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Tisztelt Látogató!
Köszöntöm a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon, amelyet immár második alkalommal rendeznek meg
fôvárosunkban.
Magyarországon a filmszakma komoly hagyományokkal és szakmai tudással rendelkezik, a dokumentumfilm pedig kiemelt szerepet tölt be ezen belül. Mûvészi tartalom, mégis hús-vér emberekrôl szól, ha úgy tetszik, saját magunkat, a saját
életünket láthatjuk viszont a filmvásznon. Ez a legfôbb különlegessége a mûfajnak, és ezért fontos, hogy már Magyarországon is van egy nemzetközi fesztivál, amely összegyûjti a jelenkor legjobb filmjeit, és a legtanulságosabb alkotásait.
A tavalyi beszámolókból világosan látszik, hogy a rendezvény mind a hazai, mind a külföldi szakmai körökben nagy
elismerést kapott. A fôváros komoly filmes eseménnyel gazdagodott, amely már a kezdetektôl lenyûgözte közönségét
a profi szervezéssel, a nívós versenyfilmes mezônnyel, a különleges hangulatú filmekkel és a vetítések utáni hangulatos
közönségtalálkozókkal.
Az alkotók és a zsûri tagjai egytôl egyig pozitív véleménnyel távoztak az elsô dokumentumfilm fesztiválról, hírét vitték
a városnak és az országnak. A tavalyi, sikeres fesztivállal a szervezôk hagyományt teremtettek, Budapest ezzel az eseménnyel bekerült a világ dokumentumfilmes vérkeringésébe. Ezért köszönet illeti a szervezôket, elsôsorban a fesztivál
megálmodóit, Sós Ágnest és Balogh Ritát. Fôpolgármesterként az elsô fesztivált is támogathattam, a Fôváros idén is segíti
a fesztivál megrendezését.

TESLA

Jó szórakozást kívánok!
Tarlós István
Budapest fôpolgármestere
Dear Visitor,

URÁNIA

Welcome to the Budapest International Documentary Festival, which is organised in our capital for the second time.
Film making as a profession has important traditions and know-how with documentary films playing an outstanding
role in Hungary. They have artistic contents while they are also about real people. If you wish, we can say that we can
face ourselves, our lives on the screen. This is the biggest specialty of this genre, which explains the importance of having
this international festival in Hungary bringing together the best films and the most edifying artistic creations of our time.
Reports from last year clearly show the high level professional recognition this event received both in Hungary and
abroad. Our capital city has been enriched by a prestigious film event, which entranced the audience from the very beginning with its professional organization, first-rate films contesting with each other, the special atmosphere of the films
and the spirited meetings with the audience after each screening.

Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
Tesla (1075 Budapest, Kazinczy utca 21.)

Both the filmmakers and the members of the panel had enthusiastic opinions about the first documentary festival, and
took with them the good reputation of the city and the whole country. The organisers created a tradition with last year’s
successful festival, this event helped Budapest enter the circulation of the global world of documentary films. We need to give our thanks to the organisers, especially Ágnes Sós and Rita
Balogh, who gave birth to the idea of the festival. As a mayor, I could support the first festival,
too and the Municipality gives its help to the organisation of the festival also this year.
Have a good time!
István Tarlós
Mayor of Budapest

www.bidf.hu
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A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem örömmel vállalta a felkérést, hogy legyen 2. Budapesti Nemzetközi
Dokumentumfilm Fesztivál szakmai partnere. Szívesen állunk minden olyan kezdeményezés mellé, melynek célja,
hogy magas szakmaisággal képviseljen egy színházi vagy filmes mûfajt az országhatárokon belül és kívül. Különösen
igaz ez az olyan mûvészeti területek esetében, ahol a képzésben a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem évtizedek óta élen
jár. Ezek közé tartozik a dokumentumfilm képzés is, ahol több mint ötven éve rendelkezünk oktatási tapasztalatokkal és
számos eredménnyel, nemcsak a képzési módszerek kialakításában, hanem hazai és nemzetközi szinten is eredményes
hallgatói vizsga- és diplomafilmek gyártásában.
A nemzetközi képzési portfoliónk egyik legerôsebb területe is éppen a dokumentumfilmes oktatáshoz köthetô. 2012-ben
indult DocNomads néven az a mesterképzési programunk, amely az SZFE kezdeményezésére egy belga és egy portugál
egyetemmel együttmûködésben valósult meg. A projekt nemzetközi szinten is kiemelkedô szinvonalú dokumentumfilmképzést ad, a hallgatói vizsgaprodukciók jelen vannak a világ legnagyobb dokumentumfilmes fórumain. Büszkék vagyunk
arra, hogy a 2. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál ez évi programjában is számos, az SZFE képzésében
készült, vizsgafilm is látható lesz.
Bízom benne, hogy a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál olyan eseménnyé tud válni az évek során, amely
egyszerre lesz a dokumentumfilmes világ rangos nemzetközi fóruma és a mûfaj hazai népszerûsítésének meghatározó
szereplôje.
Sikeres fesztivált, sok jó filmet kívánok,
M. Tóth Géza
Rektor – SZFE
The University of Theatre and Film Arts happily accepted the invitation to be the professional partner of the 2nd Budapest
International Documentary Festival. We are happy to support all initiatives taken in order to represent a theatre or film
genre inside and outside our country. This is especially true for the areas of art where the University of Theatre and Film
Arts (SZFE) has been pioneering professional training efforts for several decades now. One of these areas is courses
of documentary film making, in which we have fifty years of training experience and several results not only in the
development of training experiences but also in the production of diploma films.
One of the strongest areas of our international training portfolio can also be connected to courses in documentary
film making. We started this MA level programme under the title of DocNomads in 2012, and its implementation was
initiated by SZFE in cooperation with a Belgian and a Portuguese university. This project provides outstanding training in
documentary film making even in an international comparison, our students’ test productions are present at the largest
documentary film forums of the world. We can proudly inform you that there will be several test films made during the
SZFE training also in this year’s programme of the 2nd Budapest International Documentary Festival.
I hope that the Budapest International Documentary Festival can develop with time into an event which will be a highranking international forum of the world of documentary films and also a dominant player propagating this genre in
Hungary.
I wish you a successful festival and a lot of good films
M. Tóth Géza
Dean – SZFE
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ELÔSZÓ

