisztogatónak” napi szinten több
ezer (gyakran mélységesen felkavaró)
képet és videót kell megtekintenie és
besorolnia, ami tartós pszichés következményeket von maga után. Munkájuk azonban alapkérdéseket vet fel:
egy kép mitől minősül művészi alkotásnak vagy éppen propagandának?

| Opening Ceremony

Január 28. Hétfő

Hol van a határ, amikor a közösségi
média nem válik a törvények által
megzabolázhatatlanná, de nem is
fojtja meg a cenzúra? A The Cleaners
a burokként körülölelő digitális világ
nyugtalanító kérdéseit feszegeti.
A film végigköveti, hogyan vált a közösségi média egy utópisztikus, ös�szekapcsolt világ álmából az álhírek
és a radikalizmus hálójává.
///////////////////////////////////////////////
Enter a hidden third world shadow
industry of digital cleaning, where the
Internet rids itself of what it doesn‘t
like. Here we meet five “digital scavengers”, among thousands of people
outsourced from Silicon Valley, whose
job is to delete “inappropriate” content of the net. In a parallel struggle,
we meet people around the globe
whose lives are dramatically affected
by online censorship. A typical “cleaner” must observe and rate thousands
of often deeply disturbing images and

6-os terem

videos every day, leading to lasting
psychological impacts. Yet underneath their work lie profound questions around what makes an image art
or propaganda and what defines journalism. Where exactly is the point of
balance for social media to be neither
an unlegislated space nor a forum
rife with censorship? THE CLEANERS
struggles to come to terms with this
new and disconcerting paradigm.
Evolving from a shared social vision
of a global village to a web of fake
news and radicalization, the film charts
the rise and fall of social media’s
utopian ideology.

Vetítési időpontok:
01.28.H | 19:00 | 7-es terem
01.30.SZE | 13:15 | 8-as terem
02.02.SZO | 21:00 | 8-as terem

7-es terem
19:00

13-as terem

4-5.old/page

Nyitó Est

Opening Ceremony
Vetítés:

Tisztogatók

The Cleaners - 88’
Jegyek korlátozott
számban kaphatók!
Q&A Közönségtalálkozó
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Részletes program |

Január 29. Kedd
6-os terem

8-as terem

11:00

31.old/page

11:15
Shorts II. - 55’

Q&A Közönségtalálkozó

29.old/page

32-35.old/page

Rövidfilmek II.

WILD - 60’

12:45

Q&A Közönségtalálkozó

12.old/page

13:00

A szívem apáé

Január 30. Szerda

6-os terem

13-as terem

Vadkórház

13:00

| Detailed Program

28.old/page

8-as terem

11:00

16.old/page

Gettó Balboa

Ghetto Balboa - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

América

13:15

Avec l’Amour - 66’

My Heart Belongs
to Daddy - 85’

América - 75’

Tisztogatók

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

Szenvedély

14.old/page

A hinta

Land of the Free - 92’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

18:00

28.old/page

América

28.old/page

Isten engem
úgy segéljen!

So Help me God - 99’

20:00

37.old/page

Concerto egy
hegedűre

The Violin Alone - 55’

19:00

30.old/page

A fegyházlelkész
The Prison Chaplain
- bemutató - 67’

Q&A Közönségtalálkozó
Q&A Közönségtalálkozó

17:00

Q&A Közönségtalálkozó

América - 75’
Q&A Közönségtalálkozó
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Land of the Free - 92’

14.old/page

A hinta

The Swing - 74’

16:00
Q&A Közönségtalálkozó

30.old/page

A fegyházlelkész

The Prison Chaplain - 67’

15.old/page

A szabadság földjén

15.old/page

A szabadság földjén

Shorts III. - 79’

Q&A Közönségtalálkozó

19:45

15:30

32-35.old/page

Rövidfilmek III.

The Swing - 74’

17:30

15:45

4-5.old/page

The Cleaners - 88’

15:00
15:30

13-as terem

16.old/page

Mária kisasszony
mosolya

Senorita Maria, Skirting
the Mountain - 90’
Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

18:00

30.old/page

18.old/page

Ugatás a távolból
The Distant Barking
of Dogs - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

18:00

36.old/page

Angyali üzlet

Mindent a
madarakért

For the Birds - 92’
Q&A Közönségtalálkozó

20:15

17:00

31.old/page

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

Q&A Közönségtalálkozó

19:45

12.old/page

A szívem apáé

Vadkórház

My Heart Belongs
to Daddy - 85’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

WILD - 60’

Angel Business - 56’
Bemutató
(Versenyen kívül)

20:00

28.old/page

Isten engem
úgy segéljen

So Help me God - 99’

Q&A Közönségtalálkozó
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Részletes program |

Január 31. Csütörtök
6-os terem

8-as terem

11:00

11:00

27.old/page

When the War
Comes - 78’

Q&A Közönségtalálkozó

13:30

16.old/page

Mária kisasszony
mosolya

Senorita Maria, Skirting
the Mountain - 90’
Q&A Közönségtalálkozó

13.old/page

13:30

Over the Limit - 74’

12.old/page

Egy év a remény
jegyében

Q&A Közönségtalálkozó

A Year of Hope - 84’

21.old/page

Q&A Közönségtalálkozó

17:00

Q&A Közönségtalálkozó

Jewish Underground
(Zsidó földalatti
mozgalom)

18:15

29.old/page

Szenvedély

Avec l’Amour - 66’
Q&A Közönségtalálkozó

20:15

Ugatás a távolból
The Distant Barking
of Dogs - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

24.old/page

Q&A Közönségtalálkozó

17:45

32-35.old/page

The Jewish
Underground - 90’

Rövidfilmek III.

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

Q&A Közönségtalálkozó

20:00
18.old/page

32-35.old/page

Rövidfilmek II.
Shorts II. - 55’

Letter from Masanjia - 76’

16.old/page

Gettó Balboa

Ghetto Balboa - 90’
Bemutató
Q&A Közönségtalálkozó

20.old/page

Oroszlánokká
vált bárányok

Q&A Közönségtalálkozó

13:00

27.old/page

11:00

38.old/page

Szakmai program
Industry Program

Story
Bridge
Budapest
2019

A hatástalanító
The Deminer - 83’

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

15:30
16:00

21.old/page

Segélykiáltás egy
kínai munkatáborból

11:00

13-as terem

Q&A Közönségtalálkozó

Az üres szoba

Empty Room - 69’

16:00

8-as terem

When Lambs
Become Lions - 79’

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

Túl minden határon

15:00

23.old/page

Ha itt a háború

Ceres - 73’

Február 1. Péntek

6-os terem

13-as terem

Földanya gyermekei

13:00

| Detailed Program

Shorts III. - 79’

19:45

16:00

30.old/page

Mindent a
madarakért

For the Birds - 92’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

17:30

18:15

17.old/page

20.old/page

Nadia terhe

On Her Shoulders - 94’

37.old/page

A száraz völgy

The Dry Valley - 29’
Versenyen kívül Ingyenes!
Q&A Közönségtalálkozó

18:15

27.old/page

Ceres - 73’

Motherland - 94’
Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel
Q&A Közönségtalálkozó

20:30

16:30

Földanya gyermekei

Szülő - anyák

Motherland - 94’

Q&A Közönségtalálkozó

Az anya, aki
lelöveti a fiát

A Mother Brings
Her Son to Be Shot - 83’

17.old/page

Szülő - anyák

19.old/page

20:15
13.old/page

Túl minden határon

25.old/page

Putyin szemtanúi

Putin’s Witnesses - 107’

Q&A Közönségtalálkozó

20:15

32-35.old/page

Rövidfilmek I.
Shorts I. - 65’

Over the Limit - 74’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó
Q&A Közönségtalálkozó
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Részletes program |

Február 2. Szombat
6-os terem

8-as terem
10:30

11:00

Genesis 2.0 - 113’

12:30

17.old/page

Ez Kongó

This is Congo - 91’

Q&A Közönségtalálkozó

14:45

24.old/page

Jewish Underground
(Zsidó földalatti
mozgalom)
The Jewish
Underground - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

13:00

27.old/page

A hatástalanító
The Deminer - 83’

Segélykiáltás egy
kínai munkatáborból
Letter from Masanjia - 76’

19:45

15:00

25.old/page

Putyin szemtanúi

Putin’s Witnesses - 107’

On Her Shoulders - 94’

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

18:00

22.old/page

Of Fathers and
Sons - 98’

Melting Souls - 87’

Q&A Közönségtalálkozó

15:30

4-5.old/page

Tisztogatók

The Cleaners - 88’

10:45

36.old/page

12.old/page

Egy év a remény
jegyében

11:45

Empty Room - 69’

14.old/page

Olvadó lelkek

Melting Souls - 87’

23.old/page

Ha itt a háború
When the War
Comes - 78’

20:00

20.old/page

Oroszlánokká
vált bárányok

Q&A Közönségtalálkozó

15:45

24.old/page

Genezis 2.0

Genesis 2.0 - 113’

Q&A Közönségtalálkozó

Díjnyertes film
vetítése

23.old/page

The White World
According to
Daliborek - 107’

20:30

Díjnyertes film
vetítése

32-35.old/page

Rövidfilmek I.
Shorts I. - 65’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

12:45
13:15

17.old/page

Ez Kongó

This is Congo - 91’

When Lambs
Become Lions - 79’

18:30

Daliborek szerint
a világ

21.old/page

Az üres szoba

Q&A Közönségtalálkozó

13:30

13-as terem
10:30

11:00

Q&A Közönségtalálkozó

17:45

8-as terem

NATO HQ - 23’

14.old/page

Olvadó lelkek

Q&A Közönségtalálkozó

Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

21:00
Q&A Közönségtalálkozó

13:15

A Year of Hope - 84’

