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2020.01.27 – 02.02.

Cinema City Aréna

Info |

Jegyárak / Tickets
Egységes jegyár / Ticket (for all festival screenings)
Jegyek kaphatóak a Cinema City Aréna jegypénztárában
és a www.cinemacity.hu weboldalon.
Tickets are available at the box office of Cinema City Aréna
or on the www.cinemacity.hu website.

1.490 Ft
A világ legfrissebb, rangos, nemzetközi sikereket elért, egész estés
dokumentumfilmjeinek nemzetközi filmfesztiválja és versenye, ahol

Diák és nyugdíjas jegy/ Student and Senior ticket
Jegyek csak a Cinema City Aréna jegypénztárában kaphatóak.
Tickets are only available at the box office of Cinema City Aréna.

Bérlet (5 alkalmas) / Season ticket (for 5 screenings)
Jegyek csak a Cinema City Aréna jegypénztárában kaphatóak.
Season tickets are only available at the box office
of Cinema City Aréna.

Középiskolás és nyugdíjas csoportoknak 15 fő felett
Group ticket for high schools and seniors over 15 people

1.410 Ft
6.800 Ft

990 Ft

Jegyek csak a Cinema City Aréna jegypénztárában kaphatóak,
és csoportos jegyek foglalása a 06 80 800 800-as telefonszámon.
Tickets are only available at the box office of Cinema City Aréna, and group
tickets can be booked at the following phone number: 06 80 800 800

A filmeket magyar és angol felirattal vetítjük.
Subtitles: in Hungarian and English.
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BUDAPEST
CENTER

• a világ minden részéről érkező dokumentumfilmek tematikai és életkori
megkötés nélkül versenyeznek,
• rangos, 28 főből álló nemzetközi zsűri dönt a 6 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.

6. BIDF
International film festival and competition showcasing the latest,
most acclaimed and award-winning feature-length creative
documentaries in the world, where

ARENA PLÁZA

PESTI EST KÜLÖNSZÁM – BIDF 2020
Szervező: All-Dox Kft. | VI. BUDAPEST INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL | info@bidf.hu
www.bidf.hu I Felelős szerkesztő: Sós Ágnes | Szerkesztés: Sós Ágnes | Tördelés: Péter-Szabó
Márta | Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft. | 1013 Bp., Várkert rakpart u. 17. | Telefon: +36 1-782-9843,
info@pestiest.hu | Felelős kiadó a Kft. ügyvezetője, Lapigazgató: Viszmeg Krisztina | Nyomda:
Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H. ∙ Ügyvezető: Hunya Ágnes
ISSN 1785-2315 | Megjelenik 2020. január 15-én 5000 példányban | A műsorváltozásokért,
az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem
vállal felelősséget.
A kiadvány megjelenését az Europapier Budapest Kft. támogatása tette
lehetővé. | 1225 Budapest Campona u. 1 | www.europapier.hu

• documentaries from all over the world compete with no thematic restriction,
• an acknowledged international jury of 28 members decides on the awards
in each of the 6 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).

2020.01.27 – 02.02.
Cinema City Aréna

www.bidf.hu

Ünnepélyes megnyitó |

Méz-királynő
Honeyland

Egy egyszerű
asszony, akit alázatos
tisztaságáért
a természet
királynővé koronáz...
4

| Macedónia, 2019 |
| Rendező: Ljubomir Stefanov,
Tamara Kotevska | 85 perc |

Egy kies makedón faluban az 50 pár
éves Hatidze felfelé baktat a hegyoldalon, hogy ellenőrizze a sziklák között fészkelő méhkolóniáit. Titokzatos
varázsigét duruzsol nekik, miközben
finoman manőverezik a méhkasok között, bármiféle védőháló vagy kesztyű
nélkül. Az otthonául szolgáló tanyán
Hatidze a saját kezűleg készített méhkasokról és ágyhoz kötött édesanyjá-

| Opening Ceremony

Január 27. Hétfő

ról gondoskodik, időnként pedig ellátogat a fővárosba, hogy eladja áruit.
Mígnem egy nap egy vándorló család
telepszik le a szomszédságában, és
Hatidze békés birodalmát hirtelen
gépek zúgása, hét rikoltozó kisgyerek
és 150 tehén zaja töri meg. Hatidze
mindezek ellenére melegen fogadja
a sorstársakat, és nem tart tőlük vis�sza semmit sem – kezdve a kipróbált
és bevált méhészeti tanácsoktól,
a szeretetén át egészen a különleges
brandy-jéig. Rövid időn belül azonban
Hussein, a család feje, számos olyan
döntést hoz, amelyek örökre tönkretehetik azt a világot, amelyben Hatidze
a természettel harmóniában élt.

without netting or gloves. Back at
her homestead, Hatidze tends to her
handmade hives and her bedridden
mother, occasionally heading to the
capital to market her wares.
One day, an itinerant family installs
itself next door, and Hatidze’s peaceful kingdom gives way to roaring
engines, seven shrieking children, and
150 cows. Yet Hatidze welcomes the
camaraderie, and she holds nothing
back – not her tried-and-true beekeeping advice, not her affection, not
her special brandy. But soon Hussein,
the itinerant family’s patriarch, makes
a series of decisions that could destroy Hatidze’s way of life forever.

In a deserted Macedonian village,
Hatidze, a 50-something woman,
trudges up a hillside to check her bee
colonies nestled in the rocks. Serenading them with a secret chant, she
gently maneuvers the honeycomb

Vetítési időpontok:

10-es terem

01.27.H | 19:00 | 9-es terem
02.01.SZO | 20:45 | 6-os terem
02.02.V | 13:00 | 10-es terem

14-es terem
19:00
Ünnepélyes
megnyitó

13-as terem

4.o/p

Opening Ceremony
Vetítés:

Méz-királynő
Honeyland - 85’

Jegyek korlátozott
számban kaphatók!
Fogadás
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Január 28. Kedd
6-os terem

53.o/p
11:15
Sír az út előttem III.
Keresztúton

9-es terem

11:00

30.o/p

Nefelejcs

Forget Me Not - 83’

10-es terem

11:00

| Detailed Program
11-es terem

30.o/p

Január 28. Kedd
13-as terem

11:15
Törvénysértés
nélkül I.-II.

Junha bolygója

Junha’s Planet - 108’

Only in Hungarian - 79’

55.o/p

Csak családról ne

Only in hungarian - 180’

Q&A Közönségtalálkozó
Q&A Közönségtalálkozó

55.o/p
13:15
Vérrel és kötéllel

Only in Hungarian - 120’

13:15

Kombájn-város újkori kihívásai

37.o/p

Aurora, a tinisztár
Once Aurora - 72’

Q&A Közönségtalálkozó

45.o/p
13:45
Cryene Donovan

Only in Hungarian - 65’

Teljes Szívvel

Q&A Közönségtalálkozó

46.o/p
16:00
Csak családról ne

Not about Family - 52’

Nefelejcs

Q&A Közönségtalálkozó

18:00

28.o/p

Kombájn-város
újkori kihívásai

17:45

29.o/p

A csábítás iskolája

Progress in the valley of the
people who don’t know - 67’

School of Seduction - 97’

Q&A Közönségtalálkozó

20:00
Fiam, Julian

20:00

My son, Iulian - 35’

37.o/p

Aurora, a tinisztár
Once Aurora - 72’

Teljes Szívvel

Wholeheartedly - 50’
Q&A Közönségtalálkozó

18:15

Q&A Közönségtalálkozó

19:45

32.o/p

Család az
éjszakában

Midnight Family - 81’
Q&A Közönségtalálkozó

27.o/p

A mesélő folyó

Pure Movements - 52’

Aurora, a tinisztár

On the Water - 79’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

45.o/p

47.o/p
18:00
Tiszta mozdulatok

Q&A Közönségtalálkozó

20:00

41.o/p

Éljen Loten! - 27’

20:15

Például Ők - 30’
Rajta(d)ütés - 22’

Neked táncolok - 18’

Q&A Közönségtalálkozó

42.o/p

Gyermekláncfű anyu - 30’

Junha bolygója

Sötétben minden
macska szürke - 18’
Q&A Közönségtalálkozó
Cryene Donovan

6
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Január 29. Szerda
6-os terem

11:15
Ítéletlenül

55.o/p

Women Condemned
- 77’

9-es terem

11:00

37.o/p

Aurora, a tinisztár
Once Aurora - 72’

Q&A Közönségtalálkozó

10-es terem

11:15

| Detailed Program
11-es terem

Január 29. Szerda
13-as terem

52.o/p
11:00
Magyar nők
a Gulagon 1. rész

41.o/p

Éljen Loten! - 27’
Például Ők - 30’
Rajta(d)ütés - 22’

Álom-élet

Only in Hungarian - 96’

Q&A Közönségtalálkozó

52.o/p
13:00
Recsk 1950-53 –

Egy titkos kényszermunkatábor története 1. rész
- Only in Hungarian - 86’

Pillangó

13:15

19.o/p

Bukjon minden!

Everything Must Fall
- 85’
Q&A Közönségtalálkozó

13:30

13:15
Málenkij robot
(Málenkaja
rabatyonka)

42.o/p

Gyermekláncfű anyu - 30’
Neked táncolok - 18’

52.o/p

Only in Hungarian - 105’

Sötétben minden
macska szürke - 18’

Bukjon minden!

Q&A Közönségtalálkozó

16:15
Álom – élet

27.o/p
A csábítás iskolája

Life is but a Dream- 71’

Q&A Közönségtalálkozó

18:15

36.o/p

Pillangó

17:45

30.o/p

Junha bolygója

Junha’s Planet - 108’

Butterfly - 80’

30.o/p

Nefelejcs

Forget Me Not - 83’

18:00

28.o/p

Kombájn-város
újkori kihívásai

Progress in the valley...- 67’

Q&A Közönségtalálkozó

20:30
Ketten

18:00

47.o/p

The Two of Us - 49’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

20:15

20:15

29.o/p

A csábítás iskolája
School of Seduction
- 97’

Q&A Közönségtalálkozó

34.o/p

A fehér mama

White Mama - 97’

Q&A Közönségtalálkozó

20:00

27.o/p

A mesélő folyó
On the Water - 79’

52.o/p
18:30
Kettévált ország

A fehér mama

Only in Hungarian - 90’

Kerekasztal-beszélgetés
A mesélő folyó

Q&A Közönségtalálkozó
Q&A Közönségtalálkozó
Ketten

8
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Január 30. Csütörtök
6-os terem
10:45
Net függők

49.o/p

9-es terem

11:00

19.o/p

Bukjon minden!

Web Junkie - 74’

Q&A Közönségtalálkozó

Everything Must Fall
- 85’
Q&A Közönségtalálkozó

12:45
Net függők

13-as terem

56.o/p
10:30
Berlinből Berlinbe

Only in Hungarian - 53’

12:00
Határeset

53.o/p
11:15
Az ügynök élete

Újra nő

The Life of an Agent - 54’

56.o/p

Kelet-Nyugati átjáró
13:15

Web Junkie - 74’

11-es terem

Január 30. Csütörtök

Borderline Case - 32’

49.o/p

Q&A Közönségtalálkozó

10-es terem

| Detailed Program

36.o/p

13:00
A tartótiszt

East-West Passage - 52’

Pillangó

54.o/p

Volt egy álmom

The Spymaster - 64’

Butterfly - 80’

14:15

Q&A Közönségtalálkozó

39.o/p

A Díva visszavág
The Revenge og the
Diva - 80’

Egy család/egy gyerek országa

Q&A Közönségtalálkozó

16:45
Újra nő

24.o/p

In Search... - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

20.o/p
19:00
Volt egy álmom

I Had a Dream - 84’

Q&A Közönségtalálkozó

30.o/p
21:00
Egy haldokló
kollaboráns ágyánál

Around the Bed of
a Dying Collaborator - 51’

Q&A Közönségtalálkozó

10

Egy haldokló kollaboráns ágyánál

17:15
32.o/p
Egy család / egy
gyerek országa

17:30

43.o/p

One Child Nation - 85’

Összekötve - 19’
19.91 - 24’
Nyár-útó - 20’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

19:30

26.o/p

Huszonéves
vénlányok

19:15

46.o/p
18:00
Csak családról ne

19.o/p

Bukjon minden!

Everything Must Fall
- 85’

Leftover Woman - 84’
HVG Vita / HVG Debate

HVG Vita / HVG Debate

Not about Family - 52’

Q&A Közönségtalálkozó

45.o/p
20:00
Cryene Donovan

Cryene Donovan - 65’

18:00

27.o/p

Álom-élet

Life is but a Dream - 71’

Huszonéves vénlányok

Q&A Közönségtalálkozó

20:00

31.o/p

Szerelemgyerek
Love Child - 112’

A Díva visszavág

Q&A Közönségtalálkozó
HVG Vita / HVG Debate
Szerelemgyerek

11
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Január 31. Péntek
6-os terem

11:00
Szorításban

51.o/p

9-es terem

11:00

20.o/p

Kislányomnak,
Samának

In a Vise - 94’

10-es terem

| Detailed Program
11-es terem

Január 31. Péntek
13-as terem
10:00
Story Bridge
Budapest

58.o/p

Aki a maffiát fotózta

Szakmai program/
Industry program

58.o/p
11:15
Felszabadító Rock

Free to Rock - 60’

For Sama - 95’

Q&A Közönségtalálkozó
Q&A Közönségtalálkozó

13:15
Aczél

51.o/p

Only in Hungarian - 110’

13:15

23.o/p

Az underground
kórház

13:00

Szűzkéz

35.o/p

Száguldó család
Born 2 Drive - 90’

The Cave - 102’

Q&A Közönségtalálkozó

16:00

MASTERCLASS Filmkészítés háborús
övezetben Talal Derki
Oscar jelölt filmrendezővel

34.o/p

A fehér mama

White Mama - 97’

16:15
16:45

35.o/p

Száguldó család
Q&A Közönségtalálkozó

18:15
Aki a maffiát
fotózta

22.o/p

Shooting the Mafia - 97’

Q&A Közönségtalálkozó

20:30
Szűzkéz

Born 2 Drive - 90’

Q&A Közönségtalálkozó

19:00

Q&A Közönségtalálkozó

Egy Szabad Rádió
On Air - 80’

18:15

K polgártárs
Citizen K - 126’

The Revenge of the
Díva - 80’

Q&A Közönségtalálkozó

20:15
HVG Vita / HVG Debate

17:00

31.o/p

Szerelemgyerek
Love Child - 112’

a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete

17:45

Az underground kórház

21.o/p

Éjszakai vándorok

39.o/p

A Díva visszavág
18.o/p

58.o/p
16:15
MADOKE Bemutatkozik

22.o/p

Q&A Közönségtalálkozó

37.o/p

Maiden - 93’

Kislányomnak, Samának

Midnight Traveler - 87’
Q&A Közönségtalálkozó

19:45

40.o/p

Száguldó család

HVG Vita / HVG Debate

Úszó sétány
20.o/p

Walking on Water - 100’

20:30

Kislányomnak,
Samának
For Sama - 95’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

25.o/p

K polgártárs

Megmentőm:
Jonathan Agassi

Jonathan Agassi Saved
My Life - 106’
Q&A Közönségtalálkozó
Egy Szabad Rádió

12
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Február 1. Szombat
6-os terem