Már egy gyerek is jár…
Minden életkornak megvan a maga szépsége és nehézsége, bár a BIDF még csak most tanulna járni, már az
elsô fesztivál után így írt rólunk Báron György:
„Hány év kell ahhoz, hogy egy fesztivál nagykorúvá váljon…? Néha sok, írtam, de ismerünk olyanokat is, amelyek rögtön
teljes fegyverzetben pattannak elénk… : a BIDF komoly, érett esemény, nívós versenymezônnyel, jól átgondolt szekciókkal, elôzékeny szervezéssel…” (Élet és irodalom, 2014 október 10.)
A jó dokumentumfilmesek nem maguk írják a forgatókönyvet, hanem az életet, a valóságot engedik és
szûrik át magukon. Arra gondoltunk, mi lenne, ha mi sem magunkról írnánk, úgysem érnénk a végére, hanem
álljon itt néhány vélemény, amelyek a tavalyi fesztivál után születtek, s amelyekre igen-igen büszkék vagyunk:
„Dokumentumfilm-fesztivállal zárkózunk fel Európához” (HVG)
„A fesztivált szervezô Sós Ágnesnek és Balogh Ritának nem csupán az idei, valamint az elmúlt egy-két év legjobb doksijait
sikerült elhoznia, hanem szinte minden film rendezôjét vagy legalább egy alkotóját. A vetítések után pedig a közönség egybôl
bombázhatta kérdéseivel rendezôket, vágókat, operatôröket.” /Horváth András Dezsô, www.nol.hu, 2014 október 15./ .
„BIDF, AZ ÚJ MENÔSÉG”
„Szóval a lényeg az, hogy végre van egy nemzetközi dokumentumfilmes fesztiválunk, ahol ráadásul szakmai fórum is “üzemel”./Bach Viktória, kulton. hu /
„Nem lehet elégszer elmondani, ezért itt és most is azzal kezdem, hogy fantasztikus és nagyszerû dolog történt az elmúlt
napokban Budapesten! Két lelkes – és úgy látszik, legyôzhetetlen – ember kezdeményezésére és irdatlan munkájának köszönhetôen, intézményi háttér nélkül, tengernyi segítô, támogató, önkéntes és szponzor közremûködésével létrejött az elsô, a világ
dokumentumfilm-termésébôl általános igénnyel szemlézô nemzetközi dokumentumfilmes fesztivál Magyarországon. Nagyon itt
volt már az ideje! ” (Vincze Teréz - www.magyar.film.hu)
„Azért is fontosak ezek a filmek, mert újfajta megközelítéssel állnak a dokumentumfilmezéshez, nem egyszerû “dokumentálásról” van szó, hanem mûvészeti formáról… esztétikailag (is) értékes dokumentumfilmekrôl, ahol ugyanolyan fontos a formai
kivitelezés, mint a tartalom.” (Matalin Dóra, Kolozsi Ádám, index.hu, 2014 09. 24.)
„…még nem tértem magamhoz az ámulattól, és a megrendüléstôl, amit egyrészt a zavarba
ejtôen szép, bátor és szabad filmek általam soha nem látott aránya, másrészt a szervezés nemzetközi
színvonalú profizmusa – és ami ezt a fesztivált igazán egyedivé teszi: a mindent átható személyesség. Remélem, hogy a filmes iparban, a filmpolitikában dolgozó számos szakember, sok írni tudó,
gondolkodó ember is látta, és továbbadja, megírja, hogy mi történt itt ezalatt a négy nap alatt,
aminek nemhogy a kivitelezésére, de a végiggondolására se vette idáig senki a bátorságot: Hogy
dokumentumfilmekkel meg lehet tölteni egy mozit, és nem egyszer, és párhuzamosan öt teremben?!
Hogy lehetséges önkéntesek tucatjait úgy szervezni, hogy mindenki egy fontos ügy részesének érezze
magát, hogy magyar rendezôk egymással beszélgessenek, hogy a fesztiválszervezô igazi házigazda
legyen, hogy összejöjjön ennyi pénz a jóságos állam hangsúlyos beszállása nélkül?!? Ugyan kérem!
Senki se fogadott volna erre. És megtörtént! “ /Ferenczi Gábor ,www.magyar.film.hu/
Csak egy dolgunk maradt: Ígérjük a kedves közönségnek, hogy az idei BIDF csak jobb
lehet még a tavalyinál is.
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!
Sós Ági és Balogh Rita
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FOREWORD