20.old/page

Nadia terhe

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

Apákról és fiaikról
Q&A Közönségtalálkozó

A Mother Brings
Her Son to Be Shot - 83’

21.old/page

Q&A Közönségtalálkozó

17:15

19.old/page

Az anya, aki
lelöveti a fiát

Február 3. Vasárnap

6-os terem

13-as terem

24.old/page

Genezis 2.0

| Detailed Program

23.old/page

Daliborek szerint
a világ
The White World
According to
Daliborek - 107’

Q&A Közönségtalálkozó
Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

15:15

22.old/page

Apákról és fiaikról
16:00

26.old/page

Ratko Mladic pere
The Trial of Ratko
Mladic - 100’

Of Fathers and
Sons - 98’

Q&A Közönségtalálkozó

17:45
Kerekasztal beszélgetés
NATO szakértővel

26.old/page

Ratko Mladic pere
The Trial of Ratko
Mladic - 100’

19:00

Díjnyertes film
vetítése

Q&A Közönségtalálkozó

20:00

Díjnyertes film
vetítése

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó
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#meztelen remény
A szívem apáé | My Heart
Belongs to Daddy
Sofia Haugan | 85’ | Norway
01.29.K | 12:45 | 8-as terem
01.30.SZE | 19:45 | 8-as terem
Apa is csak egy van, még ha drogfüggő is... Sofia, a fiatal és elszánt,
frissen diplomázott rendezőlány saját
kísérletét dokumentálja, ahogy megpróbál apjával – aki több időt töltött
a börtön falai között, mint szabadlábon,
és akinek életét a függőség és a bűnözés tölti ki – újra olyan harmóniában
élni, mint valaha gyermekkorában.
Az apa legnagyobb fájdalma, hogy
elvesztette a lányát, Sofiának pedig
legnagyobb reménye, hogy segíthet
apjának talpra állni, és újra szőni
a kettejük között elszakadt köteléket.
Sajátos fekete humorukkal fűszerezve
harcolnak az igazságért és barátságért a múlni nem akaró függőséggel
– és olykor az őket segíteni hivatott
rendszerrel. ////////////////////////////////
Sofia, a tough young director fresh
out of film school, reunites with her
father. He has spent more time in
prison than out of it and lives a life

Túl minden határon

Versenyfilmek |
marked by addiction and criminality.
His biggest sorrow is that he lost Sofia.
Her biggest hope is that she can help
him on his feet and repair broken
bonds. With their characteristic dark
humour, they fight for truth and friendship against grinding addiction and
a system that is meant to help them.

Egy év a remény jegyében |
A Year of Hope
Mikala Krogh | 84’ | Denmark,
Netherlands
02.01.P | 13:30 | 6-os terem
02.02.SZO | 15:30 | 13-as terem
A felnőttek bűneinek miért ártatlan
gyerekek az áldozatai? Lehetséges-e
megváltoztatni bántalmazott utcagyerekek életét, és egy szebb jövő reményét ébreszteni bennük? A Stairway
program keretében húsz kiszolgáltatott utcagyereket emelnek ki egy
évre Manila, a Fülöp-szigeteki főváros
nyomornegyedéből. Egy év a remény
jegyében – egy év, amely során van
hol aludniuk és van mit enniük. Egy
év alatt megpróbálják őket „feléleszteni” a súlyos szexuális bántalmazások

| In competition
okozta traumákból, amelyek szinte
mindegyikük múltját befeketítik, és
amelyekre mind különbözőképpen reagáltak. A 13 éves Justin legnagyobb
álma, hogy igazi ladyboy lehessen,
a 15 éves Pablo pedig elfelejtette hogyan kell mosolyogni, miután a szeme
láttára ölték meg a családját. Mikala
Krogh rendező egy éven át követi e
kiszolgáltatott fiatalok sorsát, akik egy
olyan társadalomban kényszerülnek
felnőni, ahol minden harmadik gyerek
szexuális bántalmazásnak van kitéve,
és ahol gyerekek ezrei élnek egyedül
az utcákon. Egyszerre lebilincselő,
sürgető politikai kérdéseket felvető
és művészien kifinomult film arról,
hogyan lehet legalább néhányuknak
valóban segíteni. ///////////////////////////
Is it possible to change the lives of
abused street children and give them
hope for the future? The Stairway
programme makes an attempt in the
Philippine capital, Manila, where they
give twenty vulnerable street children
one year away from the slum. One
year in the name of hope – and one
year with a bed to sleep in, proper
food and a schooling process that
aims to bring them back to life after
the severe sexual assaults they have
all endured and reacted to very
differently. 13-year-old Justin’s
greatest wish is to become a true
ladyboy, and 15-year-old Pablo has
forgotten how to smile after
witnessing his family being killed.
Mikala Krogh is there during the
whole year, which gives images and
voices to the most vulnerable youths
in a society where every third child is

#naked hope
sexually abused, and where thousands
of children live alone on the streets.
A both gripping, politically urgent and
cinematically refined film about how
you can actually make a difference for
some of them.

Túl minden határon |
Over the Limit

Marta Prus | 74’ | Poland,
Germany, Finland
01.31.CS | 13:00 | 8-as terem
02.01.P | 20:30 | 6-os terem
Hogyan lép át minden határt az élsportolókat képző, sikeres orosz rendszer? Rita Mamun, a kiváló ritmikus
sportgimnasztika versenyző karrierje
sorsdöntő pillanatához ért. Lassan itt
az idő, hogy visszavonuljon, de mielőtt felhagy a sportággal, még egy
utolsó célt teljesítenie kell: az olimpiai
aranyérem még hátra van. Rita színfalak mögött játszódó, lélegzetelállító
drámája egy olyan sportágba fektetett kemény fizikai és mentális munkáról szól, amelyben a szépség sem
mellékes. /////////////////////////////////////
Over the Limit shows how the successful Russian system for training
athletes transgresses boundaries.
Elite rhythmic gymnast Rita Mamun
has reached a crucial moment in her
career. She’s soon to retire, but has
one final goal set out for her: winning
Olympic gold. A nail-biting behindthe-scenes drama about the intense
physical and mental labor put into
a sport that thrives on its beautiful
aesthetics.
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#meztelen remény
Olvadó lelkek |
Melting Souls

François-Xavier Destors |
87’ | France
02.02.SZO | 13:15 | 13-as terem
02.03.V | 11:45 | 6-os terem
Mindenütt jó, de legjobb otthon – általában... A szibériai, sarkvidéki Norliszkban szinte lehetetlen élni. Kilenc
hónapon át tombol a tél, a hőmérséklet pedig gyakran -60 °C. Amióta a város az egykori szovjet gulág hamvaiból
feltámadt, a helyi élet középpontjában
a világ elsőszámú, rézt és nikkelt gyártó vállalata, a Norilsk Nickel áll. Több
mint 180 000 lakos próbálja meg
elviselni a körülményeket e külvilágtól
elzárt, távoli településen. Miközben
átlagosnak igazán nem nevezhető
hétköznapjaikat nézzük a vásznon,
a film költői képet tár elénk egy szélsőséges városról, amelynek minden
lakója valamiféle kiút után kutat. //////
Norilsk is an impossible kind of place.
In this Arctic city, winter lasts for nine
months and temperatures plummet to
-60°C. Norilsk Nickel, the first world-

Olvadó lelkek

Versenyfilmek |
wide producer of copper and nickel,
has dominated life since the city rose
from the ashes of the Soviet gulag.
More than 180,000 people manage to
survive in this closed-off city isolated
from the outside world. In looking at
their extraordinary daily lives, this film
paints a poetic portrait of an extreme
city where everyone is looking for
a way out.

A hinta | The Swing

Cyril Aris | 74’ | Lebanon
01.29.K | 15:30 | 6-os terem
01.30.SZE | 15:00 | 8-as terem
Akivel a leginkább megosztanád, az
elől kell eltitkolnod... Kilencvenedik
születésnapjának előestjén Antoine
élete már mindössze egy hajszálon
függ, mégis kitartóan várja, hogy
a dél-amerikai utazásra indult lánya
végre meglátogassa őt. Feleségével
már 65 éve házasok, Viviane-t azonban nemcsak az öregkorral járó kínok
gyötrik. Egy elviselhetetlen büntetést
is rótt rá az élet: egyszerre kell feldolgoznia lánya tragikus halálát, illetve

| In competition
elhallgatnia a kegyetlen igazságot
a férje elől – az ugyanis minden kétség
nélkül örökre elnémítaná Antoine szívének gyönge dobogását. /////////////
On the eve of his 90th birthday, life
hangs by a thread for Antoine as he
anticipates the visit of his daughter
gone on a journey to South America,
while his wife for 65 years, Viviane,
also suffering from the aches of old
age, endures an excruciating double
sentencing: dealing with her daughter’s tragic death, and, concealing
this unbearable truth from her husband – truth that would inevitably
end the last beats of his fragile heart.