11:00

9-es terem

43.o/p

Összekötve - 19’
19.91 - 24’
Nyár-útó - 20’

11:00

39.o/p

A Díva visszavág
The Revenge of the
Díva - 80’

Q&A Közönségtalálkozó

12:45

Q&A Közönségtalálkozó

33.o/p

Elveszett „csókák”
Scheme Birds - 87’

13:15

22.o/p

Egy Szabad Rádió
On Air - 80’

Q&A Közönségtalálkozó
HVG Vita / HVG Debate

16:00
Aki a maffiát
fotózta

22.o/p

30.o/p

Egy haldokló
kollaboráns ágyánál
Around the Bed ... - 51’

Shooting the Mafia
- 97’

11:15

17:45

21.o/p

Éjszakai vándorok
40.o/p

Walking on Water - 100’

Q&A Közönségtalálkozó

Midnight Traveler - 87’

Elveszett „csókák”

Újra nő

In Search... - 90’

12:15
Q&A Közönségtalálkozó

13:30

Úszó sétány

One Child Nation - 85’
38.o/p
Q&A Közönségtalálkozó

Belépés csak
férfiaknak

The Men’s Room - 75’

14:30

Q&A Közönségtalálkozó

Huszonéves
vénlányok

15:30

32.o/p

Egy család / egy
gyerek országa

24.o/p

Szív a szívvel

26.o/p
Méz-királynő

Leftover Women - 84’
HVG Vita / HVG Debate

Heartbound - 90’

Éjszakai vándorok

Q&A Közönségtalálkozó

17:45

20.o/p

Volt egy álmom
I Had a Dream - 84’

4.o/p

Honeyland - 85’

Q&A Közönségtalálkozó

17:45

25.o/p

Megmentőm:
Jonathan Agassi
Jonathan Agassi
Saved My Life - 106’

Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

20:00

20:00

Isteni kéz

Méz-királynő

14

13-as terem

24.o/p

Úszó sétány

20:45

11-es terem

Február 1. Szombat

HVG Vita / HVG Debate

Q&A Közönségtalálkozó

18:30

15:45

10-es terem

| Detailed Program

Hand of God - 71’
PREMIER - Q&A

50.o/p

Belépés csak férfiaknak

Q&A Közönségtalálkozó

35.o/p

Száguldó család
Born 2 Drive - 90’

20:15

23.o/p

Az underground
kórház

Szív a szívvel

The Cave - 102’
Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó
Megmentőm: Jonathan Agassi

15
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Február 2. Vasárnap
6-os terem

11:00
Fiam, Julian

45.o/p

My son, Iulian - 35’

10-es terem

9-es terem

58.o/p
11:00
Felszabadító Rock

Free to Rock - 60’

Teljes Szívvel

10:45

Q&A Közönségtalálkozó

12:45

13:00

13:15

Kislányomnak,
Samának

Méz-királynő

HVG Vita / HVG Debate

Q&A Közönségtalálkozó

33.o/p

Elveszett „csókák”
Scheme Birds - 87’

4.o/p

Pure Movements - 52’

Q&A Közönségtalálkozó

13:00
Ketten

47.o/p

Isteni kéz

The Two of Us - 49’

Honeyland - 85’

Q&A Közönségtalálkozó

14:45
15:30

50.o/p

18.o/p

K polgártárs
Citizen K - 126’

Hand of God - 71’

15:15

38.o/p

Belépés csak
férfiaknak

The Men’s Room - 75’

32.o/p

23.o/p

HVG Vita / HVG Debate

Az underground
kórház
The Cave - 102’

Q&A Közönségtalálkozó

50.o/p
17:15
Fényképezte
Zsigmond Vilmos

Photographed by
Vilmos Zsigmond - 53’

19:00
Szűzkéz

37.o/p

Maiden - 93’

Q&A Közönségtalálkozó

Tiszta mozdulatok

Család az
éjszakában

Midnight Family - 81’
Q&A Közönségtalálkozó

Q&A Közönségtalálkozó

PREMIER - Q&A

17:45

Fiam, Julian

For Sama - 95’

Q&A Közönségtalálkozó

15:45
Isteni kéz

13-as terem

47.o/p
11:15
Tiszta mozdulatok

Heartbound - 90’
Q&A Közönségtalálkozó

20.o/p

11-es terem

Február 2. Vasárnap

24.o/p

Szív a szívvel

Q&A Közönségtalálkozó

Wholeheartedly - 50’

| Detailed Program

Család az éjszakában

54.o/p
17:00
Berlinből Berlinbe

Only in Hungarian - 53’

18:30
Határeset

56.o/p

19.91

Borderline Case - 32’

Kelet-Nyugati átjáró
East-West Passage - 52’

Éljen Loten!

Nyár-útó
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K polgártárs | Citizen K

Alex Gibney | 126’ | Egyesült
Királyság, USA, Oroszország
01.31.P | 19:00 | 9-es terem
02.02.V | 15:30 | 9-es terem
A Putyin-ellenes mozgalom valószínűtlen mártírja, a poszt-szovjet
Oroszország leggazdagabb oligarchájából politikai disszidensé vált Mihail
Hodorkovszkij rejtélyes szemszöge…
A Szovjetunió felbomlása utáni Mihail
Hodorkovszkij, több más „társával”
együtt, a spekuláció és az olajkitermelés révén, a tökéletes káoszból hasznot húzva, óriási vagyonra tett szert,
és ezzel Oroszország leggazdagabb
embere lett. Addig nem is volt mindennek semmi akadálya, amíg nem
vádolta meg korrupcióval az új Putyinrezsimet. Hodorkovszkijt letartóztatták, vagyontárgyait lefoglalták, és egy
sorozatnyi kirakatper után több mint
tíz év börtönbüntetésre ítélték. Ma
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már számkivetettként él Londonban,
és továbbra is nyíltan felszólal Putyin
két évtizede tartó uralma ellen. Látlelet az oligarchiák és a kormányzat
közötti összjátékról és mindennek
a demokráciára gyakorolt negatív
hatásáról - Oroszországban és azon
túl… az Oscar-díjas író/rendező Alex
Gibney munkája.
The strange case of Mikhail Khodorkovsky, once believed to be the wealthiest man in Russia, who rocketed to
prosperity and prominence in the
1990s, served a decade in prison, and
became an unlikely martyr for the
anti-Putin movement. Oscar® winning
writer/director Alex Gibney’s revelatory
Citizen K is an intimate yet sweeping
look at post-Soviet Russia from the
perspective of the enigmatic Mikhail
Khodorkovsky, a former oligarch
turned political dissident. Benefitting
from the chaos that ensued after the
dissolution of the U.S.S.R., Khodork-
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ovsky was able to amass a fortune
in financing and oil production and
became the richest man in Russia. But
when he accused the new Putin regime of corruption, Khodorkovsky was
arrested, his assets were seized and
following a series of show trials, he was
sentenced to more than ten-years in
prison. Today, as an exile living in London, he continues to speak out against
Putin’s two-decade stranglehold on
power. Expertly researched and photographed, Gibney uses Khodorkovsky’s
story as a way to explore the complex
interplay between oligarchy and government and its destructive effect on
democracy, in Russia and beyond.

Bukjon minden! |
Everything Must Fall

Rehad Desai | 85’ | Dél-Afrika,
Hollandia, Belgium
01.29.SZE | 13:15 | 9-es terem
01.30.CS | 11:00 | 9-es terem
01.30.CS | 19:15 | 10-es terem

Kislányomnak, Samának

Diákok, akik kiállnak az igazságosságért és nem adják fel...
#FeesMustFall azaz „Le a tandíjakkal!”
volt a jelszava a diákmozgalomnak,
amely 2015-ben robbant be a dél-afrikai politikai színtérbe, míg végül az
oktatási költségek ellen kialakult tüntetéssorozat fejlődött ki belőle. Eleinte
egy diák sem gondolt arra, hova fog
kifutni a hátrányosabb helyzetű társaikért folytatott harc. A történetet,
amely a világ előtt titokban maradt
volna, négy Wits Egyetemre járó diák
vezető és alkancellárjuk, a baloldali,
korábban apartheid-ellenes diákakti-
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vista, Adam Habib meséli el, s hála
a technika adta lehetőségeknek, saját
szemünkkel láthatunk minden részletet. Miután Habib sikertelenül próbálja
kordában tartani a tüntetést, 1000
rendőrrel árasztja el a kampuszt, ami
súlyos következményekkel jár a négy
fiatal vezetőre nézve. Ezek a fiatalok
átléptek egy küszöböt és nem hátrálnak meg egészen addig, amíg el
nem érik azt a társadalmi átalakulást,
amelyről a korábbi generációk már
régóta lemondtak.
An unflinching look at the #FeesMustFall student movement that burst
onto the South African political landscape in 2015 as a protest over the
cost of education. The story is told by
four student leaders at Wits University and their Vice Chancellor, Adam
Habib, a left-wing, former anti-apartheid student activist. When Habib’s
efforts to contain the protest fail, he
brings 1000 police on to campus.
There are dire consequences for the
young leaders. By blending dramatic
unfolding action with a multi-protagonist narrative, much of the drama lies
in the internal struggles the activists
have around the weight of leadership.
Threaded through the film is a pulse
of anticipation, shared across the
generational divide, that somehow
these youth have reached breaking
point and won’t back down until they
achieve the kind of social transformation that previous generations had
long given up on.
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Kislányomnak, Samának |
For Sama

Waad al Kateab, Edward Watts |
95’ | Szíria, Egyesült Királyság
01.31.P | 11:00 | 9-es terem
01.31.P | 20:15 | 10-es terem
02.02.V | 12:45 | 9-es terem
Egy anya, aki bocsánatot kér gyermekétől, hogy e világra hozta... A film
fiatal rendezőnője, Waad al-Kateab az
aleppói szír felkelés idején meséli el öt
év történetét: hogyan lesz szerelmes,
házasodik meg, majd ad életet kislányának Samának, miközben az egész
világ összeomlik körülötte. Waad fiatal
orvos férje a végsőkig küzd a szír
kormány és az orosz felségjelű gépek
okozta pusztítás túlélőinek életéért.
Ártatlan civil emberéletekért. Hihetetlen érzelmi viharok, öröm, gyász, túlélés közepette Waad végül válaszúthoz érkezik: maradjon-e a kataklizma
poklában, vagy kislánya biztonsága
érdekében meneküljön el a városból,
még akkor is, ha a menekülés egyet
jelent azzal, hogy felhagy a szabadságért folytatott küzdelemmel, amelyért
oly sokat áldozott...
FOR SAMA is both an intimate and
epic journey into the female experience of war. A love letter from a
young mother to her daughter, the
film tells the story of Waad al-Kateab’s life through five years of the
uprising in Aleppo, Syria as she falls
in love, gets married and gives birth
to Sama, all while cataclysmic conflict
rises around her. Her camera captures
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incredible stories of loss, laughter and
survival as Waad wrestles with an
impossible choice – whether or not to
flee the city to protect her daughter’s
life, when leaving means abandoning
the struggle for freedom for which
she has already sacrificed so much.

Volt egy álmom |
I Had a Dream

Claudia Tosi | 84’ |
Olaszország, Franciaország
01.30.CS | 19:00 | 6-os terem
02.01.SZO | 17:45 | 10-es terem
Van, hogy álmaidat megvalósítani
csak az utánad jövőknek sikerül. Manuela és Daniela álma, hogy megváltoztathatják hazájukat, Olaszországot,
nincs igazán összhangban a kemény
valósággal. A két lenyűgöző nő politikai pályafutásán és hétköznapjain
keresztül reális képet kapunk arról,
hogy mi történt Olaszországban a
Berlusconi ellen megalakult feminista
mozgalmaktól a 2018-as választásokig
eltelt tíz év alatt. Szoros barátságukkal és politikai szenvedélyükkel felvértezve a parlamenti képviselő Manuela
és a helyi szinten aktív Daniela szembesülnek a cseppet sem nőbarát olasz
politikával, és szemtanúi lesznek egy
olyan változásnak, amelyre soha nem
számítottak: a populizmusnak a tisztességes politika felett aratott megsemmisítő győzelmének. Pusztán a
két nő üdítő humora és spontaneitása
vet némi fényt és reményt az olaszországi sötét időkre.
Manuela and Daniela dream to change
their country, Italy, but have to meet
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the harsh reality. From the feminist
fights against Berlusconi to the last
elections of 2018, the film explores the
last ten years of Italy through the political action and the everyday life of
the two compelling women. Supported only by their deep friendship and
political passion, Manuela, Deputy of
the Parliament, and Daniela, active on
a local level, face the Italian womennon-friendly political environment and
testimony a change that they would
have never expected: the death of
politics and the rise of populism. Their
refreshing humor and spontaneity
cast unexpected lightness and hope
on the dark times faced by Italy.

Éjszakai vándorok |
Midnight Traveler

Hassan Fazili | 87’ | USA, Katar,
Kanada, Egyesült Királyság
01.31.P | 17:45 | 13-as terem
02.01.SZO | 17:45 | 9-es terem
Magyarország soha nem látott szerepet kap egy filmben… Amikor
a Talibán vérdíjat tűz ki az afgán

Éjszakai vándorok
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rendező, Hassan Fazili fejére, mert
dokumentumfilmet készített egy hitehagyott tálib parancsnokról, a férfi
arra kényszerül, hogy feleségével és
két kislányával együtt elmeneküljön
az országból. Több, mint egy éven
át próbál politikai menedékjogot
szerezni magának és családjának a
szomszédos Tádzsikisztánban, de
mindhiába, visszaküldik őket hazájukba, Afganisztánba. A fenyegető
helyzet arra kényszeríti a családot,
hogy szembenézve az Európába való
illegális belépés veszélyeivel, mégis
elinduljanak – akkor még persze nem
is sejtve, mi vár rájuk. Első kézből
megörökítve bizonytalan utazásukat,
Fazili és családja folyamatosan dokumentálja, milyen veszélyekkel és rosszindulattal kell a menedékjogot kérő
menekülteknek szembenézniük.
A számtalan határt átszelő, évekig
tartó gyötrelmes vándorlást csak a
család tagjai közötti töretlen szeretettel lehet túlélni.
When the Taliban puts a bounty on
Afghan director Hassan Fazili’s head,
he is forced to flee the country with
his wife and two young daughters.

#harc a szabadságodért
Capturing the family’s journey firsthand, Fazili documents their harrowing trek across numerous borders
revealing the danger and uncertainty
facing refugees seeking asylum juxtaposed with the unbreakable love
shared amongst the family on the run.