Even a child can walk…
Every age has its beauties and difficulties and although BIDF is still in the age of learning how to walk,
György Báron wrote the following about us already after the first festival:
„How many years does it take for a festival to come of age…? Sometimes it takes a lot, as I have written, but we also know
some that appear before us fully fledged…: BIDF is a serious, mature event with a high ranking field of contesters, with welldesigned sections, and generous organisation…” (Élet és irodalom, 10. October 2014.)
Good documentary filmmakers don’t write their own scripts, but they let life and reality pass and filter
through them. In a similar manner, we thought what if we don’t write about ourselves either - we would never
get to the end anyway. Instead, we rather cite a few opinions and reviews that we are so proud of after last
year’s BIDF:
„WE ARE CLOSING UP WITH EUROPE WITH A DOCUMENTARY FILM FESTIVAL” (HVG)
„Ágnes Sós and Rita Balogh, the organisers of the festival managed to bring not only the best documentaries of the past
few years, but also the directors or at least one filmmaker of almost each film. After the projections the audience immediately
flooded the directors, editors, cinematographers with questions.” (András Dezsô Horváth, www.nol.hu, 15. October 2014.)
„BIDF, THE NEW COOL”
„The point is that at last, we have an international documentary festival that is also a professional forum for the industry”.
(Viktória Bach, kulton.hu)
„We cannot emphasize it enough that there was something fantastic and excellent happening in the past few days in Budapest!
At the initiative of two enthusiastic and it looks like invincible people and thanks to their enormous amount of work the first
international documentary festival has been created in Hungary with a general overview of the global documentary film production
of the world without any institutional background but with the cooperation of numerous supporting volunteers and sponsors. It
was time! (Vincze Teréz - www.magyar.film.hu)
„These films are also important because they show a novel attitude to documentary films, they are not only about ‘documenting
something’, but about artistic form… these films are important from an aesthetic perspective also where formal execution is just
as important as contents.” (Dóra Matalin, Ádám Kolozsi, index.hu, 24.09.2014.)
„…I have not recovered yet from the amazement and deep emotions after the amount of embarrassingly beautiful, brave
and free films I have never seen before, and the international level of professionalism in organisation – as well as a personal trait
making this festival really unique. I hope that many professionals of the film industry and politics, a lot of literate thinkers have
seen it and will spread news about it, will write about what has happened here during the four days. Nobody before had had
the courage to think up something like this, let alone to implement. Is it possible to fill up a whole cinema with documentaries,
and not just once, but in five rooms simultaneously? How is it possible to organise dozens of volunteers where everybody feels
part of an important cause, how to bring Hungarian directors together to talk, how to feel that the organiser of the festival is a
real host, how to raise so much funding without the emphatic contribution by the good state?!? Nobody would have bet on it.
And now this has happened. “ (Gábor Ferenczi, www.magyar.film.hu)
There is just one thing left for us to do: promise to the audience that this year’s BIDF will be even better than
last year.
HAVE A GOOD TIME!
Ági Sós and Rita Balogh
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Huge Thanks to All the Volunteers!
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Köszönjük az Önkénteseknek!
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Nézz szembe a szüleiddel! / Let’s face our parents
ROBERT TOMIC ZUBER

HANS ROBERT EISENHAUER TAMÁS ALMÁSI

18 éven keresztül dolgozott
újságíróként és horvát publikációk szerkesztôjeként. Kétszer
díjat nyert a horvát Journalist
Society-tôl. Az elmúlt 8 évben
fôként újságírói tevékenységet
folytatott a Horvát Rádió és
Televízió számára. Elsô dokumentum filmje, a “Na stanici
u Puli” volt az év legnézettebb
dokumentumfilmje a mozikban.
Második életrajzi dokumentumfilmje, az „An Accdental Son”
elnyerte az év legjobb dokumentumfilmjének járó Oktavijan
díjat a Horvát Filmnapokon.
Legutóbbi filmje, a “Mila Seeks
Senida” díjat nyert a Szarajevói
Filmfesztiválon.Ma ô a Horvát
Rádió és Televízió commissioning editorja.

A ZDF-ARTE commissioning editoraként és az ARTE Tematikus
Estek helyettes programigazgatójaként nevéhez több mint 60
egészestés film beszerzése fûzôdik, többek között: az Oscar díjra jelölt Buena Vista Social Club
Wim Wenders-tôl, a Super8Story Emir Kusturicától és az Oscar
díjas Taxi To The Dark Side. A
Berlini Film Alap igazgatójaként
is dolgozott, az Európai Film
Akadémia tagja. Ma ô irányítja
a Ventana-Filmet. Oktatóként és
szakértôként is dolgozik a Greenhouse-Workshop-on.

He has been working as a journalist and editor in Croatian
publications for 18 years and he
was awarded twice by the Croatian Journalist Society. During
the last 8 years he’s mostly been
doing journalistic work for Croatian Radiotelevision. His first
documentary film, “Na stanici
u Puli” was the most watched
documentary in cinemas that
year. His second autobiographical documentary, “An Accidental
Son” received the award Oktavijan for the best documentary of
the year on the Days of Croatian
Film. His last film, “Mila Seeks
Senida” received an award at
Sarajevo Film Festival. Today,
he is a Commissioning Editor at
Croatian Radiotelevision.

As commissioning editor for
ZDF-ARTE, Deputy Programme
Director and Head of Theme
Evenings for ARTE, Hans Robert’s more than 60 theatrical
lengths commissions for TV and
Cinema including since 1992
Oscar nominated Buena Vista
Social Club by Wim Wenders,
Super8Story by Emir Kusturica
and Oscar-winner Taxi To The
Dark Side. He also served as
director of the Berlin Film Fund
and he is member of the European Film Academy. Today,
Hans Robert is running Ventana-Film that produced among
others Talal Derki’s “Return to
Homs” that had it’s world premiere at IDFA and received the
Grand Jury Prize for the best international documentary film at
the Sundance Film-Festival. He
is also working as a tutor and
expert at the Greenhouse-Workshop.

Almási Tamás filmrendezô és a
Budapesti Színház és Filmmûvészeti Egyetem professzora. A
rendezés mellett filmjeit gyakran
maga fényképezi, és gyártja.
Mindezidáig több mint negyven
egészestés dokumentumfilmet
és több játékfilmet készített, melyeket bemutattak Európa és a
tengerentúl számos rangos fesztiválján, és melyek több díjat is
szereztek számára. Filmjeit a televiziók mellett mozikban is vetítették a világ különbözô részein.
A DocNomads elnevezésû nemzetközi mesterképzés igazgatója.
Tamás Almási is a film director
and professor at the University
of Theatre and Film Arts Budapest. He directs but sometimes
also photographs and produces his own films. So far he has
made more than forty full-length
documentaries and some fiction
films, which have been screened
at a number of highly prestigious
festivals in Europe and overseas
earning him numerous awards.
His films have been also shown
on TVs and on the big screen in
various parts of the world. He is
the course director of DocNomads, an international master
program.

Nézz szembe az öregedéssel! / Let’s face aging

ILDIKÓ ENYEDI

MÁRTON VECSEI

MIKE LERNER

VÉRA KRINCVAJOVÁ

RÓBERT LAKATOS

DIANA GROÓ

ZSOLT BALLAGÓ

1955-ben született Budapesten.
1978–1984 között tagja volt az
INDIGÓ mûvészcsoportnak. A
Balázs Béla Stúdióban rövidfilmeket készített, majd elsô játékfilmje, Az én XX. századom elnyerte
a legjobb elsôfilmnek járó Arany
Kamerát az 1989-es Cannes-i
Filmfesztiválon. 1991‑ben Balázs
Béla-díjat kapott. Simon Mágus
címû filmjéért elnyerte a Magyar
Filmszemle legjobb rendezônek
járó díját. Elsô szerelem címû
filmje a miami filmfesztiválon
elnyerte a legjobb rövidfilm díját, és fôdíjas lett az X-Science
címmel megrendezett genovai
sci-fi fesztiválon is. Enyedi Ildikó
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem oktatója, az HBO Terápia
címû sorozatának társrendezôje.