A szabadság földjén |
Land of the Free
Camilla Magid | 92’ |
Denmark, Finland

01.29.K | 17:30 | 6-os terem
01.30.SZE | 15:30 | 6-os terem
Kint sem könnyű... A Los Angeles-i
South Centralban a 42 éves Brian épp
most szabadult a börtönből, miután
szinte egész eddigi felnőtt életét rács
mögött töltötte. A saját lábára kell
állnia, és valahogy meg kell próbálnia
beilleszkedni a megváltozott és modernizálódott társadalomba. Meg kell
birkóznia az internet megértésének kihívásával, le kell tennie a jogosítványt,
illetve meg kell találnia az igaz szerelmet. Brian története összefonódik
Juan és Gianni mindennapjaival. Juan
próbaidőre szabadult tinédzser, aki
újszülött kislányának igazán apja szeretne lenni, de nem tudja egykönnyen

#naked hope
maga mögött hagyni a drogokat és az
alvilági életet. A hétéves Gianni egy
zsúfolt otthonban él bezárva. Anyja
ugyan épp szabadult a börtönből, de
nehezen találják meg az egymáshoz
vezető utat. Amikor az anya megpróbálja távol tartani a fiát az utcai
élettől és a bandáktól, Gianni fellázad.
A filmkészítő, Camilla Magid két éven
keresztül követte nyomon hármójuk
életét. A film egy olyan börtönrendszer pszichológiai hatásait mutatja be,
amely a büntetésre fókuszál ahelyett,
hogy a megelőzést és a rehabilitációt
tűzné ki célul. ///////////////////////////////
In South Central, Los Angeles, we
follow Brian, a 42-year-old man, just
released after having spent his whole
adult life in prison. On his own, he must
adapt to a modernised and changed
society. He has to tackle the challenges of the Internet, getting a driver’s
license, and finding love. Brian’s story
is interwoven with Juan and Gianni’s.
Juan is a teenager on probation, who
wants to be a father for his baby
daughter, but he is struggling to leave
the drug and gang lifestyle behind.
7-year-old Gianni lives in a crowded
home, to which he is confined. His
mother is back from jail, but the two
are finding it hard to reconnect. When
she tries to keep him off the streets
and away from the gangs outside, he
rebels. Filmmaker, Camilla Magid has
followed their lives for over two years
and the film shows with precision the
psychological impact of a prison system that focuses on punishment rather
than prevention and rehabilitation.
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#meztelen remény
Mária kisasszony mosolya
Señorita María, Skirting
the Mountain

Rubén Mendoza | 90’ | Colombia
01.29.K | 19:00 | 13-as terem
01.31.CS | 13:30 | 6-os terem
Az vagy, akinek vállalod magad…
A 45 éves María Luisa egy hithű katolikus faluban él, valahol a kolumbiai
hegyek között. Férfinak született,
mégis nőnek tartja magát, és ennek
megfelelően is viselkedik és öltözködik.
Az emberektől rejtőzködve, az állatok
iránti szeretete és erős hite segíti abban, hogy szembenézzen az őt körülvevő világgal, amely születésétől fogva
nem sokra tartja őt. Még sincs olyan
erő, amely az egyenes, büszke és szorgalmas nő arcáról letörölhetné az örök
mosolyt. //////////////////////////////
45 year-old María Luisa lives in
a staunchly catholic village in the
Colombian mountains. She was born
male, however, she identifies herself as
a woman, behaves and dresses like one.
Shunned from birth, she has found in
her love for animals and her faith, a way
of dealing with a world that has done
nothing but despise her. Standing tall
and proud, there is nothing powerful
enough to wipe her smile away.

Versenyfilmek |
Gettó Balboa |
Ghetto Balboa

Bogdán Árpád | 90’ | Hungary

| In competition
Szülő – anyák | Motherland
Ramona Diaz | 94’ | USA,
The Philippines

01.30.SZE | 11:00 | 8-as terem

01.31.CS | 19:45 | 13-as terem

01.31.CS | 20:00 | 8-as terem

02.01.P | 18:15 | 6-os terem

Akik kiütéssel legyőzik a körülményeket... Szabó Zoli (21) 6 éve bokszol
Sipos Misi (60) felügyelete alatt. Misi
egykor a kerület alvilágának meghatározó figurája volt. 10 éve azonban
egy rivális maffiózó rálőtt Misire, aki
az eset után megtért és maga mögött
hagyta a bűnöző életet. Azóta a kerület kamasz gyerekeivel foglalkozik:
boxolni tanítja őket. Zoli apjával, mostoha-anyjával, kishúgával és menyas�szonyával él egyszobás lakásukban.
Ablakukból a kerület egyik leghírhedtebb utcájára látni rá. Tehetséges, de
képtelen saját erőből átlépni az árnyékán, Misi barátsága és segítsége kell
ahhoz, hogy visszatérjen a sporthoz.
A film a kilátástalanságtól a profi box
világáig követi a két főszereplőt. Egy
inspiráló mai történet a lehetőségekről, kitartásról, fontos döntésekről és
a kitörésről. //////////////////////////////////
A former mafia man of the infamous
Budapest Ghetto has been teaching
boxing to the poor young children of
the neighbourhood for the past ten
years. One of his students, Zoli fights his
way up to box for a world championship
belt. He receives the chance to prove
his fellows that there may be a way
out of the ghetto.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mária kisasszony mosolya

Egy kórházi ágyon két kismama, mégis emberség és harmónia... A világ
egyik legszegényebb és legnépesebb
országában, a Fülöp-szigeteken,
a földkerekség legzsúfoltabb kórházának szülészeti osztályán találjuk magunkat. Láthatatlan külső szemlélői leszünk a kórház mindennapi életének,
folyosókon haladunk át, kórtermekbe
nyitunk be és bele-bele hallgatunk az
ott folyó beszélgetésekbe. Az emberek eleinte talán idegennek tűnnek, de
a film előrehaladtával a hangnem magával ragadóan bensőségessé válik,
a történetben szereplő kismamák pedig egyre közelebb kerülnek hozzánk.
Három nő – Lea, Aira és Lerma –
osztja meg saját történetét a többi
édesanyával, azok családjával, az
orvosokkal és a szociális munkásokkal.
Miközben mindhármuknak kilátástalan
körülményekkel kell szembenézniük
otthon, optimizmusuk, őszinteségük
és humoruk olyan erő meglétét sejteti,
amelyre egészen biztosan szükségük
lesz az elkövetkező években. ///////////
Motherland takes us into the heart of
the planet’s busiest maternity hospital in one of the world’s poorest and
most populous countries: The Philippines. The film’s viewer, like an unseen
outsider dropped unobtrusively into
the hospital’s stream of activity, passes through hallways, enters rooms and

#naked message
listens in on conversations. At first,
the surrounding people are strangers.
But as the film continues, it’s absorbingly intimate, rendering the women
at the heart of the story increasingly
familiar. Three women–Lea, Aira and
Lerma–emerge to share their stories
with other mothers, their families,
doctors and social workers. While
each of them faces daunting odds
at home, their optimism, honesty and
humor suggest a strength that they
will certainly have to summon in the
years ahead.

Ez Kongó | This is Congo
Daniel McCabe | 91’ |
Democratic Republic of the
Congo, USA, Canada, Qatar

02.02.SZO | 12:30 | 6-os terem
02.03.V | 13:15 | 8-as terem
A valaha látott, legőszintébb kép egy
afrikai nép kiszolgáltatottságáról...
A Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint ötmillió ember lelte
halálát a háborús konfliktusokban,
számos rezsimváltásnak és a népesség teljes körű elszegényedésének
lehettünk az elmúlt két évtizedben
szemtanúi. A film a háború frontvonalára visz minket, a kulcsszereplők,
egy spicli és egy katonai parancsnok
mellé, hogy valósághű, leplezetlen,
így megdöbbentő képet kaphassunk
a Kongót sújtó háborúról, és a világ
egyik leghosszabb háborús konfliktusáról. /////////////////////////////////////////
This is Congo is a highly-immersive,
unfiltered look into one of the longest
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conflicts in the world. The Democratic
Republic of the Congo has seen more
than five million conflict-related deaths,
multiple regime changes and the
wholesale impoverishment of its people
in the past two decades. This is Congo
immerses the viewer onto the frontlines
of battle with key players including
a whistleblower and military commanders to provide a truly unfiltered and
unique look into the conflict plaguing
Congo.

Ugatás a távolból |
The Distant Barking of Dogs
Simon Lereng Wilmont | 90’ |
Denmark
01.30.SZE | 17:00 | 8-as terem
01.31.CS | 20:15 | 6-os terem
Áthatolhatatlan szeretetburok a vészben... A tízéves Oleg Ukrajna keleti
felén, háborús övezetben él, amely
gyakran visszhangzik a légvédelmi
rakéták és fegyveres támadások za-

Szülő – anyák

Versenyfilmek |
jától. Néha e hangokat csak messziről
sodorja felé a szél, máskor azonban
fenyegetően közelről hallatszanak. Bár
a legtöbben már elhagyták e veszélyes vidéket, Oleg továbbra is itt él
szeretett nagyanyjával, aki édesanyja
halála óta viseli gondját. Nincs hova
menniük innen. A háború végét várva,
Oleg fiatalabb unokaöccsével, Yarikkal, és Kostiával, egy idősebb fiúval
tölti idejét. Együtt kalandoznak, vitatják meg, mi teszi az embert igazi férfivá, feszegetik egymás határait
– olykor túl messzire is mennek...
A kamera egy éven keresztül követi
nyomon Oleg életét, mely alatt kirajzolódik nagyanyjával való szeretetteljes kapcsolatuk mellett az is, hogy
milyen hatással lehet a háború a gyerekekre. ///////////////////////////////////////
Ten-year-old Oleg lives in the eastern
part of Ukraine — a warzone that often
echoes with anti-aircraft fire and missile
strikes. Sometimes these sounds are in
the distance, while other times they’re
frighteningly close. While many have
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already left this dangerous area, Oleg
remains with his grandmother, who has
taken care of him since the death of his
mother. They have nowhere else to go.
While waiting for the war to end, Oleg
enjoys hanging out with his younger
cousin Yarik and the older boy Kostia.
Together they go on adventures, talk
about what makes a real man, test each
other’s boundaries — but sometimes
they go too far. This observational film
follows a year in the life of Oleg, and
emphasises the warm bond he has
with his grandmother. By sticking close
to Oleg, The Distant Barking of Dogs
shows the effect of conflict on children.