Egy Szabad Rádió | On Air
Manno Lanssens | 80’ |
Belgium, Hollandia

01.31.P | 16:15 | 10-es terem
02.01.SZO | 13:15 | 9-es terem
A diktatúrák nem szeretik a szabad
sajtót… Bob Rugurika a Radio Publique Africaine (RPA), Burundi egyik
legnépszerűbb magánkézben lévő
rádióállomásának az igazgatója, saját
küldetésének tekinti a szólásszabadság melletti küzdelmet, és kész akár
az életét is kockára tenni azért, hogy
felfedje az igazságot. Az RPA élén
nap mint nap megkérdőjelezi a rezsim
uralmát, így persze annak elsőszámú
ellenségévé válik. Amikor egy rádióriportban leleplezi, hogy Nkurunziza
elnöknek köze volt három apáca
meggyilkolásához, Bobot azon nyomban letartóztatják és börtönbe zárják.
Amikor nemzetközi nyomásra egy
hónap elteltével szabadon engedik,
eufórikus tömeg fogadja a rádió előtt.
A happy end sajnos mégis illúzió,
hiszen a minden tiltakozás ellenére
önmagát állandóan újraválasztató
diktátor, korrupt emberei és lefizetett
szavazói élén mindent megtesz, hogy
bedarálja az emberi jogokért küzdő
tisztességes embereket.
During the travels of Manno through
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the African Great Lakes region, searching for inspiration after a journalistic
burnout, he met Bob Rugurika, a passionate and charismatic journalist.
As the director of Radio Publique
Africaine (RPA), the most popular
private radio station in Burundi, he
sees it as his mission to fight for freedom of expression, willing to risk his
life to reveal the truth. With the RPA,
he continuously challenges the regime
and they become its enemy number
one. When Bob reveals the involvement of president Nkurunziza in the
murder of three nuns in a radio report,
he is immediately arrested and put in
prison. Under international pressure,
he is released after a month and an
euphoric crowd welcomes him on his
return to the RPA. With the presidential elections approaching, the country
finds itself in a vortex of tension. Bob
and his radio support the Burundian
people who take to the streets to claim
their human rights. As a consequence,
they find themselves in the eye of the
storm.

Aki a maffiát fotózta |
Shooting the Mafia
Kim Longinotto | 97’ |
Írország, USA

01.31.P | 18:15 | 6-os terem
02.01.SZO | 16:00 | 6-os terem
A maffia nem romantikus arca…
A „Keresztapa” dokumentumfilmben.
A szicíliai Letizia Battaglia akkor kezdte meg élethosszig tartó küzdelmet
a Maffiával, amikor először mert lefo-
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tózni egy brutálisan lemészárolt áldozatot. Egy nő, aki a szenvedélye által
vezérelve eldobta magától a tradicionális családi életet, hogy a fotóriporteri szakmát válassza, s ezzel
a közelmúlt olasz történelmének egyik
legvéresebb fejezetébe csöppent
bele. Félelem nélkül és művészien
örökítette meg a mindennapi életet
Szicíliában – esküvőktől és temetésektől kezdve átlagemberek borzalmas
meggyilkolásáig –, hogy elmesélje
annak a társadalomnak a történetét,
amelyet olyannyira szeret, és amelyet a Cosa Nostra teljes hallgatásra
kényszerített. Letizia megdöbbentő
fekete-fehér fényképei, a ritka archív
felvételek, a klasszikus olasz filmek
részletei és a ma már 84 éves as�szony emlékei együtt festik meg e
figyelemre méltó nő portréját, akinek
a bátorsága és makacssága nagyban
hozzájárult a Maffia brutális bűntetteinek leleplezéséhez.
Sicilian Letizia Battaglia began a lifelong battle with the Mafia when she
first dared to point her camera at a
brutally slain victim. A woman whose
passions led her to ditch traditional
family life and become a photojournalist, she found herself on the front
lines during one of the bloodiest
chapters in Italy’s recent history. She
fearlessly and artfully captured everyday Sicilian life — from weddings and
funerals to the grisly murders of ordinary citizens — to tell the narrative of
the community she loved forced into
silence by the Cosa Nostra. SHOOTING THE MAFIA weaves together
Battaglia’s striking black-and-white
photographs, rare archival footage,
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classic Italian films, and the now
84-year-old’s own memories, to paint
a portrait of a remarkable woman
whose bravery and defiance helped
expose the Mafia’s brutal crimes.

Az underground kórház |
The Cave
Feras Fayyad | 102’ |
Dánia, Szíria, Németország,
USA, Katar, Franciaország
01.31.P | 13:15 | 9-es terem
02.01.SZO | 20:15 | 13-as terem
02.02.V | 17:45 | 6-os terem
Ha nem lenne igaz, azt hinnénk Hollywood, orosz bombázás közepette…
Két évvel ezelőtt Oscar-díjra jelölték
Feras Fayyad „Last Men in Aleppo”
című filmjét. Sajnos a történelem nem
igazodik a fesztiváldíjakhoz, nincs
vége az emberek – emberek által
okozott szenvedéseinek. Újabb dokumentumfilmjében a rendező a még
azóta is tartó szír háború – békében
élő országok számára elképzelhetetlen – történetét meséli el: az állandó
bombázás alatt álló város még élő
civil lakosainak reményt és biztonságot már csak egy földalatti kórház, „A
Pince” jelent, ahol a gyermek- és főorvos, Dr. Amani Ballo, valamint mellette
dolgozó női kollégái, Samaher és Dr.
Alaa az utolsó pillanatig küzdenek az
ártatlan emberi életekért. Női orvosok,
akik e szélsőséges helyzetben kivívták
maguknak azt, amely a „fenti”, elnyomó, patriarchális világban teljességgel
elképzelhetetlen lenne: férfi kollégáik
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mellett egyenjogú félként dolgozhatnak, szembenézve a krónikus ellátási
hiánnyal és a folyamatos kémiai támadásokkal.
Oscar nominee Feras Fayyad (“Last Men
in Aleppo”) delivers an unflinching story
of the Syrian war with his powerful new
documentary, The Cave. For besieged
civilians, hope and safety lie underground inside the subterranean hospital
known as the Cave, where pediatrician
and managing physician Dr. Amani
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Ballor and her colleagues Samaher and
Dr. Alaa have claimed their right to work
as equals alongside their male counterparts, doing their jobs in a way that
would be unthinkable in the oppressively patriarchal culture that exists above.
Following the women as they contend
with daily bombardments, chronic
supply shortages and the ever-present
threat of chemical attacks, The Cave
paints a stirring portrait of courage,
resilience and female solidarity.

#harc az identitásodért
Szív a szívvel | Heartbound

Janus Metz, Sine Plambech | 90’ |
Dánia, Hollandia, Svédország
02.01.SZO | 15:30 | 10-es terem
02.02.V | 10:45 | 10-es terem
Nem átlagos love story-k... Dániában
élő thai származású kerítőnő próbál
hozzásegíteni egymásnak teljesen ismeretlen, szegény sorból kikerült thai
nőket és dán férfiakat hogy házasság
révén találjanak kiutat a szegénységből és a magányból. Meg lehet-e szeretni egy vadidegent? Tartós lehet-e
egy „összetákolt” kapcsolat? Tíz év
hosszú idő. Négy pár tíz évet felölelő,
nagyon különböző, nagyon valóságos
története, kultúrákon átívelő házassága, gyermekeik születése, akik olykor
maguk fizetik meg az édesanyjuk által
hozott döntés árát.
An epic drama on cross-cultural marriages between Thai women and Danish fishermen, co-directed by Janus
Metz (Armadillo, True Detective, Borg
Vs Mc Enroe). Over a decade the
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directors follow four couples as they
struggle to find a way out of poverty
and loneliness and see their children
grow up to heap the seeds or pay the
price of their mothers choices. A different kind of love story.

Újra nő | In Search...
Beryl Magoko | 90’ |
Németország

01.30.CS | 16:45 | 6-os terem
02.01.SZO | 11:15 | 10-es terem
Akik visszakaphatják nőiségük egykor
elrabolt örömét... A kis kenyai faluban
felnőtt Beryl kislányként azt gondolta, hogy a világon az összes nőt
gyerekkorában „körülmetélik”, vagyis
megcsonkítják a nemi szervét; ezért
tapasztalatlan fiatalként ő is átesett
a felnőtté avatási rituálén. Vajmi keveset tudott még akkor az FGM/C
(Female Genital Mutilation/Cutting)
hatásairól. Sok évvel később megtudja, hogy létezik egy meglehetősen

| Feature Length Competition
újkeletű rekonstrukciós műtét, amely
azzal kecsegtet, hogy visszaadja azt,
ami egykor elveszett. Beryl, aki a
filmnek nemcsak főhőse, hanem rendezője is egyben, nehéz döntés előtt
áll: belevágjon-e a műtétbe, ezzel újra
fejest ugorva az ismeretlenbe, vagy
nézzen szembe az örök traumával?
Saját édesanyjával és más, hasonló
élményeket átélt nőkkel való beszélgetéseken keresztül próbálja körüljárni
ezt az érzelmi dilemmát, hogy végül
merjen dönteni.
As a young girl growing up in a rural
village in Kenya, Beryl thought that all
women in the world have to be „circumcised“ by going through Female
Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)
at a young age; therefore she went
through the ritual at attender age as
a rite of passage. Little did she know
about the effects of FGM/C. Many
years later she learns about a rather new reconstructive surgery that
promises to give back what was lost
once. In her author-driven documen-

Álom-élet

#fight for your identity
tary „In Search…” she explores the
emotional dilemma by talking to other
women who went through similar
experiences. Beryl is trying to find out
whether she should undergo this surgery, a journey into the unknown for
a second time: „Will I be making another terrible mistake?” or “Am I ready
to face my trauma?“ are the questions
that drive this authentic and emotionally quest into the very self of a young
woman.

Megmentőm: Jonathan
Agassi | Jonathan Agassi
Saved My Life
Tomer Heymann | 106’ |
Izrael, Németország

01.31.P | 20:30 | 13-as terem
02.01.SZO | 17:45 | 13-as terem
Egyszerre visszataszító és nagyon
emberi... Emberi igény hívja életre és
táplálja az emberhez méltatlan sor-

#harc az identitásodért
sokat. Jonathan Agassi, a rendkívül
sikeres izraeli meleg pornósztár életét
nyolc éven keresztül követi a film Berlinben és tel-avivi otthonában, együtt
az édesanyjával. Filmes szereplései
mellett Agassi élő pornó show-kban
ad elő és eszkortfiúként dolgozik. Bár
Jonathan állítja, hogy övé a világ legjobb munkája, amely megmentette az
életét, mégsem látszik különösebben
boldognak. Gyermekkori traumák
kísértik: a közte és anyja között lévő
kötelék szeretetteljes, mégis titkokat
rejt, tőle távol élő apjával ápolt viszonya pedig felettébb problémás. Határozottsággal ellensúlyozva a benne
dúló bizonytalanságot, Jonathan
közömbösséget színlelve játssza el a
számtalan szex jelenetet, amelyeknek
a betevő falatját köszönheti. Érzelmeinek tompításra egyre gyakrabban
folyamodik kemény drogokhoz, mígnem egy rémisztő drogtúra felnyitja a
szemét, és kénytelen szembenézni az
extrém életvitele mögött rejlő rideg
valósággal.
Jonathan Agassi is a highly successful
Israeli gay porn star. Director Tomer
Heymann followed him for eight
years, both in his temporary hometown of Berlin and back in Tel Aviv
with his mother. Alongside his film
acting, Agassi performs in live porn
shows and works as an escort. The
filmmaker documented all his activities, and although Jonathan claims
he has the best job in the world and
says it has actually saved his life, it
soon becomes apparent that he’s not
particularly happy. He’s haunted by
boyhood traumas, and his relationship
with his largely absent father is prob-
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lematic. With his mother, the bond
is loving but complicated. Jonathan,
who adopted the stage name Agassi
as a firm identity to counter his sense
of instability, seems nonchalant as
he performs the countless sex acts
with which he earns his living, yet he
increasingly resorts to hard drugs to
numb his feelings. Eventually, after a
terrifying trip on drugs, he’s forced to
see the harsh reality of his extreme
lifestyle.

Huszonéves vénlányok |
Leftover Women

Shosh Shlam, Hilla Medalia |
84’ | Izrael
01.30.CS | 19:30 | 9-es terem
02.01.SZO | 14:30 | 13-as terem
Kína olyan tüzet olt, amit maga gyújtott… Súlyos veszélyben a társadalmi
stabilitás Kínában: 30 millióval több a
férfi, mint a nő. Vénlánynak nevezik a
kínaiak, de leginkább a kínai kormány
azokat a tanult, kozmopolita nőket,
akik nem mentek férjhez, nem alapítottak családot huszonegynéhány
éves korukig. Házastárs-kereső „vásárok”, házasságközvetítők, kormány
által szponzorált randi-rendezvények
kavalkádján keresztül követünk három
fiatal, bizakodó, egyedülálló nőt, akik
hatalmas nyomás alatt próbálják megtalálni szerelmüket a maguk módján.
With 30 million more men than women, social stability in China is under
threat. “Leftover Women” is how the
Chinese describe educated, cosmo-
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politan women who are not married
and settled by the time they reach
their mid-twenties. Through marriage
markets, matchmakers and government-sponsored dating events, the
film follows three hopeful singles who,
under immense pressure, are determined to find love on their own terms.

Álom–élet | Life is but
a Dream

Margherita Pescetti | 71’ |
Olaszország
01.29.SZE | 16:15 | 6-os terem
01.30.CS | 18:00 | 13-as terem
Akik nemcsak maguk alatt gyújtják
meg a puskaporos hordót... Gedalia
a fiatal, ereje teljében lévő, ultraortodox amerikai zsidó férfi, menekülvén
napjaink kapitalista társadalmának
uralma alól, sokgyerekes családjával
a Megszállt Palesztin Területekre költözik. Ám arra a kis településre, ahová
éjjel nappal építi, minden fellelhető,
olcsó anyagból, tárgyból tákolja össze
házát, még az izraeli törvények szerint
is illegális letelepedni. Tudja, hogy a
gyarmatosítás egy formája, amit tesz,
de a kisajátítás e közegében Gedalia
úgy érzi, hogy nyugodtan felépítheti az otthonát és megpróbálhatja
megvalósítani az álmát: egyszerű
életet, összhangban Istennel, távol
a társadalom diktálta szabályoktól
és feladatoktól. Kivételes bepillantás
egy telepes családjának ellentmondások, radikális döntések, nehézségek,
szükségletek és a felmerülő félelmek
között élt mindennapjaiba.

#fight for your identity
To escape from the dictates of contemporary capitalist society, an ultra-Orthodox American Jew moves
with his family to a small illegal Israeli
outpost in the Occupied Palestinian
Territories, joining – for advantage and
convenience – a “human avant-garde”
that is an essential tool for the development and operation of the colonial
mechanism. In this context of expropriation, Gedalia feels free to build his
home and to try to fulfil his dream:
a simple life, in harmony with God,
outside the laws and duties of society.
Life is but a dream is the story of the
daily life of a settler’s family, between
contradictions, radical choices, difficulties, needs, and possible fears.