Az ELTE Bölcsészettudományi
Ka
rának másodéves, Filmtudomány mesterszakos hallgatója
vagyok. Filmelmélet, filmtörténet
alap
szakon végeztem 2013ban. Az alapképzés során kreatív írást is tanultam, az ELTE
Szerdai Szalon nevû irodalmi
mûhelyének alapítója, szervezôje vagyok. Filmes és irodalmi
érdeklôdésem, tanulmányaim
mel
lett egy blues-rock zenekar
éne
kese, gitárosa, dalszerzôje
vagyok. Az elsô BIDF-en a mo
derátorok
koordinátoraként
dolgoztam.

Az Oscar-ra jelölt Mike Lerner 1988 óta készít filmeket,
például: Afghan Star, Hell and
Back Again, Smash & Grab The Story of the Pink Panthers,
Tierra Caliente, Pussy Riot: A
Punk Prayer. Az iparág számos díjjal jutalmazta, többek
között; a legjobb dokumentum
feature filmnek járó Akadémiai
Díj jelölés, 7 Sundance díj, 1
EMMY, 2 Legjobb Dokumentumfilm Grierson Díj, Prix Italia,
3 Royal Television Society díj
jelölés, 2 IDA Díj jelölés, és számos egyéb.

A bársonyos forradalom (19891991) idején a független Student Newspapers alapítója. Riporter és haditudósító (Litvánia,
korábbi Jugoszlávia). A nonprofit szektor P.R. kampányainak
együttmûködô partnere (drogosok segítésére szakosodott).
Az elmúlt évtizedben fôleg dokumentumfilmeken
dolgozott
a cseh köztelevízió számára,
szabadúszó dramaturg, és jelenleg a cseh televízió Film központjában dolgozik, mint dokumentumfilm fôszerkesztô.

Játékfilm és dokumentumfilm
rendezô, a Katapultfilm stúdió, a Malcah Productions és
a DunaDock-dokumentumfilm
mesterkurzusok és workshopok
társalapítója. Díjnyertes rövid- és
dokumentumfilmjei után debütált
Csoda Krakkóban játékfilmjével.
Második játékfilmje az UNICEF
által kitüntetett “Vespa”, mely elnyerte a Legjobb Rendezôi Díjat
Genfben és Los Angeles-ben.
Legutóbbi munkája a “Regina”,
mely elnyerte a Lia Award díjat a
30. Jeruzsálemi Filmfesztiválon.

I am in my second year at Film
Studies Master’s Program at Eötvös Loránd University. I received
my Bachelor of Science in Film
theory and history at ELTE in
2013. I also studied creative
writing, and I am the co-founder of Szerdai Szalon, a literary
club in Budapest. Besides my
interests in film and literature, I
am a singer, guitarist, lyricist in
a blues-rock band. I worked as
a moderator-coordinator at the
first BIDF last year.

Oscar-Nominated, Mike Lerner
has been making films since
1988 including Afghan Star,
Hell and Back Again, Smash
& Grab - The Story of the Pink
Panthers, Tierra Caliente, Pussy
Riot: A Punk Prayer. He has won
a number of industry awards
including; Academy Award Nomination for Best Documentary
Feature, 7 Sundance Awards,
1 EMMY, 2 Grierson Awards for
Best Documentary, Prix Italia, 3
Royal Television Society Award
Nominations and 2 IDA Award
Nominations, and many others.

Dr. Lakatos Róbert – Árpád:
1968-ban született, filmrendezô és operatôr, az Erdélyi
Sapienta Magyar Egyetem
filmes tanszékének oktatója a
romániai Kolozsváron. Filmes
tanulmányait alapvetôen a
Lódzi Lengyel Nemzeti Filmes
Iskolában végezte. Filmjei:
Bahrtalo! (Good Luck!) – doku
– regény, Csendország (Land
of Silence) – observational dokumentumfilm,
Ördögtérgye
(Genius Diabolis) - rövid fiction,
stb. – olyan díjakat nyertek, mint
az Europa Cinemas Label – Karlovy Vary-ban, a Golden Dove
Lipcsében, a Magyar Filmkritikusok Díja, a Legjobb Rövidfilm a
Magyar Filmhéten, stb.

Ballagó Zsolt az egri Eszterházy
Károly Fôiskola Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szakjának harmadéves hallgatója.
A filmezés számomra hivatás és
szenvedély is egyben. Több rö
vidfilmet, kísérleti filmet készítettem már tanulmányaim során,
amelyek a tanárok visszajelzései
alapján jó kritikát kaptak. Azokat a filmeket szeretem, amelyek
egy egyedi szemléletmódot közölnek a világról, véleményem
szerint a dokumentumfilm pont
egy ilyen mûfaj.
Tanulmányaim során széles körû
filmelméleti és filmtörténeti ismeretekre is szert tettem, számos
filmelemzést írtam különbözô
irányzatok, szempontok alapján,
jelenleg pedig a diplomafilmemen dolgozok.

She was born in 1955 in Budapest. Between 1978 and
1984 she was member of the
INDIGÓ art team. She used to
make short films in Balázs Béla
Studio, and then her first feature
film, My 20th Century won the
Golden Camera for the best first
film in 1989 at the Cannes Film
Festival. In 1991 she received
the Balázs Béla Award. Simon
the Magician was attributed the
Best Director Award at the Hungarian Film Week. First Love was
given the Best Short Film Prize at
the Miami Film Festival, and the
Main Prize at the Geneva Scifi Festival called X-Science. At
present Ildikó Enyedi is working
as a professor at the University
of Film and Drama Arts in Budapest. She has recently co-directed a series for HBO Europe.