Az anya, aki lelöveti a fiát |
A Mother Brings her Son
to be Shot
Sinead O’Shea | 83’ |
Ireland, UK

02.01.P | 15:30 | 8-as terem
02.02.SZO | 11:00 | 13-as terem
Amikor egy anya két rossz közül
a kevésbé rosszat választja... Ha egy
háborús konfliktus túl hosszú ideje
zajlik, gyakran tovább öröklődik egyik
generációról a másikra – ez szomorú
tény és egyben ördögi kör. Sokan azt
remélték, hogy az IRA terrorcselekményei végre véget érnek 2008-ban,
amikor az ellenséges felek húsz évvel
a hivatalos békekötés után újra békét kötöttek Észak-Írországban. Az
erőszakos zavargások azonban még
mindig keményen jelen vannak
a kétes, félkatonai alakulatokból álló

#naked message
illegális csoportok között, akikkel öt
évet töltött el Sinéad O’Shea, hogy
filmjét elkészíthesse. A film középpontjában egy hihetetlen és szívszorító történet áll: egy kétségbeesett
édesanya, kábítószerfüggő tinédzser
fia, és egy republikánus ellenálló csoport, akik mindannyian egy ajtónyira
élnek egymástól Derryben, (vagy ha
úgy tetszik, Londonberryben). A felszín alatti erőszak és a keserű harag
továbbra is ott kísért az utcákon, sőt,
az otthonokban is. ////////////////////////
When a conflict has been raging long
enough, it ends up being passed on
from one generation to the next.
A sad fact and an evil cycle, which
many hoped had come to an and in
Northern Ireland, where the opposed
parties finally committed to a peace
agreement in 2008, twenty years after
peace was offically declared. But a
violent unrest still holds strong among
the shady, paramilitary underground
groups whom filmmaker Sinéad O’Shea
spent five years immersing herself in to
make her film. At the center of it all, an
incredible and heartbreaking story of
a desperate mother, her drug-addicted
teenage son, and a republican resistance group who all live door by door
in Derry (or Londonderry, depending
on your sympathies). An undercurrent of violence and bitter resentment
continues to haunt the streets and
even homes of the city which became
a symbolical site of struggle during
‘The Troubles’. A shocking and brutally
honest film by a brilliantly determined
filmmaker.
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Nadia terhe |
On her Shoulders

Alexandria Bombach | 94’ |
USA
02.01.P | 17:30 | 8-as terem
02.02.SZO | 19:45 | 6-os terem
Az azóta Nobel béke-díjas Nadia filmje…
iPhone kamerák és tolakodó riporterek kereszttüzében a 23 éves Nadia
Murad szívszaggató, és létfontosságú
csatát vív: szót kell emelnie a meggyötört jezidita közösség érdekében,
akiket tömegesen mészárolnak le az
Iszlám Állam militánsai. Nadia kénytelen újra meg újra felidézni a jeziditák
és az önmaga által átélt borzalmakat,
mert vallomása nélkül a világ – a szeme előtt zajló népirtás ellenére – tökéletesen közömbös marad. ///////////////
Mobbed by iPhone cameras and
pushy reporters, 23-year-old Nadia
Murad leads a harrowing but vital
crusade: to speak out on behalf of the
embattled Yazidi community who face
mass extermination by ISIS militants.
Nadia is forced to revisit these realities again and again, for without her
testimony the genocide happening
right in front of the world’s eyes
might go completely unnoticed.

Versenyfilmek |
Oroszlánokká vált bárányok |
When Lambs Become Lions
Jon Kasbe | 79’ | USA

02.01.P | 11:00 | 8-as terem
02.03.V | 13:30 | 6-os terem
Rablóból pandúr... Egy kenyai vadvédelmi terület szomszédságában lévő
kisvárosban él két főszereplőnk: egyikük elefánt orvvadászatból él, másikuk
orvvavdászokra vadászó vadőr.
Rokonok, unokatestvérek. A kisszerű
elefántcsont kereskedő azért küzd,
hogy talpon tudjon maradni, miközben
a kormány egyre nagyobb erőket mozgósít, hogy véget vessen az orvvadászatnak. Kénytelen unokatestvéréhez,
a vadőrhöz fordulni – aki egyébként
hónapok óta nem kap fizetést a kormánytól – hogy együtt találjanak
megoldást... Az Afrika-szerte csökkenő
elefántpopuláció az egész világ figyelmét magára vonta. Az orvvadászok
szemében azonban a természetvédők
sikeres kampánya nemcsak az elefántok életét tekinti fontosabbnak az
elefántcsontnál, hanem az emberi életnél is előbbre helyezi az elefántokat.
Kik ezek az orvvadászok, akik képesek
kockára tenni az életüket, szembe nézve a letartóztatás veszélyével és a világ

| In competition
erkölcsi felháborodásával azért, hogy
gondoskodni tudjanak a családjukról?
//////////////////////////////////////////////////
In a Kenyan town bordering wildlife
conservation land, two men try to hold
onto their increasingly fragile status
quo. A small-time ivory dealer fights
to stay on top while forces mobilize
to destroy his trade. When he turns
to his younger cousin, a conflicted
wildlife ranger who hasn’t been paid
in months, they both see a possible
lifeline.The plummeting elephant population in Africa has captured the attention of the world. And as the government cracks down, the poachers face
their own existential crisis. For them,
conservationists are not only winning
their campaign to value elephant life
over its ivory, but over human life as
well. Who are these hunters who will
risk death, arrestand the moral outrage of the world to provide for their
families? Director Jon Kasbe followed
the film’s subjects over a three-year
period, gaining an extraordinary level
of access and trust as he became part
of their everyday lives.

Segélykiáltás egy kínai
munkatáborból |
Letter from Masanjia
Leon Lee | 76’ | Canada

Oroszlánokká vált bárányok

01.31.CS | 16:00 | 6-os terem
02.02.SZO | 13:00 | 8-as terem
Napvilágra került aljasságok a mai Kínában... Álmában sem gondolta volna
az amerikai Oregonban élő édesanya,
milyen lavinát indít el azzal, hogy kinyit

#naked message
egy Halloweeni dekorációs csomagot.
A dobozban ugyanis egy kínai politikai
fogoly kétségbeesett segélykérő levele
rejtőzik. Az üzenet félelmetes események sorozatát indítja el. Miközben
a levél írója halálos fenyegetettségbe
kerül, az emberi jogok megsértésének
olyan megdöbbentő esetei kerülnek
napvilágra, melyek arra kényszerítik
Kínát, hogy azonnal szüntesse meg
munkatáborainak még mindig fennálló
rendszerét. ///////////////////////////////////
A desperate SOS letter penned by
a political prisoner turns up in Halloween decorations sold in Oregon, which
sparks a nail-biting chain of events that
exposes appalling human rights violations and prompts sweeping changes
to China’s labour camp system.

Az üres szoba |
Empty Room

Shirly Berkovitz | 69’ | Israel
01.31.CS | 15:00 | 8-as terem
02.03.V | 11:00 | 8-as terem
Amikor a bánat, a tudomány és a jogrendszer találkozik... Egy órával azután,
hogy az izraeli hadsereg Iritet és Ashert arról értesíti, hogy fiukat, Omrit,
az Izraeli Haditengerészet tisztjét megölték, a gyászoló szülők azt kérik, hogy
nyerjék ki fiuk spermáját. Céljuk, hogy
később egy donor által adományozott
petesejtet megtermékenyítve, egy béranyát „használva” gyermeket alkossanak, akit sajátjukként, szülőkként tudnának felnevelni. Tökéletesen egyedi
eset, amelyre sehol a világon nem volt
még példa. A kivételesen személyes
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történet egy sor etikai, tudományos
és morális kérdést vet fel. Egy mélyen
gyászoló család reménnyel, humorral
és fájdalommal teli próbálkozása, hogy
az életről dönthessenek. //////////////////
An hour after the army informed Irit
and Asher that their son Omri, an
officer in the Israeli Navy, had been
killed, the grieving parents asked to
extract his sperm, and use it to fertilize

Versenyfilmek |
an egg donation and by using a surrogate mother, create a child they could
bring up as parents. This is a truly
unique case, and a worldwide precedent. Empty Room is an exceptional
personal story raising ethical, scientific
and moral questions. A journey of
hope, humor and deep sorrow for
a bereaved family trying to choose life.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

#meztelen igazság
Apákról és fiaikról |
Of Fathers and Sons

Talal Derki | 98’ | Germany,
Syria, Lebanon, Qatar
02.02.SZO | 18:00 | 8-as terem
02.03.V | 15:15 | 13-as terem
Az apai szeretetnek súlyos következményei lehetnek… A Sundance Filmfesztiválon díjat nyert Return to Homs
című dokumentumfilmje után Talal
Derki visszatért szülőföldjére, Szíriába,
ahol egy radikális iszlamista család
bizalmát élvezve két éven át részese
lehetett mindennapjaiknak. A film
elsősorban a gyerekekre fókuszál,
kivételesen ritka bepillantást engedve
abba, mit jelent egy olyan apa szárnyai alatt felnőni, akinek egyetlen
álma egy iszlám kalifátus létrehozása.
A történet középpontjában a 13 éves
Osama és fivére, a 12 éves Ayman áll.
Szeretettel és bámulattal tekintenek
édesapjukra, akinek minden szavát
engedelmesen követik, de míg Osama
a dzsihád által kijelölt úton jár, Ayman
szeretne inkább visszamenni az isko-
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lába. A film megörökíti a folyamatot,
ahogy a gyerekeknek, szakítva fiatalságukkal, dzsihádista harcosokká kell
válniuk. Nem számít, milyen közel
a háború, egy dolgot már biztosan tudnak: sírásnak helye nincs. ////////////////
After his Sundance award-winning
documentary Return to Homs, Talal
Derki returned to his homeland where
he gained the trust of a radical Islamist family, sharing their daily life for
over two years. His camera focuses
mainly on the children, providing an
extremely rare insight into what it
means to grow up with a father whose
only dream is to establish an Islamic
Caliphate. Osama (13) and his brother
Ayman (12) are in the center of the
story. They both love and admire their
father and obey his words, but while
Osama seems to follow the path of
Jihad, Ayman wants to go back to
school. The film captures the moment
when the children have to let go of
their youth and are finally turned into
Jihadi fighters. No matter how close
the war comes—one thing they have
already learned: they must not cry.

| In competition
Ha itt a háború |
When the War Comes
Jan Gebert | 78’ | Czech
Republic

#naked truth
himself out of tricky situations. But
his friends are fully aware that, when
it comes to liberalism and Slovakia’s
current state authorities, he has nothing but a weary smile.