A mesélő folyó |
On the Water

Goran Devic | 79’ | Horvátország
01.28.K | 18:15 | 13-as terem
01.29.SZE | 20:00 | 11-es terem
Horvátországnak, oly sokan, nem ezt
az arcát ismerjük… A horvát iparvárost, Sziszeket 3 folyó szeli át: a Száva, a Kulpa és az Odra. Nem pusztán
földrajzi egységek, hanem a film főhőseinek, egymástól nagyon különböző és különös „arcoknak” otthont adó
mikró-miliők, életvonalak, amelyekben
a történelem eseményei és megannyi
személyes történet halmozódott fel.
Bár úgy tűnhet, hogy e folyók ma már
nem többek puszta lelki menedéknél,
a múlt számtalan elbeszélése itt mégis
sokkal tisztábban kerül felszínre, mint
bárhol máshol. E folyókat „használó”
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ott lakók élete többnyire szorosan
kapcsolódik a jugoszláv polgárháború
eseményeihez, etnikai és társadalmi
összetűzéseihez. Bár mindez több
mint két és fél évtizeddel ezelőtt
történt, e történelmi időszak, párhuzamos valóságként mégis továbbél,
folyamatos traumaként árnyékolva be
a főhősök életét.
Rivers may be simple geographical
entities. But beyond that they are
eloquent micro-milieus where history
and stories have accumulated. The rivers Save, Kupa and Odra flow through
the centre of the Croatian industrial
town of Sisak. They were and are the
lifelines of the city and the region. The
rivers may appear like pastoral havens
today, but the countless narratives of
the past emerge more openly there
than anywhere else. Most of the river dwellers’ and users’ lives around
which Goran Dević structures his film
are linked to the events of the Yugoslavian civil war and its ethnic and social conflicts. Even though it was more
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than two and a half decades ago, this
historic period seems like a parallel
reality which throws its shadows over
the protagonists like a permanent
trauma. “On the Water” is a poetic
and political study about the changeability and constancy of people and
spaces in which the dividing line
between the two is permanently
blurred.

Kombájn-város újkori
kihívásai | Progress in the
valley of the people who
don’t know
Florian Kunert | 67’ |
Németország

01.28.K | 18:00 | 6-os terem
01.29.SZE | 18:00 | 11-es terem
Aktuális endékás elvtársiasság
utópisztikus alapokon… A valahai
Német Demokratikus Köztársaság
egykori iparvárosában heti szintűek

| Feature Length Competition
a menekültellenes rasszista demonstrációk. Az egykor az egész szocialista
tömb számára gyártott Fortschritt
kombájn - amelyek roncsai a mai
napig „futnak” a magyar földeken
is – üzeme bezárt, romokban hever.
Az egykori, immár idős mérnökök,
munkások emlékeznek még az időkre,
amikor jó munka-kapcsolatot ápoltak
a szír kormánnyal, sőt van, aki a mai
napig kiválóan beszél arabul. Így hát
mi mást tehetnének, mint hogy fiatal
bevándorlók „képzésébe” kezdenek,
hogy megosszák egymással elvesztett
hazájukról ápolt emlékeiket.
Overshadowed by weekly, racist
demonstrations in East Germany former factory workers of the German
Democratic Republic come together
with Syrian refugees. They embark
on a self-taught immigration course
to share the memories of their lost
homelands.

A csábítás iskolája |
School of Seduction

Alina Rudnitskaya | 97’ | Dánia
Kombájn-város újkori kihívásai

01.28.K | 17:45 | 9-es terem
01.29.SZE | 20:15 | 9-es terem
Tanfolyam nőknek, ahol a férfi oktató
már biztosan jól jár... Három orosz,
30-as éveikben járó hősnőnk mind
ugyanarra vágyik: biztonságra, magasabb társadalmi státuszra és örök
boldogságra. Nem éppen könnyen
teljesülő kívánság ez napjaink Oroszországában, ahol még mindig patriarchátus uralkodik. Így hát a hölgyek
úgy döntenek, hogy kezükbe veszik
a dolgok irányítását és beiratkoznak

#fight for your identity
egy tanfolyamra, ahol különös módon
tanulhatják meg a férfiak elcsábításának művészetét – persze minél
gazdagabb az illető, annál jobb. A hét
éven át ívelő sorstörténetek időnként
tragikomikus színeket öltve mutatják
be a nemi szerepek és a feminizmus
valóságát Putyin Oroszországában.
Three Russian women in their 30s
who all seek the same: security,
a higher social status and eternal
happiness. Not an easy wish to fulfill
in today’s Russia, where the patriarchy dominates. So our heroines take
matters into their own hands and join
a course in the art of seducing a man
– preferably a rich one. Seven years of
recordings paint a sometimes tragicomic picture of gender roles and
femininity in Putin’s Russia.

A csábítás iskolája

#harc a gyermekedért
Egy haldokló kollaboráns
ágyánál | Around the Bed
of a Dying Collaborator
Tal Michael | 51’ | Izrael

01.30.CS | 21:00 | 6-os terem
02.01.SZO | 15:45 | 9-es terem
Egy szobában a világtörténelem egyik
legmeddőbb konfliktusának súlyával... Unes egy súlyos stroke miatt
megbénul. Családjának nappalijában,
naphosszat fekve, ágyából nézi a háza
körül felszerelt biztonsági kamerák
képernyőjét, amelyekre a családot ért
számos támadás miatt van szükség.
„Bűnösök vagyunk, és szégyent hoztunk saját magunkra” – foglalja össze
Unes az elmúlt évtizedeket, amelyek
során izraeli biztonsági erőkkel működött együtt és zsidóknak segített
földet vásárolni a palesztinoktól. Palesztin közösségükben őt és családját
kollaboránsnak tartják, így halálos
fenyegetettségben élnek. Vajon családja megtagadja-e Unest, amiért
egykori kenyérkeresete a legnagyobb
bűnök egyike?
“We are guilty, we’ve brought shame
on ourselves,” this is how Unes summarizes decades of collaboration with
Israeli security forces and helping
Jews to buy land from Palestinians.

Nefelejcs | Forget Me Not

Sun Hee Engelstoft | 83’ | Dánia
01.28.K | 11:00 | 9-es terem
01.29.SZE | 18:00 | 10-es terem
Ahol nem számít, hogy hány éves
kortól érzi magát egy anya anyának...
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Bármennyire is tehetősnek és modernnek tűnik a dél-koreai társadalom,
még mindig szégyenteljesnek számít
a házasságon kívüli gyermek, különösen, ha a leendő anya kiskorú. Sok-sok
lányt küld el családjuk bentlakásos
intézetekbe, hogy a terhességük titokban maradjon. Szüleik döntésének
kiszolgáltatott fiatal anyák szívbemarkoló történetei arról, hogy megtarthatják-e születendő gyermekeiket,
vagy kénytelenek-e az örökbeadást
választani...
In South Korea it’s still considered
shameful to have children outside of
marriage, despite society seemingly
being wealthy and modern. Many girls
are sent away to institutions to keep
their pregnancy a secret. FORGET ME
NOT follows three such women who
have to decide whether to keep the
baby or give it up for adoption.

Junha bolygója |
Junha’s Planet

Hyung-Sook Hong | 108’ |
Dél-Korea
01.28.K | 11:00 | 10-es terem
01.29.SZE | 17:45 | 9-es terem
Amikor már senkit sem az érdek vezérel, csak a segíteni akarás… A 11 éves
Junha a legnehezebben kezelhető
gyerek egy dél-koreai suliban. Autista,
aki tipikus gyerekek közé jár. Minden
előzmény nélkül támad rá osztálytársaira, sőt tanáraira is. Következésképpen egy egyre növekvő, láthatatlan fal
veszi körül őt. Minden egyes kitörése
csak még jobban elszigeteli Junhát a
közösségtől, hiszen tanárai és diáktár-
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sai napi szinten meg kell, hogy küzdjenek a Junhával való „együtt létezés”
nehézségeivel. Bepillantás egy apró,
mondjuk úgy, hogy példamutató közösség életébe, ahol hitelesen tetten
érhető a dilemma: vajon megérdemli-e minden ártatlan emberi lény
a törődést, a figyelmet, a közösséghez
tartozást. Ahogy Kepler fogalmazta
meg: „a világ minden egyes bolygójának saját dallama van”. Junha világának dallama mélyen visszhangozza
főhőse parányi világát.
Junha (11) is the most difficult child
at school. His autism causes him to
attack his classmates and sometimes
even teachers without warning. Consequently, the invisible curtains grow
around him. Each outburst further
isolates Junha from his community as
his teachers and peers struggle daily
to find a way to live ‘with’ Junha. It’s
never easy. The camera provides an
intimate look into this small society,
leaving the question; what is a human

Nefelejcs

#fight for your child
entity and how is it connected? Kepler
once said that ‘Every planet in the
universe has its own melody.’ Junha’s
Planet is a documentary film that attempts to listen into the melody echoing deep from within the tiny universe
of its protagonist, Junha.

Szerelemgyerek |
Love Child

Eva Mulvad | 112’ | Dánia
01.30.CS | 20:00 | 13-as terem
01.31.P | 17:00 | 11-es terem
„Hullámvasútra” kényszerített család…
Leila és Sahand, a szerelmük miatt
számkivetett iráni pár, négy éves
fiukkal, Manival együtt kénytelen elmenekülni Teheránból. Bűnük, hogy
házasságon kívüli titkos szerelmi kapcsolatuk van, és bár szeretnének, az
iráni törvények szerint nem válhatnak
el házastársaiktól. Azt sem vallhatják
be, hogy Mani az ő törvényen kívüli
gyermekük, mert Iránban a házasság-

#harc a gyermekedért
törésért a büntetés: kivégzés. Öt év
megrendítő, bensőséges története.
Az iráni és az európai törvényeknek is
kiszolgáltatott Leila és Sahand harca
azért, hogy új családjuk békességben
és szeretetben élhessen együtt.
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közti késhegyig menő verseny. Bár
az Ochoa család megbízható csapat
hírében áll, az egyre nehezedő körülmények arra kényszeríthetik
a családot, hogy etikailag megkérdőjelezhető módon húzzanak hasznot
a kutyaszorítóba került páciensekből.

LOVE CHILD offers a poignant portrait of Leila and Sahand, an Iranian
couple who, outlawed for their love,
flee the country with their four-yearold son, Mani. In Tehran, they committed the crime of having a secret affair
while being married to other people
and were forbidden to get divorced.
Neither could they acknowledge that
Mani was an illegitimate child since
adultery can be punished with execution in Iran. Intimately filmed over
five years, we follow their quest to be
together, battling with both Iranian
and European law, their lives in limbo.

In a city where the government operates only 45 emergency ambulances
for a population of over nine million,
the Ochoa family acts as a crucial but unregistered - underground lifeline. But the job is riddled with police
bribes and cutthroat competition.
And even though the Ochoa family
has a reputation for being trustworthy, they must reckon with the sudden
escalation in bribes that could force
them to wade into the ethically questionable practice of making money off
of patients in dire straits.

Család az éjszakában |
Midnight Family

Egy család /egy gyerek
országa | One Child Nation

Luke Lorentzen | 81’ |
Mexikó, USA

01.28.K | 19:45 | 10-es terem
02.02.V | 14:45 | 13-as terem
Segítesz másokon, önzetlenül... De
rajtad ki segít? Egy olyan városban,
ahol mindössze 45 állami sürgősségi
mentőautó jut a több mint kilencmillió
lakosra, az „underground életmentő”
Ochoa családnak létfontosságú szerepe van. Nem hivatalosan bejegyzett,
privát mentőautójukkal várják éjszakákon át, hol van rájuk azonnal szükség.
Munkájukat nehezítik a rendőrségi
megvesztegetések és a magánmentők

32

Nanfu Wang | 85’ | Kína, USA
01.30.CS | 17:15 | 9-es terem
02.01.SZO | 12:15 | 13-as terem

A diktatúra szolgái egy életen át küzdenek lelkiismeretükkel... Nanfu Wang
Amerikában élő kínai rendezőnő nem
először száll szembe bátran a kínai
kormányzattal. Ezúttal az ország egykori „egy gyermekes családpolitikájának” gondosan őrzött titkáról rántja le
a leplet, így adva hangot a visszafordíthatatlan sérelmeket elszenvedett
emberek millióinak. Miután Wang-nak
Amerikában megszületik a kislánya,
leleplező film-utazásra indul, amely-
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nek során a családok nagyságát erőszakkal korlátozó politika vizsgálata
közepette saját családjának traumái
is felszínre kerülnek. Tisztviselők, újságírók, szülők és aktivisták szédítő
számú tanúvallomása a kikényszerített
sterilizációról, a gyermekek elhagyásáról és az állam által támogatott emberrablásokról. Bár e „családpolitika”
okát értjük, a módszer, ahogyan
a könyörtelen propaganda az agymosás és a terror útján számtalan
kínai állampolgárt rávett arra, hogy
elmondhatatlan bűntetteket kövessen
el a falubeliek és saját családtagjai
ellen – dermesztő.
In order to expose rampant human-rights abuses, filmmaker Nanfu
Wang fearlessly confronted Chinese
government agents in her 2016 Sundance Film Festival documentary, Hooligan Sparrow. Her goal in One Child
Nation is no less daunting: unmask
the tightly held secrets of China’s onechild policy and, in so doing, free the
voices of millions irreparably harmed
by the practice. For Wang, now a firsttime mother, investigating the policy of
forcibly restricting family size spawns

Egy család /
egy gyerek
országa

#fight for your child
traumatic recollections from her own
family’s recent past. These stories, in
turn, unleash a dizzying number of
revelations from journalists, officials,
parents and activists about the widespread enforcement of sterilization,
child abandonment and state-sponsored kidnappings. With chilling clarity,
Wang’s new documentary reveals how
relentless propaganda brainwashed
and terrorized countless Chinese citizens into committing unspeakable
crimes against fellow villagers and
family members.

Elveszett „csókák” |
Scheme Birds

Ellen Fiske, Ellinor Hallin | 87’|
Skócia, Svédország
02.01.SZO | 12:45 | 6-os terem
02.02.V | 13:15 | 6-os terem
Nem lehet elég korán felelős döntéseket hozni... A hanyatlóban lévő skót
acélvárosban él a fiatal Gemma, egy
olyan helyen, ahol „vagy felcsinálnak,
vagy kicsinálnak”. Egy olyan helyen,

#harc a gyermekedért
ahol a skótok egy egész generációját
a cserbenhagyottság frusztrációja
hatja át. A soha-normális-családotnem-látott, felnőtté válás határán álló
Gemma egyre inkább felnőtt, bátor
döntéseket hoz. Környezetének erőszakos világában a valójában gyengéd, finom lánynak erre nagy szüksége is van...
Scheme Birds bursts with the frustration of a generation of Scots let down
by society’s promises. We see the
fading steel town through the eyes of
Gemma, a soon-to-be mother on the
verge of adulthood. In a place where
you “either get knocked up or locked
up,” Gemma carves out brief moments
of tenderness amidst the violence of
her local scheme.