The founder of the independent
Student Newspapers during the
Velvet Revolution (1989-1991).
The reporter and the war correspondent (Lithuania, former
Yugoslavia). Cooperator on the
P R. campaignes in the nonprofit
sector (specialization on helping drug addicts). Last decade
working mostly on documentraries for the public Czech TV
and freelance dramaturgy and
currently as the senior editor for
documentaries at the Film Center, Czech TV.

Dr. Róbert – Árpád Lakatos: Born
in 1968, film director and DOP,
teacher of the film department
at Sapientia Hungarian University of Transylvania, in Cluj–Napoca, Romania. He completed
his main studies in filmmaking at
the Polish National Filmschool
in Lódz. For his films: Bahrtalo!
(Good Luck!) – docu – fiction,
Csendország (Land of Silence)
– observational documentary,
Ördögtérgye (Genius Diabolis)
- short fiction, etc. - he received
prizes like Europa Cinemas Label – at Karlovy Vary, Golden
Dove in Leipzig, Hungarian Film
Critic’s Prize, Best Short Film at
Hungarian Film Week, etc.

Diana Groó is a feature and
documentary
film
director.
Co-founder of Katapultfilm studio (2002), Malcah Productions
(2011) and DunaDock-atelier of
documentary- Masterclasses and
workshops (2013). After her prize
winning shorts and documentaries (aired by HBO, Arte, YLE),
her debut feature film was A Miracle in Cracow a Polish-Hungarian coproduction with coproducer Krzisztof Zanussi. Her second
feature film was “Vespa” (2010)
awarded by UNICEF, winner of
the Dialog Prize for Intercultural
Communication in Cottbus, the
Best Director’s Award in Geneva
and Los Angeles. Her last work is
“Regina” (2013) was the winner
of the Lia Award at 30th Jerusalem Film Festival 2013, ( further
awards: Hungarian Filmcritics
Award, Grand Prix IFF of Cultural Arts Hu, Warsaw Phoenix
Award 2014 , Special Award of
1.st Moscow JFF 2015.)

Zsolt Ballago is a college-leaver
student of the Eszterházy Károly
College in Eger, branch of Film
and Media Studies BA.
Filmmaking for me is a passion
and also vocation. I have made
several short films and abstract
films during my studies, which got
good critics from my teachers.
I prefer films, which have an
unique view of the world - in my
opinion the documentary films
can show this aspect one of the
best ways.
In the college I have got wide
filmtheorical and filmhistorical
knowledges, I have written lots
of filmessays based on different
schools and focuspoints, currently
I’m working on my diplomafilm.
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Nézz szembe az elnyomással! / Let’s face oppression
PETER JÄGER

MARTINA ŠANTAVÁ

GYÖRGY HORVÁTH

Peter Belgiumban született, jogot és filozófiát tanult. Filmes
szenvedélyét követve a Benelux
Theatrical Distributors and Cinema Exhibitors marketing és
beszerzési igazgatója lett. 2005ben megalapította az Autlook
Filmsales-t. Ma az Autlook a dokumentumfilmek vezetô globális
forgalmazója. Peter az Autlook
partnere és tanácsadója és a
Creative Europe forgalmazási
szakértôje és tanácsadója, a
Flamand Film Alap és a Bécsi
Film Alap zsûrijének tagja, illetve filmakadémiák, egyetemek,
workshopok és fesztiválok (IDFA,
Berlinale, Cannes…) forgalmazási-marketing-értékesítési
elôadója és oktatója.

Martina Šantavá 1997 óta professzorként dolgozik a dokumentumfilm és egészestés dokumentumfilm készítés területén. 2000
és 2003 között az AQS társaságnál közremûködött a cseh
televíziós piac számára beszerzendô megfelelô címek elôválogatásában. 2007-ben Martina
csatlakozott a cseh HBO-hoz,
ahol elôször a program összeállításban, majd producerként
dolgozott az eredeti produkciók,
különösen az egész estés filmek
elôkészítésén. Martina Šantavá
2012 óta kreatív producere a
Cseh Televízió társadalmi ügyek,
dokumentumfilmek, kulturális is
nemek közötti egyenlôség produkciós csoportjának.

Filmmûveltség szervezõ, Budapesten él.
Az 1993-as alapítású Titanic
Nemeztközi Filmfesztivál alapító-igazgatója.
Óraadó tanár a budapesti Szinház és Filmmûvészeti Egyetemen
és a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemen – Filmelemzés, Filmburleszk és Filmtörténet témakörökben.

Born in Belgium, Peter studied
law and philosophy. Following his passion for film, Peter
became ‘Marketing and Acquisitions Director’ for Benelux theatrical distributors and
cinema-exhibitors. In 2005 he
founded Autlook Filmsales. Today Autlook is a leading global
distributor for Documentaries.
Peter is a partner & consultant
for Autlook and a distribution
expert consultant of Creative
Europe, a Jury member of the
Flemish Film Fund, Vienna Film
Fund and a distribution-marketing-sales Lecturer/Tutor at
Film Academies, Universities,
Workshops and Festivals (IDFA,
Berlinale, Cannes, ...).

Ms. Martina Šantavá has been a
professional on the field of Production of Documentary films,
Feature Documentaries since
1997. In years 2000 – 2003
she collaborated with the company AQS on the pre-selection
of suitable titles to purchase for
the Czech TV market. In 2007,
Martina joined HBO Czech
Republic where she initially
worked on programming before
becoming a producer and preparing the original production,
particularly feature-length films.
Martina Šantavá has worked as
a Creative Producer with Czech
Television´s production group
for social affairs, documentaries,
culture and cross genre since
2012.