02.01.P | 11:00 | 6-os terem
02.02.SZO | 17:45 | 13-as terem
Az ember és a szabadidő... Peter
Švrček, az igazán magabiztos fiatalember biztosra véli, hogy generációjának hiányzik egy igazi vezéregyéniség. Így hát a szlovák erdőkben különös hétvégi összejöveteleket szervez.
Néhány hasonló beállítottságú társával megalapítja a Szlovák Újoncok
(Slovenskí Branci) nevű szervezetet,
amely katonai jellegű kiképzést, és
egy hierarchikus csapatban való részvételt kínál a helyi fiataloknak. Švrček
született vezér, aki minden helyzetben
képes nyugodt és udvarias maradni, s
a kényes helyzetekből, mint az angolna, kisiklani. A barátai azonban pontosan tudják róla, hogy ha a szó a liberalizmusra, illetve Szlovákia aktuális
államhatalmára terelődik, Švrček szája
fáradt mosolyra húzódik. ////////////////
Peter Švrček is a self-confident young
man who believes that what his generation lacks is leadership. That’s why
he organises very special weekend
activities in the Slovakian forests.
With a few like-minded people, he has
created the Slovenskí Branci, the ‘Slovak Recruits’, which offer young locals
paramilitary training and a hierarchical
group structure. Švrček is the born
leader, a man who always manages
to remain calm and polite and, as slippery as an eel, knows how to wriggle

Daliborek szerint a világ |
The White World According
to Daliborek
Vít Klusák | 107’ | Czech
Republic, Slovakia, United
Kingdom, Denmark

02.02.SZO | 20:00 | 13-as terem
02.03.V | 12:45 | 13-as terem
Hiánypótló film a „bűnbakkeresésről”... Daliborek ipari festő, amatőr
horrorfilm-készítő, dühtől fűtött dalok
szerzője és radikális neonáci. Már
közel jár a negyvenhez, de még mindig az édesanyjával él együtt. Gyűlöli
a munkáját, a cigányokat, a zsidókat,
a menekülteket, a melegeket, Angela
Merkelt, a pókokat és a fogorvosokat.
Utálja a saját életét is, de fogalma
sincs arról, hogyan tudna mindezen
változtatni. Amikor aztán anyjának új
szerelmi kapcsolata lesz, Daliborek
úgy dönt, hogy életében először
ő is megpróbál párt találni magának.
Vit Klusak rendező azzal kísérletezik,
vajon meg lehet e változtatni egy
magányos férfi helyzetét, aki eddigi
életét a gyűlöletnek és a hazugságnak
szentelte. Tragikomédia az „egyszerű
és tisztességes cseh emberekről”, akik
Hitler után áhítoznak. /////////////////////
Daliborek is an industrial painter, amateur horror maker, angry songs com-
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poser and a radical neo-Nazi. He is
approaching 40, but he still lives with
his mother. He hates his job, gypsies,
Jews, refugees, homosexuals, Merkel,
spiders and dentists. He hates his life,
but he doesn’t know how to change it.
The turning point is when his mother
starts new romance, and Daliborek
decides to finally find his first love.The
experiment is set to investigate and
change the situation of lonely man, after he devoted his life to hate and lie.
Tragicomedy about lives of “decent
ordinary Czechs” who miss Hitler.

Genezis 2.0 | Genesis 2.0
Christian Frei | 113’ |
Switzerland

02.02.SZO | 10:30 | 8-as terem
02.03.V | 15:45 | 6-os terem
Majd ha a kutyádat feltámasztják, és
a „hibás” gyereked meg sem születik...
Valahol a világ végén, a Jeges-tengeri
Új-szibériai-szigeteken kincsvadászok
kutatnak rég kihalt mamutok agyarai
után. Aranyláz feeling a levegőben.
A „fehér arany” ára még soha sem volt
ilyen magas. Az olvadozó örökfagy
nemcsak kincset érő agyarakat rejt
magában: a vadászok egy meglepően
ép állapotban lévő mamut tetemre
bukkannak. Az efféle leletek mágnesként vonzzák a genetika kutatókat,
akik à la “Jurassic Park” – újra életre
akarják kelteni a kihalt gyapjas mamutokat. Feltámasztásuk a döbbenetes
technológiai forradalom következő
állomása lenne. Egy film a teremtés,
és az abban élő ember szerepéről al-
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kotott alapvető nézetkülönbségekről.
Az ember, mint teremtő. Genezis kettő
pont nulla. ///////////////////////////////////
On the remote New Siberian Islands in
the Arctic Ocean, hunters are searching for the tusks of extinct mammoths.There is a gold rush fever in the
air. The price for white gold has never
been so high. The thawing permafrost not only releases precious ivory.
The tusk hunters find a surprisingly
well-preserved mammoth carcass.
Such finds are magnets for high-tech
genetic scientists.They want to bring
the extinct woolly mammoth back to
life à la “Jurassic Park”. Resurrecting
the mammoth is a first manifestation
of the next great technological revolution.Man becomes Creator. Genesis
two point zero. A Film about the
secrets and mysteries hidden within
nature and the fundamental difference in view of creation and the role
of man in it.

Jewish Underground (Zsidó
földalatti mozgalom) |
The Jewish Underground
Shai Gal | 90’ | Israel

| In competition
mért a muszlimokra, titkos tervük
a Sziklamecset felrobbantása lett.
A szent hely elpusztítása azonban egy
közel-keleti nukleáris háborúhoz, sőt,
akár a harmadik világháborúhoz vezethetett volna. Bűnügyi történetnek
is beillik, ahogy Shai Gal rendező az
eseményeket rekonstruálja, a kulcsfigurákkal folytatott interjúkban pedig
megszólalnak az elkövetők is, akik azt
állítják, hogy semmi rejtegetnivalójuk
sincs. Napjainkig nyomon követve őket
Shai Gal feltárja, hogy a Jewish Underground börtönből kiszabadult tagjai
megtalálták az utat a mai Izrael politikai hatalmának szívébe. A világpolitika
jelen helyzetében, amikor a szélsőséges nézetek világszerte egyre gyakoribbak és „a dolgok állása” felettébb
labilisnak tűnik, ez a film nagyobb
jelentőséggel bír, mint valaha. //////////
It took the Israeli secret service 4
years to put their hands on the Jewish
Underground, a right-wing terrorist
organization. After carrying out several successful attacks on Muslims in
the early 1980s, the group plotted to
blow up the Dome of the Rock, the
destruction of the holy site could have
sparked a nuclear war in the Middle

01.31.CS | 17:00 | 8-as terem
02.02.SZO | 14:45 | 6-os terem
Puskaporos hordón ülünk, de a film
elkészülhetett... Az izraeli titkosszolgálatnak négy évébe került, míg
végre sikerült fogást találnia a Jewish
Underground (Zsidó földalatti mozgalom) nevű jobboldali terrorszervezeten. Miután az 1980-as években
a csoport számos sikeres támadást

Genezis 2.0

#naked truth
East – perhaps even a third World
War. Director Shai Gal reconstructs
the events in the form of a detective
story with dramatizations and interviews with key figures, including the
perpetrators, who claim they have
nothing to hide. Following the perpetrators to the present days, he finds
that the Jewish Underground members paved their way into the heart
of Israel’s current political power. In
the current state of politics worldwide, where extremism is becoming
more common and the state of things
seems so volatile, this film is more
relevant than ever.

Putyin szemtanúi |
Putin’s Witnesses

Vitaly Mansky | 107’ | Latvia,
Switzerland, Czech Republic
02.01.P | 20:15 | 8-as terem
02.02.SZO | 15:00 | 8-as terem
A világ legkritikusabb propagandafilmje... A történet 1999. december
31-én kezdődik, amikor Oroszország
megtudja, ki lett az új Elnöke. A film
egyedülálló és szigorúan dokumenta-

#meztelen igazság
rista vallomásokon nyugszik, amelyek
beszámolnak az „Örökösödési” hadműveletnek csúfolt esemény valódi
okairól és következményeiről – amely
folyamat eredményeként került Oroszország élére az az elnök, aki még ma
is az országot irányítja. A film főszereplői között megjelenik Mihail Gorbacsov, Borisz Jelcin, Vladimir Putyin és
az orosz nemzet, amely most is, mint
mindig, saját sorsának néma szemtanúja. //////////////////////////////////////////
The events of the film begin on December 31, 1999 when Russia was
acquainted with its new President.
The film is based on unique and strictly documentary testimonies of the
true causes and consequences of the
operation “Successor”, as a result of
which Russia ended up with the President who still rules the country. The
protagonists of the film are Mikhail
Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir
Putin, and the Russian nation, as always being a silent witness of its own
destiny.