A fehér mama |
White Mama

Zosya Rodkevich, Evgeniya
Ostanina | 97’| Oroszország
01.29.SZE | 20:15 | 10-es terem
01.31.P | 16:00 | 6-os terem
Óda az anyasághoz... Alina Makarova
hat gyerekes édesanya. Első férje
etióp volt, így összes vér szerinti
gyermeke félvér. Alina újraházasodott,
és új férjével, Szergejjel, szeretnének
örökbe fogadni egy kisfiút, Danya-t,
aki születése óta nem kellett még
senkinek, és sohasem élt még igazi
családban. Danya súlyos egészségügyi gondokkal küszködik, és mentálisan is labilis. Ráadásul fehér is. Alina
idősebb gyermekei tisztában vannak
vele, milyen nehézségekkel járhat az
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új testvér befogadása. Édesanyjuk
viszont meggyőzi őket, hogy ez a helyes dolog, így aláírják az örökbefogadási iratokat. Danya végül megérkezik
a Makarov családhoz – és pokollá teszi
az életüket. Alina csodálatra méltó
türelemről és pedagógiai érzékről tesz
tanúbizonyságot. Saját gyermekei
pedig lassan a szövetségeseivé válnak
újdonsült fia felnevelésében.
Alina Makarova is a mother of six
own children. Her first husband was
from Ethiopia, this is why all her own
children are of mixed origin. Alina
got married again and now, together
with her new husband Sergey, wants
to adopt a boy called Danya who has
been an unwanted child from his birth
and never lived in a real family. The
boy has serious health issues, and he
is psychologically unstable. And he
is white. Alina’s older children realize
what complications the adoption of
the new brother might bring. But she
convinces them that it’s the right thing,
and they sign the adoption consent.
Danya finally comes to the Makarov
family--and turns their life into hell.
Alina shows miraculous patience and
pedagogical talents. Her children become her allies in raising the new son.
This film is an epic panorama of a fight
for love, an ode to the motherhood.
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Száguldó család |
Born 2 Drive
Daniel Fahre | 90’ |
Norvégia

01.31.P | 13:00 | 10-es terem
01.31.P | 16:45 | 9-es terem
02.01.SZO | 20:00 | 10-es terem
Halálosan izgalmas történet apáról és
a fiáról, akik egymásért - is - versengenek... Minden gyereknek van egy
álma. Első pillantásra Oliver is olyan,
mint bármelyik másik 15 éves, átlagos
kamasz, aki rá van kattanva a hobbijára: a kocsikra. Aztán gyorsan kiderül,
hogy a srác rendkívüli tehetség. 600
lóerő a motorháztető alatt, nulláról
100 km/h sebesség (0-62 mph) mindössze 1.9 másodperc alatt: senki sem
tud Oliverhez foghatóan vezetni. Ő a
világ legfiatalabb rallycross versenyzője. Olyan családból származik, ahol
felmenői ereiben is üzemanyag áramlik, és minden egyes lélegzetvételük
az autósportról szól. Oliver a háromszoros világbajnok Petter Solberg fia,

Aurora, a tinisztár
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és arra született, hogy vezessen. Vajon megvan-e benne mindaz, amivel
akár a csúcsra is eljuthat?
Every child is growing up having a
dream. Oliver is at first glimpse like
any normal 15-year-old, hung up on
his favorite thing; cars. However,
you will soon discover that he has a
unique talent. With 600 horsepower
under the hood, from zero to hundred km/h (0-62 mph) in 1,9 seconds,
Oliver drives his car like no one else.
He is the world’s youngest rallycross
driver. He comes from a family with
gasoline running through their veins
and every breath is about the sport
of driving. Oliver is the son of 3 times
world champion Petter Solberg and is
born to drive. Last year, Oliver started
the racing school in Le Mans, France.
We follow him finding his place there
and making new friends. But in a foreign country far away from his family,
this can be tough. At the same time
Oliver is now competing among the
bests, both in rally and rallycross.
Does he have what it takes to make it
to the top?

#harc az álmaidért
Pillangó | Butterfly

Alessandro Cassigoli, Casey
Kauffman | 80’ | Olaszország

Egészestés versenyfilmek |

Méz-királynő | Honeyland
Ljubomir Stefanov, Tamara
Kotevska | 85’ | Macedónia

01.29.SZE | 18:15 | 6-os terem

01.27.H | 19:00 | 9-es terem

01.30.CS | 13:15 | 9-es terem

02.01.SZO | 20:45 | 6-os terem

Amikor az élet kiütéssel győz. Irma
Testa az első olasz női ökölvívó, aki
kijutott az olimpiára, és akinek a
történetéért megőrül az egész olasz
sajtó: egy lány, aki Nápoly egyik legszegényebb, camorrai régiójában
cseperedett fel, és 18 éves korára már
nemzetközi sztárrá növi ki magát.
Sikere mégis törékeny, és amikor a Rio
de Janeiro-ban megrendezett játékok
elején kiesik, Irma kezdi megkérdőjelezni életének néhány alapvető választását. Ahhoz pedig, hogy jövőjét megtervezhesse, először is saját magával
kénytelen szembenézni. Egy fiatal nő
felnőtté válásának története, aki mindent egy dologra tett fel.
Butterfly is the coming of age story
of a young woman who invests her
entire youth in one objective - only to
see it crash and burn in front of her.
Irma Testa becomes Italy’s first female
boxer to ever make it to the Olympics
and the Italian media goes crazy with
her story: a girl raised in one of the
poorest, Camorra-controlled areas
of Naples who reaches international
stardom at just 18 years old. Her success though brings out fragilities, and
when she gets eliminated early at the
Games in Rio, she questions some of
her basic life choices. Irma tries to
chart her own future, but is forced to
take a hard look at herself first.
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02.02.V | 13:00 | 10-es terem
Egy egyszerű asszony, akit alázatos
tisztaságáért a természet királynővé
koronáz... Egy kies makedón faluban
az 50 pár éves Hatidze felfelé baktat a
hegyoldalon, hogy ellenőrizze a sziklák
között fészkelő méhkolóniáit. Titokzatos varázsigét duruzsol nekik, miközben
finoman manőverezik a méhkasok között, bármiféle védőháló vagy kesztyű
nélkül. Az otthonául szolgáló tanyán
Hatidze a saját kezűleg készített méhkasokról és ágyhoz kötött édesanyjáról
gondoskodik, időnként pedig ellátogat
a fővárosba, hogy eladja áruit. Mígnem
egy nap egy vándorló család telepszik
le a szomszédságában, és Hatidze békés birodalmát hirtelen gépek zúgása,
hét rikoltozó kisgyerek és 150 tehén
zaja töri meg. Hatidze mindezek ellenére melegen fogadja a sorstársakat,
és nem tart tőlük vissza semmit sem kezdve a kipróbált és bevált méhészeti
tanácsoktól, a szeretetén át egészen a
különleges brandy-jéig. Rövid időn belül azonban Hussein, a család feje, számos olyan döntést hoz, amelyek örökre
tönkretehetik azt a világot, amelyben
Hatidze a természettel harmóniában élt.
In a deserted Macedonian village,
Hatidze, a 50-something woman,
trudges up a hillside to check her bee
colonies nestled in the rocks. Serenading them with a secret chant, she

| Feature Length Competition
gently maneuvers the honeycomb
without netting or gloves. Back at
her homestead, Hatidze tends to her
handmade hives and her bedridden
mother, occasionally heading to the
capital to market her wares.
One day, an itinerant family installs
itself next door, and Hatidze’s peaceful kingdom gives way to roaring
engines, seven shrieking children, and
150 cows. Yet Hatidze welcomes the
camaraderie, and she holds nothing
back – not her tried-and-true beekeeping advice, not her affection, not
her special brandy. But soon Hussein,
the itinerant family’s patriarch, makes
a series of decisions that could destroy Hatidze’s way of life forever.

Szűzkéz | Maiden
Alex Holmes | 93’ |
Egyesült Királyság

01.31.P | 20:30 | 6-os terem
02.02.V | 19:00 | 9-es terem
Aki elérte, hogy az ellenség is neki
drukkoljon... Hogyan lett a 24 éves
Tracy Edwards hajószakács lányból
a kizárólag nőkből álló „legénység”
kapitánya, akik a világon először neveztek be a Whitbread Világkörüli Versenyre 1989-ben? Tracy álmát minden
oldalról ellenezték: férfi versenytársai
úgy gondolták, hogy a csak nőkből
álló legénység soha nem fogja teljesíteni a versenyt, a soviniszta vitorlássajtó fogadásokat kötött a kudarcára,
a potenciális szponzorok pedig sorra
utasították el attól tartva, hogy a teljes
legénység oda fog veszni a tengeren,
amelynek rossz sajtóvisszhangja len-

#fight for your dream
ne. Tracy azonban nem volt hajlandó
meghátrálni: jelzálogot vett fel az
otthonára, használt hajót vásárolt és
mindent kockára tett azért, hogy
a csapata eljuthasson a startvonalig.
Figyelemre méltó legénységének
a támogatásával felrázta a sportágat
és bebizonyította, hogy a nők igenis
egyenlők a férfiakkal.
Maiden is the inspirational story of
how Tracy Edwards, a 24-year-old
cook on charter boats, became the
skipper of the first ever all-female
crew to enter the Whitbread Round
the World Race in 1989. Tracy’s dream
was opposed on all sides: her male
competitors thought an all-women
crew would never make it, the chauvinistic yachting press took bets on
her failure, and potential sponsors
rejected her, fearing they would die
at sea and generate bad publicity.
But Tracy refused to give up: she
re-mortgaged her home and bought a
second-hand boat, putting everything
on the line to ensure the team made
it to the start line. With the support of
her remarkable crew she went on to
shock the sport and prove that women are equal to men.

Aurora, a tinisztár |
Once Aurora

Stian Servoss, Benjamin
Langeland | 72’ | Norvégia
01.28.K | 13:15 | 9-es terem
01.28.K | 20:00 | 9-es terem
01.29.SZE | 11:00 | 9-es terem
Nem reklámfilm, hanem a hús-vér
valóság egy igazi sztárról… Aurora,
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a popzenei világ szenzációs alakja, egy
kis nyugat-norvégiai faluban született.
16 évesen fedezték fel, otthagyta az
iskolát, s a következő években első albumával már világkörüli turnéra indult.
Iszonyatosan sok munka, „felnőttek”,
producerek világa - ahol Aurórának
gyereklányként kell helytállnia, még
ha segítik is őt sokan. Mire minden
szempontból „felnő”, a 20 éves fiatal
tehetség válaszúthoz érkezik: tényleg
ezt szeretné csinálni? És ha mégsem,
van bármi más választása, minthogy
mégis? – azaz, hogy folytatja megkezdett pályáját?
Aurora is a pop music sensation from
a small town in Western Norway.
She was discovered at the age of 16,
dropped out of school, and spent the
next years touring the world with her
first album. At the age of 20 she is at
a breaking point. Is this really what
she wants, and if not, does she have
any other option but to continue?

Belépés csak férfiaknak

Egészestés versenyfilmek |

Belépés csak férfiaknak |
The Men’s Room
Petter Sommer, Jo Vemund
Svendsen | 75’ | Norvégia

02.01.SZO | 13:30 | 10-es terem
02.02.V | 15:15 | 10-es terem
Egy mindenkiért, mindenki egyért...
25 tetovált, középkorú férfi minden
egyes kedden kiszakad egy időre
a megszokott hétköznapokból, hogy
együtt sörözzön, rossz viccekkel szórakoztassa a másikat és malac rock dalokat énekeljen. Csukott ajtók mögött,
egy nőktől mentes övezetben fellélegezhetnek a haverokkal, és kiengedhetik a felesleges gőzt. A testvériesség
sokat jelent mindegyiküknek. Még azt
is megígérik egymásnak, hogy egymás
temetésén is énekelnek majd – persze
csak viccből, hiszen soha semelyiküknek nem jutott eszébe, hogy ez
a nap egyszer valóban eljöhet. Míg egy

| Feature Length Competition
napon, amikor egyikük bevallja, hogy
kevés ideje van hátra, rádöbbenek,
milyen törékeny is az emberi élet, és
hogy egyikük sem fog örökké élni. Ezen
a nyáron minden idők legnagyobb és
legabszurdabb koncertjére készülnek:
a legendás hard rock banda, a Black
Sabbath előzenekara lesznek. Már csak
abban reménykednek, hogy mindannyian megélik a koncert napját...
Every Tuesday 25 tattooed, middle
aged men take a break from their
everyday lives to drink beer, tell bad
jokes and sing dirty rock songs. Behind
closed doors, in a femalefree zone,
they spend time with their buddies
and let their steam out. The brotherhood means a lot to them. They have
even promised to sing in each others
funerals – a joke of course, it has never occurred to them that it’s going
to happen. But one day, when one of
them confides he’s got little time left
to live, they realise that life is fragile
and that none of them are immortal.
This summer they have landed their
biggest and most absurd gig ever –
warming up for the legendary hard
rock band Black Sabbath. They just
hope they will all live long enough to
experience it together.

A Díva visszavág |
The Revenge of the Diva
Gustav Ahlgren | 80’ |
Svédország

01.30.CS | 14:15 | 10-es terem
01.31.P | 18:15 | 10-es terem
02.01.SZO | 11:00 | 9-es terem

#fight for your dream
„A kitaszított! Így tekintettek rám. De
eljön a nap, amikor győzedelmeskedni
fogok. Fenn a magasban állok majd,
becsmérlőim pedig a mélységből tekintenek fel reám. Mint megannyi apró
hangya. Pontosan így fog történni”.
– Siv Wennberg. Volt idő, amikor úgy
tartották, hogy Siv Wennberg lesz az
opera világának következő fényes csillaga. Olyan helyeken lépett fel, mint a
londoni Covent Garden vagy a moszkvai Nagyszínház, és mindenki biztosra
vette, hogy ragyogó karriert fog befutni. Majd hirtelen mindennek vége lett.
Vetélytársai és a becsmérlői mellőzni
kezdték. Siv mindezek ellenére, sok év
elteltével sem adja fel: ki akarja adatni
az összes korábbi felvételét és memoárjait, végül pedig egy utolsó, minden
eddiginél nagyobb fellépésre készül.
Bukását jósló kritikusaival a háta mögött persze felmerül a kérdés, vajon
öregedő hangja képes lesz-e felvenni
a küzdelmet a rá nehezedő nyomással.
Történet egy rendíthetetlen művésznőről, aki nem hajlandó fejet hajtani
a nemi előítéletek és az övéhez hasonló pozíciókban lévő nőkkel szemben
támasztott viselkedési elvárások előtt.
Mindennek viszont ára van. Egy film
Siv visszatéréséről és „bosszújáról”.
”An outcast! That’s how they have perceived me. But one day I will conquer.
I’ll be watching from on high while
my detractors remain far below. Like
ants. And so it will be.” – Siv Wennberg
Back in her heydays Siv Wennberg was
poised to become the next big star
within the opera world. Performing
at stages such as Covent Garden in
London and the Bolshoi in Moscow,
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and was expected to have a brilliant
career. Then, abruptly, it all came to
an end. Siv was outmaneuvered by
her rivals and detractors. However, she
doesn’t give up: she wants to release
all of her old recordings, her memoirs
and finally she wants to give one last
big performance. But with her critics
expecting her to fail, the question at
stake is if her aging voice can withstand the pressure. This is the story
about an uncompromising artist who
refuse to adapt to the gender norms
and the expectations of how women
in her position should behave. And for
that, she had to pay. This film is about
Siv’s revenge and comeback.