ATTILA GIGOR

SVITLANA SHYMKO

Galambos Attila, vagy ahogy Svitlana Shymko független filmes
leginkább ismerik, Gigor Attila Ukrajnából. Nemrég végzett
film és színházi rendezô és író.
egy nemzetközi MA programon
dokumentumfilm rendezésben
Attila Galambos, mostly cred- -DocNomads. Filmjeit bemutatited as Attila Gigor is film and ták számos nemzetközi dokutheater director, writer.
mentumfilm fesztiválon az elmúlt
néhány év során, így az IDFA-n
és a Sheffield Doc/Fest-en.
Mielôtt filmes karrierjét elkezdte,
a nemekre vonatkozó tudományos területen és az újságírásban
dolgozott. Szakterülete a nôi doIndependent film programme
organizer and adviser.
kumentumfilmek.
Live in Budapest, Hungary.
Svitlana Shymko is an indepenFounder and Director of Titanic
dent filmmaker from Ukraine.
International Filmfestival, BudaRecently she graduated from
an international MA program
pest, Hungary -since it’s foundain Documentary film directing
tion in 1993.
- DocNomads. Her films have
been presented at several interLecturer at UNIVERSITY OF
THEATRE AND FILM, and at the
national documentary film festiHungarian University of FINE
vals over the last couple years,
ARTS, Budapest, Silent Film, Film
including IDFA and Sheffield
History and Film Interpretation.
Doc/Fest. Prior to embarking on
the filmmaking career, she has
worked in the field of gender
studies and journalism. Her special interest is in feminist documentaries.

Nézz szembe a sztereotípiákkal! / Let’s face stereotypes
NENAD PUHOVSKI

HERIBERT SCHNEIDERS

CSABA BOLLÓK

GÁBOR ZSIGMOND PAPP

SARI HARAGONICS

Nenad Puhovski elsô filmjét 15
éves korában készítette. Ma több
mint 250 színházi, film és TV-s
produkciót jegyez. Soket bemutattak és számos díjal jutalmaztak
világszerte. 1997-ben megalapította a FACTUM-ot, mely hamarosan a legnagyobb és legbefolyásosabb
dokumentumfilm
gyártó cég lett Horvátországban.
Több mint 70 dokumentumfilmet
készített, melyeket. 2004-ben
megalapította a ZagrebDox-t – a
régió legnagyobb dokumentumfilm fesztiválját. 2009-ben elnyerte
az EDN (European Documentary Network) díját „kiemelkedô
hozzájárulásáért az európai dokumentumfilm kultúra fejlôdéséhez”.
Nenad Puhovski az Európai Film
Akadémia tagja és a CILECT tiszteletbeli tagja.

1954-ben született. Miután több
munkát is elvállalt, tanulni kezdett a Gießen-i Egyetem színház
és média szakán. A 80-as évek
végén egy produkciós cégnél
dolgozott, mint az ügyvezetô
igazgató asszisztense, és mint
mûvészfilmek és dokumentumfilmek producere. 1992 óta
Németországban a lipcsei MDR
Televízió ’Történelem és társadalom’ szerkesztôi irodájának
tagja. Szakterülete az MDR,
ARD és az ARTE történelmi dokumentumfilmjei, doku-drámái
és korabeli teljes estés dokumentumfilmjei.

Bollók Csaba független filmes
ként kezdte pályáját. Korai rövidfilmjeit a legendás Balázs
Béla Stúdióban, dokumentum
film
jeit a Duna Televízióban
készítette. Játékfilmjei számos
hazai és nemzetközi díjat nyertek
- köztük a Magyar Filmszemle
Fô
díja (2007), az Év Európai
Fel
fe
dezettje Díj (2007, Reykjavik), Magyarország Hivatalos
Academy Award Jelölése (2009,
Los Angeles). Mozgóképkészítést tanít az Eszterházy Károly
Fôiskolán,
forgatókönyvírást
a Midpoint (Central European Scriptwriting Center, Praha)
workshopjain.

Magyar dokumentumfilmes. Az
ELTÉ-n és a Budapesti Magyar Filmmûvészeti Akadémián
végzett. Filmjei: Budapest Retro
(1998), A Birodalom iskolája
(2003), Az ügynök élete (2004),
Balaton retro (2007), Kémek a
porfészekben (2009), A szovjet
levelezôpajtás (2011) és egy
tévéfilm sorozat, a Ketten Párizs
ellen (2015).

Haragonics Sári frissen szerzett
diplomát a Színház – és Filmmûvészeti Egyetem által indított
Dokumentumfilm-rendezô mesterképzésen. BA Media Production diplomáját az Egyesült Királyságban szerezte 2007-ben.
Azóta számtalan rövid-, és dokumentumfilmen dolgozott, mint
rendezô és vágó. Rövidfilmjei
számos fesztiválon szerepeltek
(CEU20, Álomás, Laura Lackey,
Once upon a time in Hungary,
Kultúrkép-Nemzetközi Dialektus
Film Fesztivál, Diák fôdíj).
2013-ban a Spektrumnak rendezett dokumentumfilm sorozatot Ötlettôl a milliókig címmel.
Jelenleg szabadúszó vágóként
és dokumentumfilm rendezôként
saját projecteken dolgozik.

Nenad Puhovski made his first,
amateur film, when he was 15. He
directed more than 250 productions in theater, film and television.
Many of them have been screened
and awarded worldwide. In 1997,
Puhovski founded FACTUM, which
soon became the largest and most
influential independent documentary film production in Croatia. He
produced over 70 documentary
films which were screened and
awarded all around the globe. In
2004, he founded ZagrebDox –
the largest documentary festival in
the region. In 2009 he got EDN
(European Documentary Network)
award for his “outstanding contribution to the development of the
European documentary culture”.
Nenad Puhovski is a member of
European Film Academy and honorary member of CILECT.

Born 1954. After working in
several jobs he studied “Theatre
and Media” at the University
of Gießen. In the late 80s he
worked at a production company as assistant to the CEO
and producer of feature-films
and documentaries. Since 1992
he is a member of the editorial office “History and Society”
at MDR Television in Leipzig,
Germany. He is responsible for
historical documentaries, docu-dramas, contemporary feature length documentaries for
MDR, ARD and arte.

Made his first shorts at the legendary Béla Balázs Stúdió and
documentaries at the cultural
television Duna. Winner of many
international and home prizes among them the Grand Prize
of Hungarian Filmweek (2007),
the European Discovery of the
Year (2007, Reykjavik), Hungary’s Academy Award Nominee (2009, Los Angeles), he is
teaching filmmaking at Eszterházy Károly College and scriptwriting at Midpoint - Central
European Screenwriting Center,
Praha.