Ratko Mladić pere |
The Trial of Ratko Mladić

Rob Miller, Henry Singer | 100’|
United Kingdom, Norway
02.03.V | 16:00 | 8-as terem
02.03.V | 17:45 | 13-as terem
Kinek tömeggyilkos, kinek hős... Ratko
Mladićot, az egykori boszniai szerb
tábornokot a hágai Nemzetközi
Törvényszék 2017. november 22-ei
ítéletében népirtás és az emberiség
ellen elkövetett bűntettek vádjában
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bűnösnek találta, és életfogytiglani
szabadságvesztésre ítélte. Mladićnak,
az 1990-es években dúló boszniai
háború egyik leghírhedtebb alakjának
neve összeforrott az 1995-ös srebrenicai mészárlással – a II. világháború
óta európai földön elkövetett legborzalmasabb bűntettel – amikor több,
mint hétezer muszlim férfit és fiút
mészároltak le. Az öt éven át készült
film ez idáig soha nem látott közelségből tudta az ügyészeket, védőket,
a megjelent tanúkat és Mladić családját megszólaltatni. Drámai történet
az igazságról, a felelősségre vonásról
és egy országról, amely véres múltját
próbálja tisztára mosni. //////////////////
On the 22nd of November 2017, the
Bosnian Serb General, Ratko Mladić,
was found guilty of genocide and
crimes against humanity in The Hague
and sentenced to life in prison. Mladić
was one of the most infamous figures
of the Bosnian war of the 1990s and
became synonymous with the murder
of over 7,000 Muslim men and boys in
Srebrenica in 1995 — the worst crime
on European soil since World War II.
Filmed over five years with unprecedented access to the Prosecution, the
Defence, witnesses who came forward
to give evidence and Mladić’s family
members, this film tells an epic story
of justice, accountability and a country
trying to escape from its bloody past.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| In competition
Földanya gyermekei | Ceres
Janet van den Brand | 73’ |
Belgium, Netherlands
01.31.CS | 11:00 | 8-as terem
02.01.P | 18:15 | 13-as terem
Elvitték a malackákat, oly üres most
az udvar... Négy kedves kisgyerek
költőien valóságos története pereg
szemünk előtt, akik az élet sokszor
kegyetlen, szívszorító, máskor felemelő, mindenestre természetes körforgását élik meg otthonukban, egy-egy
farmon. A Hollandia délnyugati részén
lévő távoli parasztgazdaságokban élő
gyerekek kiskoruk óta őseik hivatását
tanulják. Arról álmodoznak, hogy egy
napon majd átveszik édesapjuktól
a farm irányítását. //////////////////////////
Ceres is a poetic and tangible documentary film that follows four children
as they experience the natural cycle of
life on a farm. Each child lives on
a remote farm in the southwest of The
Netherlands and is learning the profession of their ancestors from a young
age. They dream that one day they will
take over the farm of their father.

América

#naked passion
A hatástalanító |
The Deminer

Hogir Hirori, Shinwar Kamal |
83’ | Sweden
02.01.P | 13:00 | 8-as terem
02.02.SZO | 17:15 | 6-os terem
Hátborzongató valóságba viszi a nézőt, a legszorosabb és legnemesebb
értelemben vett dokumentumfilm...
Szaddám Huszein 2003-ban történt
megbuktatása után a nyolcgyermekes
édesapa, Fakhir – aki egyúttal az iraki
fegyveres erők őrnagya – megszállottként küzd azért, hogy a Moszul körül
hátrahagyott több ezer aknát hatástalanítsa. A katonatársai által készített
megdöbbentő home videókon, amelyeket évekkel később Fakhir fia fedez
fel, saját szemünkkel láthatjuk, hogyan
ártalmatlanítja apja egy kés és egy
drótvágó segítségével aknák ezreit.
A folyamatos életveszélyben lévő, halállal dacoló Fakhir tudja, mindaddig
nem állhat meg, amíg a városban akár
csak egyetlen akna is van, mert azért
ártatlan emberek az életükkel fizetnének. ///////////////////////////////////////////

#meztelen szenvedély
After the fall of Saddam Hussein in
2003 Fakhir, a father of eight and
Major in the Iraq armed forces, goes
on a mission to disarm the thousands
of mines laid across Mosul. Shown
via home movie footage shot by his
fellow troops and discovered by his
son years later, the videos show how
Fakhir manages to disarm thousands
of mines with just a simple knife and
a pair of wire clippers. Despite many
near-misses Fakhir knows he cannot
stop while there are still mines in the
city because the innocent people will
pay the ultimate price.

Isten engem úgy segéljen |
So Help me God

Jean Libon, Yves Hinant | 99’ |
France, Belgium
01.29.K | 19:45 | 6-os terem
01.30.SZE | 20:00 | 13-as terem
Ez nem mozi, ez a valóság, ami ros�szabb... A rendkívüli és maga nemében talán a világon is egyedülálló
bírónő, Anne Gruwez valódi bűnügyi
nyomozások kulisszatitkaiba enged
nekünk betekintést. Méghozzá úgy,
hogy mellette ülve végighallgathatjuk,
ahogy nap, mint nap hallgatja ki a legkülönbözőbb gyanúsítottakat. Kivel
így, kivel úgy „tárgyal”: hol kőkemény,
hol végtelen empatikus, hol arrogáns,
hol nagyon kedves – mint aki egyszerre igazságos, bátor és nincs vesztenivalója. Nem mentegetőzik, politikailag
sem korrekt. Ezt eddig még senki sem
merte, tudta így megörökíteni csak
a felkapott TV sorozat, a Strip-Tease
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humort sem nélkülöző csapata. Egyszerűen nem hiszel a szemednek. /////////
The extraordinary, offbeat judge Anne
Gruwez takes us behind the scenes
of real life criminal investigations.
For three years the satirical team
behind the cult TV series Strip-Tease
captured what no one had dared film
before. Unapologetic and politically
incorrect. You won’t believe your eyes.
It’s not cinema: it’s worse!

América | América

Erick Stoll, Chase Whiteside
| 75’ | USA
01.29.K | 18:00 | 8-as terem
01.30.SZE | 13:00 | 6-os terem
Aki a nagyit gyerekként igazán szereti,
felnőttként sem felejti… Diego, a fiatal
cirkuszi artista, kénytelen hazatérni
egykori otthonába, hogy fivéreivel közösen gondját viselje kilencvenhárom
éves nagyanyjuknak, Américának. Az
idős hölgy ugyanis kiesett az ágyából,
a fiúk apját pedig börtönbe zárták
azzal a váddal, hogy elhanyagolta
a gondjára bízott öregasszonyt. Diego
igazi álmodozó, költészetet és célt lát
a tragédia mögött. Hisz abban, hogy
mozgásképtelensége és előrehaladott
demenciája ellenére América szándékosan esett le, hogy megpróbálja újra
összehozni az egymástól eltávolodott
családtagokat. Ahogy azután a fivérek
összetűzésbe kerülnek az anyagi problémák és az Américának nyújtandó
állandó gondoskodás nehézségei miatt, Diego családi összetartásról szőtt
álmai fokozatosan halványulnak... //////

| In competition
Diego, a young circus artist, must return home and reunite with his brothers after their ninety-three year old
grandmother, América, falls from her
bed, causing their father to be jailed
under accusation of elder neglect.
Diego is a dreamer who sees poetry
and purpose in this tragedy. He believes América, despite her immobility
and advanced dementia, fell willfully,
to bring the separated family back
together. But Diego’s dream of familial
cohesion fades as the brothers clash
over money, communication, and the
considerable challenge of offering
full-time care to América.

Szenvedély | Avec l’Amour

Ilija Cvetkovski | 66’ | Macedonia
01.29.K | 13:00 | 6-os terem
01.31.CS | 18:15 | 6-os terem
A szenvedélyed mögött sokszor ott
egy „csendestárs”... A hamarosan
nyugdíjba vonuló Dionisnak van egy
hatalmas szenvedélye: több, mint száz
rozsdamarta, öreg kocsit tudhat
a magáénak, amelyek jórésze már nem

Szenvedély

#naked passion
is működik. Éjszakáit a külvárosban,
szeretett autói társaságában tölti, és
arról álmodozik, hogy egy nap majd
nyit egy múzeumot, és ott mutatja be
a nagyvilágnak nem mindennapi gyűjteményét. Szenvedélyének és álmának
árát azonban nálánál fiatalabb feleségének kell megfizetnie, aki egyedül
tölti az éjszakákat közös otthonukban,
napközben pedig a város lakóinak süt
esküvői és születésnapi tortákat, hogy
valahogyan el tudja tartani kettejüket. A múzeumról álmodozó Dionis
a szétesőfélben lévő, rozsdás autók
társaságában találja meg a létezés
igazi örömét. Egy idős férfi rövid, mégis „életnagyságú”, nagyon jellemzően
emberi története szerelemről, s életről.
//////////////////////////////////////////////////
Dionis is a biology teacher about to
retire. Dionis has a passion, he has a
dream. He owns over a hundred rusty
vintage cars most of which don’t
even work, and every night he sleeps
next to his cars in the outskirts of
the town he lives in, only to dream of
opening up a museum for his unusual
collection. But his passion and dreams
come with a price that his younger

#meztelen szenvedély
wife pays every night while she sleeps
alone in their home, and every day
as she makes ends meet by making
wedding and birthday cakes for the
towns folk. While Dionis dreams of his
museum, surrounded with his decaying cars, it is exactly in these piles of
rust that he finds the joy of existence.
“Dionis” is a short and but larger than
life portrayal of the universal human
saga represented through this old
man. Its love, its life.