Úszó sétány |
Walking on Water

Andrey M Paounov | 100’ |
Bulgária, USA, Olaszország
01.31.P | 19:45 | 11-es terem
02.01.SZO | 18:30 | 6-os terem
Művészet vagy üzlet, tehetség vagy
ügyesség? Christo, a világhírű művész
grandiózus új alkotásra készül: úszó
sétányt kíván építeni az olasz Alpok
lábánál fekvő Iseói-tó tükrén, hogy
közönsége „szárazon”, ragyogó aranyjárdán sétálhasson át a parti városká-

Úszó sétány

Egészestés versenyfilmek |
ból a tóban fekvő kis szigethez. A „The
Floating Piers” néven ismertté vált
művet a mester még néhai feleségével
és munkatársával, Jeanne-Claude-dal
álmodta meg 1970-ben, de csak napjainkban válhatott valósággá. Az idős
Christo maga finanszírozza nagyratörő,
vagyonokba kerülő ötletét, amelynek
megvalósítása sok-sok hónapot vesz
igénybe, és krimibe illő izgalommakkal,
viharos fordulatokkal és nem várt meglepetésekkel teli.
Walking on Water follows internationally renowned artist Christo on his
quest to realize “The Floating Piers“,
originally conceived in 1970 by Christo and his late wife and collaborator,
Jeanne-Claude. In 2016, seven years
after Jeanne-Claude’s death, this stunning, site-specific masterpiece was
finally cleared to be mounted on Italy’s
Lake Iseo, which lies at the foot of the
Alps. But securing a location proved to
be only the first step in a tumultuous
process of creative problem solving
and prickly negotiations. An illuminating portrait of a master artist and the
arduous business of bringing an ambitious work to life, Walking on Water
gives us a rare and entertaining look
into the business of large-scale art production. The Floating Piers attracted
over 1.2 million visitors.

| Fiatal filmesek rövidfilm versenye

Például Ők | Like Them
Pau Ortiz | 30’ | Hollandia

Éljen Loten! | Viva Løten!
Teresia Fant | 27’ | Norvégia

Rajta(d)ütés | Swatted

Ismaël Joffroy Chandoutis |
22’ | Franciaország
01.28.K | 20:00 | 11-es terem
01.29.SZE | 11:15 | 10-es terem

Például Ők | Like Them

Tanmese a befogadás göröngyös útjáról. Egy kis hollandiai, pontosabban
fríz, elszigetelt falu lakói, akik nyitottak
korunk társadalmi problémáinak megoldására, egy napon úgy döntenek,
hogy közös erővel vesznek egy házat
egy sokgyermekes, szír menekült
család számára, azaz befogadják őket
szigorú közösségükbe. Ahogy múlik az
idő, kiderül, hogy a család és a falubeliek elvárásai különbözőek. Egy évnyi
próbálkozás után a család úgy dönt,
hogy egy nagyobb városba költözik,
két legidősebb, tinédzser fiuk viszont
maradni szeretne. Sikerül-e vajon nekik
az elvárásoknak megfelelni? A világtörténelem egy kis falura vetítődik.
The inhabitants of a small, isolated Frisian village are open to social changes
and decide to buy a house for a large
Syrian refugee family and welcome
them in their strong community. The
expectations of the villagers and those
of the family seem to be conflicting.
After one year of trying, the family
decides to move away to a bigger city,
but the two oldest teenage sons want

#veszélyes játszmák

to stay. Can they make it work? World
history takes place at village level.

Rajta(d)ütés | Swatted

Már nem játék... Képzeld el, hogy békés
számítógépes játék közben rád tör a
rendőrség, akiket azért küldtek rád,
hogy ne te nyerd meg a játékot. Online
játékosok számolnak be a „swatting”gel vívott küzdelmeikről, egy olyan
életveszélyes kiberzaklatási jelenségről, amely fenyegetően tornyosul felettük, akárhányszor játszani kezdenek.
(Maga a „swatting” szó az amerikai
speciális rendvédelmi alakulatok rövidítéséből származik - SWAT: Special
Weapons and Tactics).
Online players describe their struggles with “swatting”, a life-threatening
cyber-harassment phenomenon that
looms over them whenever they play.
The events take shape through youtube videos and wireframe images
from a video game.

Éljen Loten! | Viva Løten!

Kezedben a sorsod – egy darabig...
Gépek, alkohol, bömbölő zene és
pizza uralta színes világ... Két norvég
srác, valahol vidéken „rossz úton jár”.
Amikor aztán dönteniük kéne, így
folytatják-e, nem ugyanazt az utat
választják. Tantörténet bánatról,
dühről, kényelemről és hitről.
“VIVA LØTEN!” portrays a colorful universe of engines, alcohol, loud music
and pizza. This film unveils a different
aspect of the Norwegian countryside through the everyday life of two
young men. A story of sorrow, anger,
faith and comfort.
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#különös szülők

Fiatal filmesek rövidfilm versenye |

Sötétben minden macska
szürke | All Cats are Grey
in the Dark
Lasse Linder | 18’ | Svájc

Neked táncolok |
Dancing for you

Katarzyna Lesisz | 18’ |
Lengyelország

Gyermekláncfű anyu |
Dandelion Mum

Barbora Hollan | 30’ | Norvégia
01.28.K | 20:15 | 13-as terem
01.29.SZE | 13:30 | 10-es terem

Sötétben minden macska szürke
| All Cats are Grey in the Dark
Groteszk melodráma, egy, az ember
és állat közötti nem mindennapi kapcsolatról. Christian „Macskaembernek”
hívja csak magát. Marmelade-del
és Katjuscha-val, két macskájával él
együtt. Elválaszthatatlanok egymástól.
Mivel Christian vágyik végre apa lenni, egy nap úgy dönt, hogy fedezteti
szeretett macskáját, Marmelade-t egy
pompás külföldi kandúrral...

Éljen Loten!

He calls himself „Catman“. Christian
lives with his two cats Marmelade and
Katjuscha. They are inseparable. As
he is yearning to become a father, he
decides to fertilize his beloved cat
Marmelade by an exquisite tomcat
from abroad. “All Cats Are Grey In The
Dark” is a melodrama that portrays an
unconventional relationship between
animal and human.

Neked táncolok | Dancing for you
Happy endre várva... A 12 éves kisfiú,
Wiktor, egy neves balettiskolában
tanul táncolni. Különös jelentőségű
fellépésre készül: a „promo show”-ra,
amelynek eredménye alapján az iskola
eldönti, hogy támogatják-e őt abban,
hogy magasabb szintre léphessen.
Minden egyes tanár és a diákok szülei
is részt vesznek az eseményen. Nagymamája végig Wiktor mellett van a felkészülés időszakában, de a kisfiú álma,
hogy egyszer külföldön élő édesapja is
eljöjjön az előadásra.
Twelve-year-old Wiktor is a pupil at
a renowned ballet school. He’s preparing for an event of enormous importance in school life; the ‘promo show’,
which decides whether or not he’ll be

| Short Competition of Young Filmmakers
‘promoted’ and move up to the next
grade. All the teachers and all the pupils’ parents take part in the occasion.
His grandmother is his companion as
he practices for the performance, but
his dream is that his father, who lives
abroad, will come to the show.

Gyermekláncfű anyu |
Dandelion Mum

Az anya, aki életet kap... Amikor a
fiatal rendező édesanyjáról, Ivanáról
kiderült, hogy csontvelő daganatos,
mindössze 2-3 évet adtak neki.
Ő viszont ahelyett, hogy az orvosokra
hallgatott volna, „ellentámadásba”
kezdett. 11 évvel később már meghívott tudományos munkatársként

#strange parents

dolgozik a Harvardon. Bár minden
valószínűség ellenére életben maradt,
most mégis a bürokratikus rendszer
fogságába esik és „életbevágó” kétségek között hányódik: maradjon az
Egyesült Államokban a kezelés kedvéért, vagy pedig térjen haza, hogy
a családjával lehessen.
When Ivana got bone marrow cancer,
she was told she only has 2-3 years
to live. But instead of listening to the
doctors, she got resilient. 11 years later,
she’s working as a visiting scientist at
Harvard. But despite surviving against
all odds, she is now caught in a bureaucratic system, and torn between staying
in the US to get her treatment or returning back home to be with her family.

#határtalan szeretet
19.91 | 19.91

Emilia Sniegoska | 24’ |
Lengyelország

Összekötve | Connected

Aleksandra Maciejczyk | 19’ |
Lengyelország

Nyár–utó |
The End of the Season
Stanislaw Cuske | 20’ |
Lengyelország

01.30.CS | 17:30 | 10-es terem
02.01.SZO | 11:00 | 6-os terem

19.91 | 19.91

Kinek ne hiányozna egy nagyi? A 19
éves fiatal német lány, Jette és a 91

éves lengyel hölgy, Zofia nem rokonok. Jette egy éven át önkéntesként
látogatja Varsóban Zofiát, segít neki
a háztartásban, sokat beszélgetnek,
megszeretik egymást. Zofia annyi idős
korában, mint amennyi most Jette –
nem önkéntesként - Auschwitzban
és Ravensbrückben, koncentrációs
táborban volt. Ahogy az idő csendesen múlik, az önkéntes év is végéhez
közeledik…
‘19.91’ is a quiet and modest story of
a meeting between 19 year old Jette
from Germany and a 91 year old Pole
– Mrs. Zofia. During Jette’s one year
annual voluntary service in Warsaw,
she regularly visits Mrs. Zofia, who
spent her teenage years in concentration camps in Auschwitz and
Ravensbrück.
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Összekötve | Connected

Fiatal filmesek rövidfilm versenye |

Egy nem mindennapi ötvenes házaspár nem mindennapi napja... Krzysztof
kora reggeli síelésre készül feleségével
Wiolával. Krzysztof bluetooth eszközt
szerel a sisakjukhoz, amelyen keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak. Ülős
lifttel indulnak a hegycsúcs felé, és
minél magasabbra érnek, annál többet
tudhatunk meg az életükről, közös
titkukról, szenvedélyükről. Időközben
az időjárási viszonyok megváltoznak,
és a hegyoldalt egyre sűrűsödő köd
borítja be. Amikor Wiola és Krzysztof
végre elérnek a csúcsra, az őket körülölelő ködfátyol sűrűjében válik csak
igazán érthetővé, mennyire nem mindennapi ez a „kapcsolat”...
One day in the life of a 50-year-old
couple. Blind Krzysztof goes skiing
with Wiola, who is his wife and guide.
They prepare for skiing in the early
morning. Krzysztof mounts bluetooth
kits on the helmets that will connect
them to each other. They go to the
top of the mountain in a chair lift, and
the higher they go, the more we learn
about their life. At the same time,

Nyár–utó

| Magyar verseny

weather conditions are changing,
thickening mist falls on the mountain
slopes. When Wiola and Krzysztof
finally reach the summit, they must
find each other and connect in the
surrounding fog. A short documentary about love and passion.

Cryene Donovan |
Cryene Donovan

Nyár–utó | The End of the
Season

Heni egy 20 éves, tehetséges lány:
énekel, rajzol, verseket ír és gitározik. Azonban egy szokatlan mentális
betegségben szenved: disszociatív
személyiségzavara van. 4 különböző
személyiség lakozik a testében. Öngyilkossági kísérletét követően egy
pszichiátriai kórházba helyezték.
A dokumentumfilm Heni intézetben
töltött mindennapjait követi, mely
során napi szinten kell megküzdenie
betegségével. A történet Heni és a
rendező hullámzó, szeszélyes kapcsolatáról is szól, mely során a filmes
próbálja megismerni, megérteni a lányt
és feltárni az ő titkos múltját. Ám a
dolgok rossz fordulatot vesznek...
Heni is a 20-year-old girl with many
talents. She sings, draws, writes poems
and plays the guitar. But she has an
unusual mental illness: she has dissociative identity disorder. She’s got 4
distinct personalities living in her body.
She has been admitted to a psychiatric
hospital after trying to commit suicide.
The documentary is about her everyday life in the institution as she struggles to face her past and cope with her
illness. It’s also about her capricious
relationship with the filmmaker who
tries to understand her, reveal her secret past and finish the documentary.
But things take a bad turn.

Csak mások szemében öregszel…Békésen vitorlázik egy nyolcvanas éveiben járó házaspár valahol a lengyel
tavakon. Egy életen át tették így, miért
is lenne ma másképp? Minden mozdulatuk összehangolt, nyugodt magabiztosságról árulkodik. Életük a hajó belső, zárt terében lebegés múlt és jelen
között, s amikor eljön az éjszaka, a régi
harmónia újra és újra felcsendül.
The older marriage sails out on a
cruise on the lakes, where they have
spent the entire one’s life. The enclosed space of the yacht provokes
reflection on the future as well on
what has passed. In the evenings old
melodies resound.

Németh Dénes | 65’ |
Magyarország
01.28.K | 13:45 | 10-es terem
01.30.CS | 20:00 | 11-es terem

#magyar
Fiam, Julian |
My son, Iulian

Ugron Réka | 35’ |
Magyarország
01.28.K | 20:00 | 6-os terem
02.02.V | 11:00 | 6-os terem
Ana mindössze rövid hajóútnyira lakik
a kikötővárostól a Duna-delta egyik eldugott falujában, de még sosem látta a
tengert – szüntelenül csak fiát, Juliánt
várja. Kegyetlen arrafelé a tél. A természet olyannyira vad, mint amennyire
sokszínű. Magába zárja lakóit. Ana
nap mint nap az ablaknál áll – Julian
azt ígérte, meglátogatja. A nap végén
azután barátnőjének, Adrianának sírja
el bánatát, aki maga is hasonlóan rossz
viszonyban van gyermekeivel. Őt is
elhagyta a férje, őt is bántalmazták. Az
ő férje is elédesgette a fiát, de Adriana – Anával ellentétben - még időben
közbelépett. A 45 éves Ana esetében
elfajultak a dolgok, magányos lett,
élete sivár. Vajon eljut-e az asszony
egyszer fiával, Juliannal egy közös
tengerparti vakációra, hogy megtudja,
valóban olyan sós-e a víz, ahogyan azt
hallotta?
Ana, freshly separated from her husband in a hidden village of the Danube
Delta area, is desperately waiting
for her son, to come back to her. At
Christmas Eve Ana is waiting for Iulian.
He promised to visit her. But Iulian is
not coming. At the end of the day, Ana
is crying on Adriana’s shoulder. Their
sorrow is somehow similar: both have
lost the connection with their children.
Time is pressing, so I intervene as a di-

45

#magyar
rector. I offer Ana to take her and Iulian
to the Black Sea, for a short vacation.
Ana is 45 years old and the beach is
easily accessible by ship, but she has
never seen the sea. Ana hesitates all
summer. To go or not to go... Finally,
she decides to accept my offer, and
yet she goes to the sea - but not with
her son, Iulian, albeit with her friend,
Adriana. Barefoot, the two women run
into the sea. The water is salty, indeed
- just as it had been described.