Hungarian documentary maker.
He graduated from University of
ELTE and Hungarian Film Academy of Budapest. He directed
Budapest Retro (1998), The
School of the Reich (2003), The
Life of an Agent (2004), Balaton retro (2007), Spy in a One
Horse Town (2009), My Soviet
Pen Pal (2011) and a fiction seSari Haragonics has freshly
rie Two against Paris (2015)
graduated at the University of
Theatre and Film Arts, Budapest
with an MA in Directing Documentary. She received her BA in
Media Production in the United
Kingdom. For the last eight years
she has been working as a director and editor of short films
and documentaries. Many of
her work has been selected at
festivals internationally (CEU20,
The Station, Laura Lackey, Once
upon a time in Hungary, Culture
face - Dialektus Film Festival
Student Prize)
In 2013 she co-directed a TV
documentary series for the European documentary channel,
Spektrum. Right now she is
working as a freelance director
and editor.
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Director of the feature documentary „MAMA ILLEGAL”. World
premiere at the IDFA, in Amsterdam, since 2005 laecturer at the
University of Krems for the master studies program for “quality
journalism”. Since 1998 Reporter and journalist at the “Austrian
Broadcasting Corporation”, in
a documentary program. Research, design and review of
100 TV programs in the length of
30 or 45 minutes 1997 to 1999
Journalist at the ”radio station
Ö1” a cultural radio program.
1996 Journalist at the “radio
station FM4” 1995 Civil service
at the Viennese Red Cross 1994
to 1996 Writing of reports and
articles for different magazines
and newspapers in Austria.

Film director and producer,
lecturer in different Universities
(Hungary and Hong Kong), director of photography, sriptwriter, photographer, and father of
four kids. Directed feature films
and documentaries, produced
more than hundred TV shows
and documentaries, wrote film
and televison show critics for
film magazines, worked for 15
years for the International Public Television Conference, and
hosts a call-in talk show on the
independent “Radio Tilos” station. His dog’s name is Ödön.

I am a student at MET (Metropolitan University of Applied
Sciences) in the class of cinematographers Gábor Medvigy and
Róbert Maly on the course Cameraman Studies. Besides reaching my career goals as cinematographer, I am highly itended
to gain as much experience as
possible in directing films with
a desire of later becoming a
professional film director. I have
always considered films as the
most diverse and colourful way
of expression of all arts therefore
I am open to each genre and
style whilst keeping my eyes wide
open to the world.

a

A Budapesti Metropolitan Fôiskola (régebben BKF) kameraman szakos hallgatója vagyok
Medvigy Gábor és Maly Róbert
osztályában. Az operatôri hivatás mellett rendezôi ambícióim is
vannak. Mindig is a filmet tartottam a legsokoldalúbb mûvészeti
kifejezésmódnak.
Igyekszem min
den mû
faj és
téma iránt nyitott maradni és a
világban is szeretek nyitott szemel járni.

face

Filmrendezô és producer, különbözô egyetemek elôadója
(Magyarországon és Hong
Kong-ban),
szinematográfus,
forgatókönyvíró, operatôr és
négy gyermek apja. Rendezett
játékfilmeket és dokumentumfilmeket, több mint száz televíziós
show mûsort és dokumentumfilmet gyártott, és film és TV show
kritikákat írt film magazinok
számára, 15 éve dolgozik az
International Public Television
Conference-nek, betelefonálós
show mûsorokat vezet a független „Tilos Rádió” állomáson.
Kutyájának neve Ödön.

’s

A „MAMA ILLEGAL” címû egész
estés dokumentumfilm rendezôje, amelynek világpremierje az
amszterdami IDFA-n volt. 2005
óta tanít a Kremsi Egyetemen
“minôségi újságírás” MA programon. 1998 óta riporterként
és újságíróként dolgozik az
“Austrian Broadcasting Corporation”
dokumentumfilmes
programjában. Több mint 100
30 és 45 perces TV mûsorban
kutatás, tervezés és értékelés
volt a feladata. 1997 és 1999
között az Ö1 rádióállomás kulturális programjának újságírója.1996-ban újságíróként dolgozott az FM4 rádióállomáson.
1995-ben a bécsi Vöröskeresztnél vállalt civil munkát. 1994 és
1996 között különbözô osztrák
magazinoknak és újságoknak
írt.
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Nézz szembe a rövidekkel! / Let’s face the shorts

Nézz szembe a szüleiddel! / Let’s face our parents

Toto és nôvérei / Toto and His Sisters
A két kamasz lány és tíz éves kisöccsük, Toto életében nem sok ok akad a reményre: míg anyjuk börtönbüntetését tölti, lakásukat
ellepik a gyámságukkal megbízott nagybátyjuk súlyos heroinista barátai. A kitörésre egyetlen esélyük van: egymásra támaszkodva
kis-felnôttként hátat fordítani mindannak, ami eddig a világukat jelentette. Egy befogadó árvaház felvillantja a változás lehetôségét: Toto írni és olvasni tanul, játszva nevet, a zene és a tánc pedig új színt hoz a gyerekek életébe. De vajon sikerül végigmenni a
lehetetlennek látszó úton? És mi történik, ha egyikük számára már tényleg nincs esély? Lehet, hogy a gyerekeknek saját anyjukkal
kell szembemenniük a boldoguláshoz? A Toto és nôvérei olyan intim és érzékeny betekintést nyújt a három gyerek drámai életébe,
hogy a kamera jelenléte mellett arról szívesen megfeledkeznénk, hogy ez nem fikció, ez maga az élet.
Following his Emmy award-winning observational documentary, Alexander Nanau brings us the astonishing family story of Toto
(10), and his sisters, Ana (17) and Andreea (15). During their mother’s imprisonment, Toto passionately learns dancing, reading
and writing, while his sisters try to keep the family together in a world that has long forgotten what the innocence of childhood
should be. What happens when we discover that we can get more from life than our parents have to offer?