Mindent a madarakért |
For the Birds
Richard Miron | 92’ | USA

01.30.SZE | 18:00 | 6-os terem
02.01.P | 16:00 | 6-os terem
A Jó harca a Jóval... Kathy, akinek életét öt évig követhetjük nyomon, nem
nevezhető mindennapi nőnek: 200
házi kedvenccel, csirkékkel, kacsákkal,
libákkal és pulykákkal él együtt, nagy
szeretetben. Mígnem egyszer valaki
feljelenti... A történet eleinte látszólag
Kathy és a helyi állatvédők közötti
csatározásról szól, lassacskán azonban
bensőséges dráma bontakozik ki Kathy
és férje, Gary kapcsolatáról, és arról,
hogy házasságuk és ők maguk milyen
árat fizettek a madarak miatt. Egyszerre megrendítő, ugyanakkor magával
ragadó mese arról, hogyan törik darabokra a hősnőnk által felépített világ,
s amikor már a legkevésbé sem számítunk rá, mégis felcsillan a remény, hogy
minden jóra fordulhat. /////////////////////
In Richard Miron’s surprising and empathetic For the Birds, we followan un-
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usual woman named Kathy who lives
with 200 pet chickens, ducks, geese
andturkeys. What starts as a story
seemingly about Kathy’s battle with
local animaladvocacy groups slowly
transforms into an intimate drama
about her relationship withher husband Gary, and the toll the birds
have taken on their marriage and
herwell-being. Filmed over the course
of five years, this sensitive tale of one
woman’s worldbreaking down – poignant and absorbing in equal measure –
is ultimately one of hopeabout the
possibility of regaining one’s life.

A Fegyházlelkész |
The Prison Chaplain

Varga Ágota | 67’ | Hungary
01.29.K | 20:00 | 8-as terem
01.30.SZE | 16:00 | 13-as terem
Egy pásztor, aki megtalálja az elveszett
bárányokat… Papszenteléskor Butsy
Lajos atya egy Izaiás idézetet választott jelmondatául: „Elküldött az Úr,
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
szabadulást a foglyoknak és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” És lám,
már hét éve a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön katolikus fegyházlelkésze.
Keze alatt a kemény fiúk kezes bárán�nyá változnak, egyetlen titka van, az
elődje útmutatása: „szeresd őket!”
Egy fáradhatatlan, ugyanakkor a saját útját járó, „pántokat feszegető”
plébános mindennapjai élethelyzetek
során keresztül tárul elénk a dokumentumfilmben. Magánélete sem mindennapi, egy hivatásának élő katolikus

| In competition
paphoz nem illő ugyan, ezzel együtt
mélységesen emberi – így kerek
a portréja. ///////////////////////////////////
When he was ordained, Father Lajos
Butsy chose a verse from the Book of
Isaiah as his directive for the future:
“The Lord has anointed me to bring
good news to the poor; he has sent me
to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the
opening of the prison to those who are
bound.” And indeed, he has been the
prison chaplain of the Sopronkőhida
Prison for seven years. Under his guidance, bad boys become gentle lambs.
His only secret is the suggestion left by
his predecessor, who told him to “love
them!” The documentary reveals to us
the everyday life of a tireless priest,
who makes his own rules and tries
to “wrench the bars open” in various
situations. His private life is also uncommon – not very fitting to a Catholic priest who lives for his calling – but
very human, and this is what makes
him a rounded, interesting individual.

Vadkórház | WILD

Danel Elpeleg, Uriel Sinai
| 60’ | Israel
01.29.K | 11:00 | 8-as terem
01.30.SZE | 20:15 | 6-os terem
Akik az életért harcolnak és olykor
– a legnagyobb szeretettel – ellene
döntenek... A Safari vadállat kórházba
többnyire megtört, megmérgezett és
az éhhalállal küszködő állatok érkeznek. A film Arielláról, a Ramat Gran
parkban dolgozó doktornőről és kis

#naked passion
csapatáról szól, akik ezen állatok
megmentésének szentelik életüket,
miközben tisztában vannak azzal, hogy
sok esetben az állatok a kórházból
kikerülve képtelenek lesznek a vadonban életben maradni. Az orvosok és
gondozók ezért gyakran kemény döntésekre kényszerülnek...
//////////////////////////////////////////////////
The fine line between the Human
World and the non Human world is not
drawn in harmony. The Wild Animal
Hospital is that line and when wild animals arrive there, they are usually broken, poisoned or starving. This is a film
about the small group of people that
spend their life trying to save those
animals, while knowing that in many
cases, the animals will not survive in
the wild, forcing the doctors and caretakers to make tough decisions.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vadkórház

#meztelen rövidség
Tungrus | Tungrus

Rishi Chandna | 13’ | India
01.29.K | 15:45 | 8-as terem
01.31.CS | 17:45 | 13-as terem
Az ember, aki nem engedte, hogy
győzzön felette a kakas... Az indiai
Mumbaiban élő középosztálybeli családban minden a feje tetejére áll, amikor a hóbortos családfő hazaállít egy
kiscsibével, hogy legyen, mivel játszanak a macskái. Az eleinte elbűvölő
csibe idővel önfejű és zsarnok madárrá növi ki magát, akinek túl nagy
az élettere és egyszerűen élhetetlen
körülményeket teremt a családban.
Az abszurditás határait súroló, felháborodott, ugyanakkor szívmelengető
családi beszámolókat hallva végül
felmerül a kérdés: mi legyen a kakas
sorsa? ///////////////////////////////////////
Tungrus is a short documentary that
observes a week in the peculiar lives
of a middle-class household in Mumbai, which turns topsy-turvy when
the eccentric patriarch brings home
a baby chick for his cats to play with.
What follows is an alternatingly ab-

Tungrus

Versenyfilmek |

| In competition

surd, nerve-jangling and heart-warming set of accounts about the latest
addition, from each member of the
family. The once adorable chick has
survived his early days and grown into
a tyrant, willful bird - forever taking up
too much of their space and generally
making life in the apartment unlivable.
The film follows the thoughts of each
person to their inevitable conclusion
– the rooster’s got to go. And as his
fate hangs in the balance, the family
debates the question that lingers in
the air: should he be given the gift of
life, or served for dinner?

kerekesszékeikben ülve 380 kilométert
menetelnek az Andok hegyláncain
keresztül azért, hogy beszélhessenek
Evo Morales elnökkel. Rohamrendőrök,
barikádok, könnygázpalackok és vízágyúk várják őket. ///////////////////////
People with disabilities are amongst
the most discriminated in Bolivia. Fed
up with being ignored they embark
on an unimaginable journey, marching
380km over the Andean mountains in
their wheelchairs to speak with president Evo Morales. They’re met with
riot police, barricades, teargas and
water cannons.

Az ütközet | The Fight

Apáca élet | Sisters

Violeta Ayala | 29’ | Bolivia

Michał Hytroś | 18’ | Poland

01.30.SZE | 11:15 | 6-os terem

02.01.P | 20:15 | 13-as terem

01.31.CS | 16:00 | 13-as terem

02.03.V | 10:30 | 13-as terem

A hatalomra nem jellemző a könyörület… Bolíviában a testi fogyatékkal
élők azok közé tartoznak, akiknek
a legdurvább diszkriminációval kell
szembesülniük. Belefáradva abba,
hogy tökéletesen semmibe veszik őket,
nekivágnak egy hihetetlen utazásnak:

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”mégha 90 évesek is... Lengyelország
legöregebb, XVIII. századi zárt, bencés
kolostorának falai mögött már csak
tizenkét, kilencvenes éveik közelében
járó apáca éli különös életét. Idős
koruk és a rohamosan változó világ
ellenére továbbra is próbálják nap,
mint nap betartani a több mint tíz
évszázaddal ezelőtt megalkotott szabályokat – Ora Et Labora. Főhőseink,
Anuncjata és Benedykta nővér, akik
már 40 éve a kolostorban élnek, bevezetnek minket a magas falak mögött
megbúvó világba, és sajátos módjukon
mesélnek életükről és döntéseikről.
Valódi színeiben, sztereotípiák nélkül,
meghatóan, ugyanakkor nagyon is szórakoztatóan mutatják meg a kolostor
belső világát. Egy film a hangosan ki-

#naked short
mondott csendről. /////////////////////////
Behind the mighty eighteenth-century
wall of the oldest enclosed convent
in Poland - Benedictine convent in
Staniatki, near Krakow - the life of
twelve nuns in their 70s goes on. Despite their age and the world of rapid
change, they try to comply with the
rule set over ten centuries ago ‘ORA
et LABORA’ each day. Our protagonists – nuns Anuncjata and Benedykta
(40 years in convent) – introduce us
to the world behind the wall telling us
about their lives and decisions in
a specific way. They show us the
world of convent in true colours, without stereotypes, often touching and
amusing at the same time. This is the
film about silence said aloud.

Szemben a vadállattal |
Facing the Beast
Emma Benestan, Adrien
Lecouturier | 26’ | France

01.30.SZE | 11:15 | 6-os terem
01.31.CS | 16:00 | 13-as terem
A bátorság nem mindenki sajátja...
A 14 éves Theo arról álmodik, hogy
egy nap majd belőle is manadier lehet, azaz meg kell tanulnia épségben
elmenekülni egy felhergelt bika elől.
Mestere, Mickaël irányítása alatt elkezdi
kitanulni a nem mindennapi szakmát.
A nyár végéig szembe kell néznie álmával és a fenevaddal... //////////////////
Theo, 14, dreams of being a manadier.
He starts his apprenticeship, guided
by his boss, Mickaël. Over the summer, Theo has to test his dream and
face the beast.
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#meztelen rövidség
Mignon | Mignon

Oláh Kata, Csukás Sándor | 28’ |
Hungary
01.29.K | 15:45 | 8-as terem
01.31.CS | 17:45 | 13-as terem
Öregként is gyermek, mert soha nem
lehetett gyermek... A mignon édes.
Édes, mint Marika. Marika életének
értelme a tánc. Nem véletlen, hogy
a Budapesti nyugdíjas klubok kedvenc sztárjává vált. Hiába múlt el 80,
szenvedélyesen imádja a süteményeket, plüssállatait, és szebbnél szebb
csillogó ruháit. Ha fellépésről van szó
ott van mellette János. Jöhet bármi:
tangó, waltz, swing, cha-cha-cha. Ám
Marika szenvedélye szomorú és sötét
emlékeket rejt. Amikor megszólal
a zene és ő színpadra lépve táncolni
kezd, minden fájdalma elmúlik. Olyankor nem kell elveszett gyermekkorára
gondolnia. //////////////////////////////////
Mignon is sweet, sweet as Marika.
Marika is the brightest star of the

A világ legrondább kocsija

Versenyfilmek |
senior clubs in Budapest. Over 80, she
has an infant soul and a passionate
existence: craving for desserts, playing with her stuffed toys and dressing up like a pretty ballerina. Above
all, Marika loves to perform and has
Janos by her side: tango, waltz, swing,
cha-cha-cha… But Marika’s enthusiasm and love of life hide deep and
dark memories. With her childlike
soul, Marika lives to dance and dances
to overcome her lost childhood.