Csak családról ne |
Not about Family

Kis Anna | 52’ | Magyarország
01.28.K | 16:00 | 6-os terem
01.30.CS | 18:00 | 11-es terem
A nehézsorsú fiatalokkal foglalkozó
iskolában hiába a második esély és az
egyénre szabott figyelem, valami hiányzik. A sorsközösség felismeréséből
merített erő sokat lendíthetne a diákok
továbblépési esélyein. Neves tréner
érkezik a tanárok segítségére, hogy

Teljes szívvel

Magyar verseny |
azok is segíthessenek a diákjaiknak
megtanulni, hogyan segítsenek egymásnak és saját maguknak. Egy szívet
melengető, kölcsönös tanulási folyamatot követünk végig, amely során
a diáktréning vezetésére vállalkozó,
mindig lelkes Ági néni és a kiégési
szindrómából épp felépült Sanyi bá
épp olyan ingoványos talajon lépked,
mint maguk a gyerekek.
In spite of second chance and individual attention, something is missing from
the school of hard-to-control youth.
The strength given by sharing their
similar life-experiences might greatly
boost the students; chances of advancement. A noted trainer arrives to
support the teachers in helping their
students to learn, how to help both
each other and themselves. We follow
a heart-warming mutual learning process, in which the all-enthusiasm aunt
Ági and the right out of a burnout syndrome uncle Sanyi undertake to lead
the student-training. However, they are
just as much on shaky ground as the
students themselves.

| Hungarian Competition

Tiszta mozdulatok |
Pure Movements
Tóth Péter Pál | 52’ |
Magyarország

01.28.K | 18:00 | 10-es terem
02.02.V | 11:15 | 13-as terem
Életek függnek a szívsebész dr. Prodán
Zsolt jelenlétének minőségétől. Kamaszok, kisgyerekek, újszülöttek élete.
Hideg fej, gyors ítélet, határozott kéz.
Elköteleződés, szenvedély, éberség.
„Aki sebésszé válik, annak el kell a
hétköznapi életet hagyni. Úgy, ahogy
a harci sportokban is: a mostban kell
élni. Ez a fajta gondolkodás olyan, mint
a szamurájé. Az minden egyes pillanatban készen áll a halálra – nekünk minden egyes pillanatban készen kell állnunk arra, hogy fölhívnak, hogy van egy
donor valahol. Akkor az apád temetéséről is vissza kell menni, mert annak az
embernek ez az egy esélye van.”
This film draws a portrait of the Hungarian pediatric cardiac surgeon, dr
Zsolt Prodán and of his healing practice
and his passionate, intimate relation to
this unique and important profession.
By tracing the surgeon’s everyday
practice and activities and by sharing
his thoughts, the film intends to give
insight into the unknown field of vital
battles for life and to present warriors,
who day by day take immense responsibility to save children, despite of not
always working in the most optimal
conditions. Dr. Prodán describes the
nature of the lifesaving, vital heart
surgery: by the expressive, rarely seen
shots, we get insight into the atmos-

#hungarian
phere of the operation room and even
into the mysterious, beautiful organ,
the heart itself. In his opinion, the main
conditions of his profession are awareness/consciousness and commitment,
like for warriors of martial arts.

Ketten | The Two of Us
Dobray György | 49’ |
Magyarország

01.29.SZE | 20:30 | 6-os terem
02.02.V | 13:00 | 13-as terem
Sokan azt gondolják, hogy a Downszindrómás emberek nem „normálisak”. Holott talán mi nem vagyunk
azok. Ők bizonyos dolgokat nem olyan
“profin” csinálnak, mint mi, a “normálisok”. Ez lehet a tánc, a mozgás, a beszéd és más, számunkra természetesnek tűnő képességek. Náluk az őszinte
és tiszta szeretet hatja át a viszonyukat
a világhoz, a természethez, a zenéhez,
a tánchoz, a színekhez és mindenhez,
ami őket körülveszi. És egymáshoz is.
Many believe that those with Down
syndrome are not normal. I believe
that we’re the ones who aren’t normal.
Just because they don’t do certain
things as “well” as us “normal people”.
This can be dance, movement, speech
and other things that seem natural to
us. With them, their relationship to the
world — nature, music, dance, colors
and everything that surrounds them,
and each other — is accompanied by
honest and true love.
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Teljes szívvel |
Wholeheartedly

Ócsai Dorottya | 50’ |
Magyarország
01.28.K | 20:35 | 6-os terem
02.02.V | 11:35 | 6-os terem
3 nevelőszülő 3 szemszög 3 történet
emberségről. Egyikük mindenképp
magánál szeretné tartani a gyermekeket, másikuk, egy „gyakorlott”
nevelőszülő, több nevelt és örökbefogadott gyermekkel él együtt, végül
egy, a rendszerbelépés mizériájában
levő, motivációkkal és kétségekkel teli
nevelőszülő páros … „Munka”, amelyet
nem lehet megfizetni, hiszen aki pénzért csinálja, az nagy valószínűséggel
el fog bukni benne. Munka, amelyet
normálisan senki sem annak él meg.
Kötődés, amely fájdalmassá teszi a
gyerekek elengedését – továbbengedését. Állandó hibalehetőség, amelyet
azután nem bocsát meg magának a
nevelőszülő. Megrázó történetek Emberekről, akiknek sokat köszönhetnek,
nemcsak a gyerekek.

Cryene Donovan

Magyar verseny |
Through three threads, the film shows
the wonderful, yet challenging world
of fostering in Hungary that demands
a great deal of responsibility from foster parents. We see the perspectives of
a foster parent, who’d like to keep the
children, an experienced foster parent
with multiple fostered and adopted
children, and a couple in the midst of
the complicated process of entering
the system, full of motivation and
doubt. The film shows the preparation
and the constant state of standing by,
and also tackles the issue of letting
go. This is a very sensitive topic, full
of everyday tragedies and difficulties.
Fostering is a job that is impossible to
reward financially, because if someone
is only in it for the money, they will
most probably fail at it. At the same
time, no matter how many foster parents we’ve spoken to so far, they’ve
always referred to the children placed
in their care as their own, and shed a
tear upon their departure, even if they
went to a good new home.

| Versenyen kívüli filmek

Net függők | Web Junkie

Shosh Shlam, Hilla Medalia | 74’ |
Izrael, Egyesült Államok
01.30.CS | 10:45 | 6-os terem
01.30.CS | 12:45 | 6-os terem
Kína az első olyan ország, ahol az „internet függőséget” hivatalosan betegségnek nyilvánították. A Net függők
betekintést nyújt egy pekingi rehabilitációs központ mindennapjaiba, ahol
kínai tinédzsereket „képeznek át”. A
film három fiatalra koncentrál, bemutatva a családok és az egészségügyi
dolgozók eltökélt szándékát, hogy a
rossz szokástól megszabadítsák őket.
„... Kezdetben úgy tűnik, a film arra
az önmagában sem akármilyen feladatra vállalkozik, hogy megmutassa,
hogy teszi tönkre a technológia a
kínai fiatalok életét. Azonban hamar
kiderül, hogy többről van szó. Ahogy
egyre jobban belemegyünk az unortodox pszichoterápiákba, a tizenéves

Isteni kéz

#extra vetítések
fiúk feltárják szüleik előtt, miért érzik
az elidegenedett cyber világ hangjait közelebb magukhoz, mint a saját
családjukét. Ezen keresztül a Net
függők bemutatja, hogy egy nemzet
az emberiség történetének egyik
legdrasztikusabb átalakulásán megy
keresztül. Országhatárokat átívelő
őszinteségével a film egy társadalom
átgondolt megfigyelése egy technológiában fuldokló generáción keresztül,
miközben előttük a bizonytalan jövő.”
- S.S. Sundance
China is the first country in the world
to classify internet addiction as
a clinical disorder. Web Junkie is
a feature documentary that spotlights
the revolutionary treatment used in
a Beijing Rehab Centre, and explores
the cases of three young Chinese
teenagers from the day they arrive
at the clinic through their 3 month
period of rehabilitation. The program
admits children between the ages of
13 and 18, and part of the treatment

#extra vetítések

Versenyen kívüli filmek |

is a military-inspired physical training
programme with regimented meal
times and recreation, along sidegruelling group therapy sessions. Despite
the harsh regime and the high costs,
parents voluntarily send their children

to the center - desperate for a cure.
Web Junkie provides a microcosm of
modern Chinese life, examines inter-generational pressures, and takes
a hard look at one of the symptoms of
the so called Internet age.

Isteni kéz | Hands of God

the band, thus Csángáló is expelled by
his old friend, the band leader Dumnezeu. Surgery may cure his disease, but
in Csángáló’s archaic world, help can
only come from God, there is no place
for a brain surgery. His last hope is that
Bálint, his equally talented grandson,
would carry on the musical tradition,
which is unique in the world. When
everything seems to be lost, a miracle
could only come from the hands of
God...

László Barna | 71’ | Magyarország
02.01.SZO | 20:00 | 9-es terem
02.02.V | 15:45 | 6-os terem
Csángálót, a világhírű erdélyi brácsást
kenyérkereső keze egyik napról a másikra cserbenhagyja. Az idős mester
keze visszafordíthatatlanul remegni
kezd. Az a zenész, aki kezéből kiejti a
vonót, nem lehet többé a híres Szászcsávási banda tagja. Dumnezeu, a bandavezér prímás kizárja őt a zenekarból,
melyben egész életében játszott. Bár
elképzelhető, hogy Csángáló Parkinson
betegsége gyógyítható, abban az archaikus világban, melyben ő él, s amely
csak Isten segítségét fogadja el, egy
agyműtét teljesen elképzelhetetlen. A
mester egyetlen reménye, hogy Bálint,
a hozzá hasonló tehetségű unokája továbbviszi a világon is egyedülálló zenei
hagyatékot. Amikor már szinte minden
veszni látszik, már csak a csoda, az
Isteni kéz segíthet...
Csángáló, the world-famous gypsy
violist of the Szászcsávás Band, lives in
a remote Transylvanian village. One day
the old master’s “breadwinner hand”
starts shaking uncontrollably. He is
suffering in Parkinson’s disease. A musician who drops the bow has no place in
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Fényképezte Zsigmond
Vilmos | Photographed by
Vilmos Zsigmond

Szakonyi Noémi Veronika | 53’ |
Magyarország
02.02.V | 17:15 | 10-es terem
„Ez egy olyan művészeti ág, amely a
szemeddel indul. Kinyitod, megpillantasz valamit, az agyad feldolgozza,
megnyomod a gombot, a végén pedig
vagy kép lesz belőle, vagy sem. Nekem
ez nagyon fontos, és folyamatosan
azon jár a fejem, vajon mi tesz egy egyszerű fotót jó fotóvá.” Az 53 perces dokumentumfilm egyfajta utazás Vilmos
magánéletén át a művész kiállításán és
legkiemelkedőbb fényképein keresztül.
Mindezt pedig a magyarországi ,,máso-

| Outside the competition
dik családja” örökíti meg, akik képesek
voltak megnyílni és olyan formában
elmesélni Vilmos történetét, ahogyan
azt még azelőtt soha senki sem tette.
Mivel a közönséget Vilmos kíséri végig
a történetben, így megismerhetjük fáradhatatlan, élénk, őszinte és szellemes
karakterét is.
This is an art that starts with the eyes.
You open it, you see something, your
brain comprehends it, you push the
button, and in the end, it becomes a
photograph or it does not. It is really

#extra screening
important to me and I cannot stop thinking about what makes a simple photo
a good one.” The 53-minute documentary is a journey through Vilmos’s private life via the exhibition and his most
compelling photographs. It is captured
by his “second family” in Hungary, who
were able to open up and tell Vilmos’s
story in a way that has never been done
before. Since Vilmos is the one who guides the audience through the story, we
get a sense of his unwearied, vibrant,
honest and humorous character.

#tabutémák felszabadulása
Aczél | Only in Hungarian
Varga Ágota | 110’ |
Magyarország

01.31.P | 13:15 | 6-os terem
Aczél György 32 éven át, 1957-1989
között a magyar kultúrpolitika legmeghatározóbb és egyúttal legellentmondásosabb személyisége volt. Neve és
tevékenysége elválaszthatatlan Kádár
Jánosétól és a kortól, amelyben éltünk.
A film kísérletet tesz arra, hogy érthetőbb legyen a még lezáratlan múlt
Aczél György (született Appel Henrik)
portréján keresztül, melyet többek között Heller Ágnes, Herskó János, Jancsó
Miklós, Konrád György, Popper Péter,
valamint egykori barátok és a családtagok közül lányai, unokája és dédunokája
rajzolnak meg.

Szorításban | In a Vise
Almási Tamás | 94’ |
Magyarország

01.31.P | 11:00 | 6-os terem

A film a magyar munkásosztály egyik
fellegvára, az Ózdi Kohászati Üzemek
válságát követi nyomon. A gyár akkor
került a figyelem középpontjába, amikor Magyarország a vas és acél országa
akart lenni. A sikergyár a vezetés rugalmatlansága, a szükséges beruházások
hiányában az 1980-as évek elejére korszerűtlenné, termékei eladhatatlanokká
lettek, a munkások egy része pedig
feleslegessé vált. A filmben három
munkás és egy vezető sorsán keresztül
követhetjük a leépülés fázisait.
The film closely monitors the crisis
of the Ózdi Steel Works – one of the
Hungarian working class’s citadels.
The factory moved into the focus of
attention at the time when Hungary
was aiming to become the country of
iron and steel. As a consequence of the
management’s inflexibility and the lack
of necessary investments, the factory
of success became outdated by the
beginning of the 1980s, the products
were unsaleable, and some of the workers were made redundant. In the film,
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we can witness the phases of degradation through the fates of three workers
and a manager.

Kettévált ország |
Only in Hungarian

Papp Gábor Zsigmond | 90’ |
Magyarország
01.29.SZE | 18:30 | 13-as terem
20 magyar művész – 10 konzervatív
(-nak mondott) és 10 liberális(-nak
mondott) író, rendező, színész, zenész
beszél a rendszerváltásról, és arról,
hogy mi történt itt velünk az elmúlt
30 évben. Szereplők: Alföldi Róbert,
Dörner György, Eperjes Károly, Fekete
György, Fischer Ádám, Jankovics Marcell, Kerényi Imre, Koncz Zsuzsa, Konrád György, Máté Gábor, Medveczky
Ádám, Mezey Katalin, Parti Nagy Lajos,
Péterfy Gergely, Röhrig Géza, Sára
Sándor, Spiró György, Szörényi Levente,
Szőcs Géza, Tarr Béla.

Magyar nők a Gulagon
1. rész | Only in Hungarian
Sára Sándor | 96’ |
Magyarország

01.29.SZE | 11:00 | 13-as terem
1944 és 1948 között a megszálló szovjet hadsereg Katonai Törvényszéke
mintegy százezer magyar állampolgárt
nyolctól huszonöt évig terjedő, a Gulag
lágereiben letöltendő büntetésre ítélt.
Közülük 1953-ban, Sztálin halála után
mindössze ezerötszázan, 1955-ben pedig háromezren kerültek haza. A filmsorozatban azok a lányok és asszonyok
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szólalnak meg, akik túlélték a munkatáborban töltött éveket. Elbeszéléseikből
egységes és zárt történet bontakozik ki
a sztálini terror magyar vonatkozású korábban feltáratlan - eseményeiről.

Málenkij robot | Málenkaja
rabatyonka |
Only in Hungarian
Gulyás Gyula, Gulyás János |
105’ | Magyarország
01.29.SZE | 13:15 | 13-as terem
Dudaron hat 17-19 éves levente megszökik a nyilasoktól, s szüleik tanácsára
beállnak egy bakonyi ellenálló brigádba, hogy a további elhurcolások alól
felmentést kapjanak. Részt vesznek a
kiképzéseken, gyakorlatokon, majd a
fegyvereket elássák és mindenki visszatér falujába. Körülbelül egy hónap múlva, ’45 áprilisában egy lista (egyesek
szerint feljelentés) alapján összeszedik
őket. Az elásott fegyvereket is megtalálják, és rövid tárgyalás után 10-15 és
20 év büntetést kapnak. Szibériában
különböző bányákban dolgoznak, de a
fogság mindenféle borzalmainál is szörnyűbb a köztörvényesek terrorja.

Recsk 1950-53 – Egy titkos
kényszermunkatábor
története 1. rész |
Only in Hungarian

Böszörményi Géza, Gyarmathy
Lívia | 86’ | Magyarország
01.29.SZE | 13:00 | 6-os terem
A filmben volt rabok és volt ÁVH-s
őrök vallomásaiból rajzolódik ki a recski

| Outside the competition
tábor képe. Az első rész bemutatja,
hogyan építtették fel az első rabokkal
néhány hónap alatt saját barakkjaikat,
hogyan érkeztek meg közéjük a „valódi internáltak” a Kistarcsai Központi
Internálótáborból, és milyenek voltak
a kezdeti állapotok. A modellértékű,
tragikusan egyedi és közös sorspályák között - ma már szinte hihetetlen,
keserűen komikus történetek is felidéződnek. Az egykori rabok és őreik
vallomásai felelgetnek egymásnak, s az
ellentmondásoknál csak az egybeesések torokszorítóbbak.

Sír az út előttem III. Keresztúton | Only in Hungarian
Sára Sándor | 79’ |
Magyarország

01.28.K | 11:15 | 6-os terem
A bukovinai székelység szenvedéstörténetét az 1764-es madéfalvi veszedelemtől követő négyrészes filmeposz,
vagy inkább ballada-füzér – Hazátlanok,
A hadak útján, Keresztúton, A hazatértek – harmadik részében az 1940-ben

Vérrel és kötéllel

#liberation of taboo topics
a Bácskából elűzött szerbek házaiban
elhelyezett, de az 1944-ben visszatérő szerb partizánok által elhurcolt és
meggyilkolt 42 ártatlan férfi özvegyei
és árvái emlékeznek a tragikus eseményekre.

Az ügynök élete |
The Life of an Agent

Papp Gábor Zsigmond | 54’ |
Magyarország
01.30.CS | 11:15 | 13-as terem
A rendszerváltás után csaknem tíz
évvel, 1998. december 31-én szűnt meg
a Kádár-korszak egyik sajátságos filmkészítő műhelye, a Belügyi Filmstúdió,
ahol az 1958 és 1988 közötti három
évtizedben több száz propaganda-,
oktató-, kis- és nagyjátékfilm készült.
Ezek a filmek széles tematikus skálán
igyekeztek okítani titkosrendőreinket az
államrend védelmére. A témák között
szerepel titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelése, lehallgató
készülékek telepítése vagy ügynökök és
besúgók beszervezése. Az oktatófilmek

#tabutémák felszabadulása
primitív, mindenki számára közérthető
narrációja némiképp ellentétben áll
komoly és „magasztos” céljukkal, amitől
egyfelől nevetségesnek és kisszerűnek hatnak, másfelől megdöbbentik
a mai szemlélőt, hogy mennyi pénzt,
időt, energiát fordítottak a 60-as, 70es években az ideológiai nevelésnek
erre a csöppet sem olcsó és egyszerű
formájára. A legérdekesebb részletek
kiválasztásával az alkotók célja, hogy
bemutassák a kádári diktatúra erőszakszervezetének működését, gondolkodásmódját és mechanizmusának
legfőbb mozgatórugóit.
Nearly ten years after the change of the
regime, December 31st 1998 was the
last day in the life of the Film Studio of
the Ministry of Interior, a propaganda
workhouse of the communist era in
Hungary. During the three decades between 1958 and 1988, hundreds of propaganda and instructional films as well
as short and full-length feature films
were produced here, providing guidance as to the appropriate methods of
protecting the socialist state for Hungarian secret policemen. Among others,
their subjects included the clandestine
house-search, the operative shadowing
of select target persons, the installation
of tapping devices, and the organisation of agents and denunciators. The
plain and straightforward narration of
the instructional films is slightly incongruent with their serious patriotic intention, which will astonish today’s viewers
in terms of the amount of money, time
and energy devoted during the sixties
and seventies to this neither cheap or
simple form of ideological education.
By the selection of the most interest-
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ing fragments the filmmaker illustrates
the operation and the major motives
behind the coercive organisation of
Kádár’s dictatorship.

A tartótiszt | The spymaster
Varga Ágota | 64’ |
Magyarország

01.30.CS | 13:00 | 13-as terem
A dokumentumfilm teljesen új szemszögből mutatja be a Kádár-korszak
állambiztonsági munkájának egy
szeletét. Először szólal meg egykori
tartótiszt, ráadásul a katolikus egyházi
vonalról, másrészt a szembesítés módszere, mint kendőzetlen párbeszéd új
megvilágításba helyezi és még hitelesebb képet ad az akkori állambiztonság
céljairól, beszervezési eszközeiről és a
végrehajtás módszereiről. Főszereplője egy volt rendőrtiszt, „a tartótiszt”,
számtalan ügynök, hálózati személy
beszervezője és tartója. Fő szakterülete
az „egyházi reakció” elleni harc. A filmből egy munkájának elkötelezett ember
portréja bontakozik ki, aki feladatával
kapcsolatban évtizedekig nem érzett
morális felelősséget, azonban a három
egykori érintettel való találkozás a múlt
átértékelésére készteti.
The documentary film shows a slice
of the state security operations of the
Kádár-regime from a completely new
aspect. It is the first time, that a former
liaison officer speaks openly, moreover
about spying on the catholic church. On
the other hand, it is set in a new light
by the method of confrontation, as an
unvarnished dialogue and gives a more
authentic picture about the objectives
of the state security forces at that time,

| Outside the competition

#liberation of taboo topics

as well as the recruitment of informers
and the methods of implementation.
The protagonist is an earlier police officer, „the spymaster”, who recruited and
kept contact with innumerable secret
network agents. His main specialty
was the „fight against the reactionary
church”. From the movie, we get to see
the portrait of a man devoted to his
work, a man, who has not felt any moral
responsibility with regards to his tasks
for decades. However, his meeting with
three former stakeholders urges him to
re-evaluate the past.

tőket, majd kézigránátokat dobtak
a menekülőkre és a sebesültekre.
A vérengzés közel száz halálos áldozatot követelt. A film 33 év hallgatás
után szólaltatja meg az egykori sebesülteket és az áldozatok hozzátartozóit, akik a személyes gyász mellet
sokáig a hatalom rágalmazását is
kénytelenek voltak eltűrni. Az alkotók
megkeresték a sorkatonákat, tiszteket
és a tűzparancsot állítólag kiadó Dudás István parancsnokot is.

Törvénysértés nélkül I.-II. |
Only in Hungarian

Almási Tamás | 77’ |
Magyarország

Gulyás Gyula, Gulyás János |
180’ | Magyarország
01.28.K | 11:15 | 13-as terem

A Törvénysértés nélkül filmszociográfia
az 1950-53 között hortobágyi munkatáborokba minden törvényesség nélkül
elhurcolt családokról. A drámai vis�szaemlékezésekből megtudjuk, hogy
a népi demokrácia hajnalán hogyan
váltak jogfosztottá egész családok. Az
egykori deportáltak visszaemlékezéseiből áll össze a kollektív memoár.

Vérrel és kötéllel |
Only in Hungarian

Erdélyi János, Zsigmond Dezső |
120’ | Magyarország
01.28.K | 13:15 | 6-os terem
1956. október 26-án a mosonmagyaróvári határőr laktanya előtt katonák
sortűz alá vettek fegyvertelen tünte-

Ítéletlenül |
Women Condemned

01.29.SZE | 11:15 | 6-os terem
1950 és 1953 között a kistarcsai internálótábor női ezredében mintegy négyszáz nőt tartottak fogva. Ez a négyszáz
fogoly reprezentatív mintát nyújtott a
magyar népesség keresztmetszetéből,
voltak közöttük polgárok és kulákparasztok, kommunista meggyőződésűek
és grófkisasszonyok, operaénekesnők
és dizőzök, tanulatlanok és egyetemet
végzettek. Két dologban azonban
mindnyájan megegyeztek: ártatlanok
voltak és többnyire valamely férfi rokonukhoz - apa, férj, szerető - fűződő
viszonyuk miatt, illetve véletlenül kerültek Kistarcsára. Az internálás határozatlan időre szólt és bírói ítélet nem
volt szükséges hozzá. A filmben sor
kerül Piroska, a volt parancsnoknő és az
egykori internáltak megrendítő találkozására – egy kistarcsai cellában.
From 1950 to 1953, there were over
four hundred women imprisoned in the
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#német újraegyesülés

Versenyen kívüli filmek |

internment camp of Kistarcsa. These
four hundred prisoners provided a representative sample of the cross section
of the Hungarian society, as there were
bourgeois women and Kulak peasants,
advocates of communism and countesses, opera singers and diseuses,
uneducated women and university
graduates as well. However, they all
agreed on two things: each and every
one of them was innocent, and in most
cases, it was for their relation to one of
their male relatives—father, husband,

lover—or by accident that they ended
up in Kistarcsa. The internment was for
an undetermined period, and there was
no need for a court order. In the film,
we can witness the poignant meeting
of former commander Piroska with the
former internees—all of this in a prison
cell at Kistarcsa.

Berlinből Berlinbe |
Only in Hungarian

volt kelet-berlini fiatalok, bár nehezen,
de átjutottak a magyar-osztrák határon.
Brazíliába mennek dolgozni. 1990-ben,
egy év múlva, amikor a két Németország újraegyesül, visszatérnek és tovább mesélik történetüket.

Fekete Ibolya | 53’ |
Magyarország

01.30.CS | 10:30 | 10-es terem
02.02.V | 17:00 | 13-as terem
1989 szeptembere, Magyarország, osztrák határszél. Egy határmenti község
katolikus papja úgy véli, neki nem kell
tudnia, mi a szándékuk azoknak az
NDK-ból érkezett fiataloknak, akik az
ő kertjében kértek engedélyt a sátorozásra. Jörgen, Carsten, Manuela és Jens,

Ítéletlenül

A programot a "30 éve szabadon"
Emlékbizottság támogatja
Sponsored by the 30 Years of
Freedom Memorial Board

Határeset | Borderline Case

Szalay Péter | 32’ | Magyarország
01.30.CS | 12:00 | 10-es terem
02.02.V | 18:30 | 13-as terem
1989 augusztusában a Német Demokratikus Köztársaságban élő Kurt-Werner

| Outside the competition
Schulz és Gundula Schafitel 6 éves
fiukkal Magyarországon keresztül Nyugatra tartottak. Mint akkoriban oly sok
keletnémet honfitársuk, tiltott határátlépést terveztek, azonban hárman együtt
maradva nem volt esélyük...
A Határeset megrázó film az 1989-es
határnyitásról és a Vasfüggöny utolsó
áldozatáról.
In August, 1989, Kurt-Werner Schulz
and Gundula Schafitel, who were living
in the German Democratic Republic,
decided to travel to the West through
Hungary with their six-year-old son.
Along with many of their East-German
comrades, they planned illegal border
crossing. However, they could not succeed if they stayed together. A shocking film about opening the borders in
1989, and about the last victim of the
Iron Curtain.

Kelet-nyugati átjáró |
East-West Passage

Papp Gábor Zsigmond | 52’ |
Magyarország
01.30.CS | 12:00 | 10-es terem
02.02.V | 18:30 |13-as terem
1989 nyarán a kommunista NDK-ból
több tízezer turista érkezett Magyarországra. A végsőkig el voltak keseredve,
mert úgy érezték. Az NDK-ban nincs
jövőjük. Nem volt szabadság, nem volt
áruválaszték, és nem lehetett utazni,
csak Kelet-Európába. A gazdag és szabad Nyugat-Németországba akartak
menni, de nem kaptak útlevelet, és azt
remélték, hogy a szovjet blokk legszabadabb országán, Magyarországon
keresztül átmehetnek a vasfüggönyön

#german unification
Ausztriába, majd Nyugat-Németországba. Számukra Magyarország volt
a Kelet-nyugati átjáró.
In the summer of 1989, several tens of
thousands of tourists from communist
East Germany arrived in Hungary. They
were profoundly embittered because
they felt they had no future in East
Germany. There was no freedom, no
choice in the shops and they could not
travel except to Eastern Europe. They
wanted to go to the prosperous and
free West Germany but had not obtained passports, so they hoped that by
travelling through Hungary, the freest
country of the Soviet Block, they could
cross the Iron Curtain into Austria and
then on into West Germany. For them
Hungary was the East-West Passage.

Az ügynök élete

#A hidegháború vége
Felszabadító Rock |
Free to Rock
Jim Brown | 60’ | USA

01.31.P | 11:15 | 10-es terem
02.02.V | 11:00 | 9-es terem
A Free to Rock c. dokumentumfilm
rendezője a négyszeres Emmy-díjas
filmrendező, Jim Brown, narrátor Kiefer
Sutherland színész-rendező. A Rock &
Roll megállíthatatlan vírusként terjedt
Kelet-Európában a kommunista törekvések ellenére, melyek megpróbálták
meggátolni. A nyugati szabadságjogokra vágyó underground zenekarok ezrei
és fiatal rajongók milliói éltették ezt a
zenét, mint a szabadság hangját, és
segítették elő ezzel a szovjet rendszer
erőszakmentes felbomlását. A filmben
elnökök, diplomaták, kémek, valamint
nyugati és volt szovjet rocksztárok
rántják le a leplet arról, hogy a Rock
& Roll hogyan járult hozzá a hidegháború befejezéséhez. “Amikor beszélsz,
az észhez szólsz, de amikor Rock ’n’
Roll-t játszol, akkor a szívhez. A Rock
’n’ Roll zene a diplomáciai munkám
részévé vált. Beszélhetsz a nagypolitikáról egész nap, de a rockzene dönti
le az akadályokat. A Rock ’n’ Roll zene

Versenyen kívüli filmek |
nem lágy. A film a bizonyíték rá, hogy
olyan ereje van, mint a nukleáris fegyvereknek.” – Simonyi András, egykori
washingtoni magyar nagykövet
Free ro Rock is a documentary film
directed by 4-time Emmy winning filmmaker Jim Brown and narrated by Kiefer Sutherland. Rock & Roll spread like
an uncontrollable virus across Eastern
Europe despite Communist attempts
to outlaw it. Thousands of underground
bands and millions of young fans who
yearned for Western freedoms and
embraced this music as the Sound of
Freedom, helped fuel the nonviolent
implosion of the Soviet regime. Free to
Rock features Presidents, diplomats,
spies and rock stars from the West and
the Soviet Union who reveal how Rock
& Roll music was a contributing factor
in ending the Cold War. “When you
speak, you speak to the mind, but when
you play Rock ’n’ Roll music, you play to
the heart. Rock ’n’ Roll music became
a part of my diplomatic work. You can
talk big politics all day, but rock breaks
stuff down. Rock ’n’ Roll music was not
soft. This film is a testament to the fact
that it is as hard as nuclear weapons.” Hungarian Ambassador Andras Simonyi
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