Koka, a hentes |
Koka, the Butcher

Máté Bence | 38’ | Germany
01.29.K | 15:45 | 8-as terem
01.31.CS | 17:45 | 13-as terem
Vagy a galambok, vagy egy feleség…
Koka a kairói galambharcosok világának egyik vezéralakja. Élete nagy
részét a város tetőin tölti, ahol társaival
a galambászok összecsapásaira készül.
Koka csak a versenyeknek él, amelyek

| In competition
során egész városrészek szállnak harcba egymás galambjaira pályázva. A közel 30 éves férfi legényéletét azonban
növekvő rosszallás övezi otthonában,
a kairói keresztény hulladékgyűjtők
lakta Szemétvárosban. Mikor apja úgy
dönt, hogy megházasítja fiát, Koka
számára világossá válik: a közelgő
futam lesz utolsó küzdelme. /////////////
Koka is a respected figure in Cairo’s
suburban scene of pigeon fighters.
His life revolves around the races, in
which whole areas clash in a contest
to hunt and capture each other’s pigeons. Living for one’s passion, however, violates the norms of Koka’s conservative area, Garbage City, where
Cairo’s Christian garbage collectors
live. As the face-off against one of the
strongest areas in town draws nearer, the 30-year-old faces unbearable
social pressure to leave pigeoneering
behind, settle down and marry. A race
against time begins in a peculiar world
where pigeons are the foremost source
of martial spirit and pride. For the first
time the legendary pigeon races of
Cairo are captured on camera.

A világ legrondább kocsija |
The Ugliest Car
Grzegorz Szczepaniak | 47’ |
Poland

#naked short
utastársával, a 90 körüli Kazimierával
még mindig az utakat rója. A majdaneki lengyel koncentrációs tábor és
az egykori német munkatábor között
játszódó road movie valójában utazás
a múltba, amely a háború emlékeit
idézi. Másrészről humorral teli bájos
történet Bogdan és Kazimiera közti
különleges kapcsolatról, melyben Bogdan szinte minden idejét Kazimierának
szenteli – leszámítva azokat a pillanatokat, amikor büszkén mutatja meg az
autó mulatságos csúfságát a véletlen
elébe kerülőknek. //////////////////////////
The youngest protagonist of the documentary is Wartburg, an automobile
over 50 years of age. The car is still
on the road, driven by Bogdan, who
is inside it with his mother Kazimiera.
This road movie which takes place
between the concentration camp of
Majdanek, Poland, and a former Nazi
labor factory in Germany is actually
a journey into the past, retracing the
memories from the war. It is also
a portrayal of a unique relationship
between mother and son. Bogdan devotes almost all his time to Kazimiera
– except for the moments when he
proudly presents the quaint ugliness
of the car to the people he accidentally meets.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

02.01.P | 20:15 | 13-as terem
02.03.V | 10:30 | 13-as terem
Amikor nem hagyja el arcod a mosoly...
A film legfiatalabb hőse Wartburg,
a több mint 50 éves automobil, aki
a volán mögötti idős Bogdannal és
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Versenyen kívül |
NATO központ,
a kulisszák mögött |
NATO HQ: Behind the lines
– the Jamie Shea story

Mr. Paul King | 23’ | Belgium, UK
02.03.V | 10:45 | 6-os terem
Jamie Shea, a NATO egykori külkapcsolatokért felelős főtitkár-helyettese
nemrég nyugdíjba ment. Jamie a “történelem első sorában” ült a Szovjetúnió felbomlásakor, a Balkán konfliktus
vagy a szeptember 11-ei terrortámadások alatt – összesen több mint negyven éven át. Ez a film nemcsak egy páratlanul bájos, igazi egyéniség portréja,
(aki nemzetközi hírnévre tett szert
a koszovói NATO-megszálláskor) vicces
anekdotákon keresztül, amit kollégái
és újságírók közvetítésében hallhatunk.
A film betekintést nyújt a NATO vezető
döntéshozóinak munkájába is, ezekben
a kritikus időkben. (A filmben interjúk
láthatók korábbi NATO Főtitkárokkal,
akikkel Jamie együtt szolgált.) ////////
Jamie Shea, recently retired from
NATO (as Deputy Assistant Secretary
General, Emerging Security Challenges), had a “front row seat to history”

A száraz völgy

over his forty years which spanned
the collapse of the Soviet Union, the
Balkans conflict and 9/11 attacks. With
humorous anecdotes from colleagues
and journalists (Jamie is a character),
this film not only tells the story of a
charming, singular man who gained
international fame during NATO’s
intervention with Kosovo, but it also
provides a fly-on-the-wall view of
NATO’s top decision-makers during
these times. (This film includes interviews with former NATO Secretary
Generals with whom Jamie served.)

Angyali üzlet |
Angel Business

Gellér-Varga Zsuzsanna | 56’ |
Hungary
01.30.SZE | 18:00 | 13-as terem
Az Angyali üzlet című dokumentumfilm a magyar startup-világ korai szakaszának történetébe enged bepillantást az egyik első angyalbefektető
emberi és üzleti kalandjain keresztül.
Történet egy vállalkozóról, aki optimizmusát, szaktudását és vagyonát is
beveti azért, hogy megvalósítsa célját.

| Outside the competition
Antal a nyugat-európai bank-szektorban töltött 15 év után kiégve, megújulást keresve tért haza Magyarországra.
Az újratervezés eredményeként üzleti
angyalként kezd el dolgozni, a „szakma” csínját-bínját menet közben tanulja meg. Startup-okba fektet, saját
tőkéjét és ezáltal családja megélhetését is kockáztatva, de eltökélten,
hogy fiatal tehetségeket, új ötleteket
fog felkarolni. Mindeközben egy újfajta
módszert sajátít el a családjával együtt,
hogy végre kommunikálni tudjon a kislányával, aki lehet, hogy sosem fog –
a hagyományos módon – beszélni... ////
Angel Business is a documentary about
the financial and personal challenges of
becoming one of the first angel investors during the birth of Hungary’s startup era. Tony returned home to Hungary
after burning out as a derivative trader
for 15 years in Western Europe. As
a self-taught “business angel” - using
his own savings - he wants to make
a difference helping new talent and investing in startups. In the meantime, he
tries to find new ways to communicate
with his 7 year-old daughter who may
never be able to speak due to a rare
brain disorder... The film follows one of
Tony’s investments, iLandGuide,
a mobile app that acts as a tour guide
for holiday islands. Does his investment
pay off? Was it worth risking his family’s stable financial future? Through
Tony’s story we get a glimpse of the
startup world in Hungary - a tiny country full of innovation and technical expertise - as well as insight into the personal challenges and dilemmas of being
a unique kind of modern businessman.

A száraz völgy |
The Dry Valley

Julie Lunde Lillesæter | 29’ |
Norway
02.01.P | 16:30 | 13-as terem
A Valea Seaca-i romáknak Skandinávia
lett a második otthonuk. Sokan közölük rendszeresen utaznak Europán
keresztül, hogy pénzt keressenek otthon maradt családjuknak, legtöbben
koldulással. Két norvég rendező felkeresi a falut skandináv nyomok után
kutatva. A film egy váratlan és költői
bemutatása a migráció következményeinek, az elvándoroltak és a hátra
maradottak szemszögéből. //////////////
For the Roma of Valea Seaca, Scandinavia has become a second home.
Many travel regularly across Europe to
earn money for their families at home,
often through begging or street work.
Two Norwegian filmmakers embark
on a journey through the village in
search for traces of Scandinavia. An
unexpected and poetic portrayal of
the effects of migration on those who
leave and those who stay behind.

Concerto egy hegedűre |
The Violin Alone
Scott Sterling | 55’ |
USA, Hungary

01.29.K | 17:00 | 13-as terem
A film egy valószínűtlen, mégis megvalósult találkozást mutat be, egy
olyan új zenedarab születését, amilyenre korábban még nem volt példa.
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A logó

Versenyen kívül |
A két modern zseni, Oláh Vilmos hegedűművész és Eric Funk kortárs
klasszikus zeneszerző tíz napig dolgoztak együtt egy különleges darab
létrehozásán. A „Concerto for Violin
Alone Op 109” című zenemű előadása
egyszerre feszegeti a határokat és az
általunk ismert lehetséges fogalmát:
az előadónak, azaz Vilmosnak ugyanis
egymagának kell játszania a saját és
a zenekar szólamát. Látszólag tehát
megoldhatatlan feladatra vállalkozik...
////////////////////////////////////////////////
The unlikely pairing of two extraordinary artists, Vilmos Olah, a Hungarian

born violin virtuoso, and Eric Funk,
a Montana born composer, has resulted in a new piece of music unlike
anything written before, that pushes
the boundary of classical music and
our notion of “the possible”. Vili: Concerto for Violin Alone, Op 109 redefines what music can be. Written on
two staves, the top line the solo part,
and the bottom line the orchestra
part, Olah has to perform both parts
simultaneously. He is the soloist AND
the orchestra.

| Támogatók/Partners
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