Nézz szembe a szüleiddel! / Let’s face our parents

Életem leckéi / My Life My Lesson
A 16 éves Felicia kamaszkora derekán megpróbál úgy élni, mint kortársai: szembenézni és megküzdeni a felnôtté válás izgalmaival és nehézségeivel. A lány „csomagja” azonban nagy terhekkel van megpakolva: például rendszeresen végig kellett néznie,
ahogy nevelôapja anyját veri. Felicia bátorsága óriási próbátétel elé kerül, amikor a bíróságon kellene vallania az apja ellen.
Képes ez a fiatal lány, akibôl lassan gyönyörû nô lesz, egyszer és mindenkorra megváltoztatni egy felnôtt férfit? Az Életem leckéi
egy család bensôséges portréja, ahol a családon belüli erôszak fájó sebei lebegnek a háttérben, miközben fôszereplônk szemünk
elôtt lesz bölcsebbé a felnôtteknél.
16 years old Felicia tries to live a normal teenage-life, having been brought up witnessing her stepfather beating her mother. Her
bravery is tested when she has to testify in court against her father. Will she be able to make him change once and for all? An
intimate portrait of a family living with the scars of domestic violence and an unsentimental coming-of-age documentary.

Director: Alexander Nanau
Producer: Alexander Nanau | Cinematographer: Alexander Nanau
Editor(s): Alexander Nanau, George Cragg, Mircea Olteanu
Country: Romania | Year: 2014 | Duration (mins.): 93’
Awards / Díjak: Best International Documentary | Zurich Film Festival
Best Documentary | Warsaw Film Festival
Silver Eye Award | East Silver Market, Jihlava
Honorable Mention Int. Competition | Dok Leipzig
Grand Prix | Premiers Plans Festival
Gopo Award for Best Documentary 2015 | Romanian Academy Award
Jury Prize from high school students jury | Festival Droits de l’Homme
Grand Prize | Festival Droits de l’Homme
Moviezone Award (Youth Jury Prize) | Movies That Matter, Amsterdam
Grand Jury Award | Open City Docs London
Heart of Sarajevo Award for documentary films | Sarajevo Film Festival
Rendezô, operatôr, szövegíró, szerkesztô, német filmrendezô. Romániában született, rendezést tanult a Berlini Film és Televíziós Akadémián (DFFB). Dokumentumfilmje, a THE WORLD ACCORDING TO ION B
2010-ben elnyerte az Arts Programming Nemzetközi
Emmy Díjat. A film világszerte 50 fesztiválon fordult
meg. Nanau elsô dokumentumfilmje, a PETER ZADEK INSZENIERT PEER GYNT (2006) 2006-ban jelent meg elôször a
németországi és ausztriai mozikban.
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Director: Åsa Ekman
Producer: Oscar Hedin
Cinematographer: Iga Mikler, Åsa Ekman, Karolina Pajak
Editor(s): Anders Teigen
Country: Norway, Sweden | Year: 2014 | Duration (mins.): 77’
Awards / Díjak:
2015 - Award for Best Nordic Feature-Length Documentary l Nordic /
Docs IDF Fredrikstad 2015, Norway
Director, DOP, Writer, Editor.
German film director born in Romania, he studied directing at the Film and
Television Academy Berlin (DFFB). His documentary film, THE WORLD ACCORDING TO ION B was awarded in 2010 an International Emmy Award
for Arts Programming. The film traveled in over 50 festivals worldwide.
Nanau’s first feature documentary, PETER ZADEK INSZENIERT PEER GYNT
(2006) was released in cinemas across Germany and Austria in 2006.

2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 19.15
2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 19.00

* 1972 Asa Ekman rendezô legutóbbi filmje, (2011), melynek premierje
a Göteborgi Nemzetközi Film Fesztiválon volt, a Legjobb Dokumentumfilmre jelölték, és elnyerte a Legjobb Svéd Játékfilm Díjat. Rövidfilmje a
Tempo Dokumentumfilm Fesztiválon Stockholmban került bemutatásra. A
PLAYER VS. ROMEO (2006) címû rövidfilmjében Ekman tinédzser fiúkat
ábrázol Fittja külvárosából. DRAGKINGDOM OF SWEDEN (2002) címû
filmje kultikus film az LGBT területen, és nemekre vonatkozó tanulmányi
kurzusok anyagának része számos egyetemen. Filmográfia Asa Ekman
BACK, 2011, 80 perces, dokumentumfilm 2008, 29 perces, rövid dokumentumfilm PLAYER VS. ROMEO, 2006, 28 perces, rövid dokumentumfilm
DRAGKINGDOM OF SWEDEN, 2002, 60 perces

The director Asa Ekman latest film, (2011) premiered at
the Göteborg International Film Festival and was nominated for Best Documentary and won the prize for Best
Swedish feature film. Her short film Tempo Documentary Film Festival Stockholm. In her short film PLAYER VS.
ROMEO (2006) Ekman portrayed teenage boys from
the suburb Fittja. Her DRAGKINGDOM OF SWEDEN
(2002) is a cult movie amongst the LGBT scene as well
as part of the course literature of gender studies at several universities.

2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 21.30
2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 21.15
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Spartacus és Cassandra / Spartacus and Cassandra

Nézz szembe a szüleiddel! / Let’s face our parents

A mi falkánk / The Wolfpack

Abban valószínûleg mindenki egyetért, hogy minden gyereknek védelemben és szülôi szeretetben kellene felnônie, egy olyan helyen, amit otthonuknak hívnak. A 11 éves Saprtacus és a 13 éves Cassandra még annyit sem mondhat el magáról, hogy tetô van
a fejük felett, amikor lakóhelyük porig ég. Így kerülnek a testvérek a Párizs külvárosában élô fiatal trapéz-artistához. A békés, de
törékeny menedékhelyen a gyerekek a rájuk váró új sors és az utcán élô szülôk között ôrlôdnek, akiket a szegénység, az alkohol
és az önsajnálat húz egyre mélyebbre. Spartacusnak és Cassandrának választania kell. De hogy engedheti el egy gyerek örökre
a szüleit? A film egyszerre kemény és gyengéd: a látvány és a zeneiség kínál némi feloldást az élet szörnyûségeire.

Az Angulo fívérek születésüktôl fogva a társadolomtól elzárva élnek egy manhattani lakásban. Az éleseszû fiúkat apjuk soha
nem engedte ki az utcára, anyjuk volt a házitanítójuk, így nincsenek a családon kívül barátaik vagy ismerôseik. A külvilágról
csak filmekbôl tájékozódnak, amelyeket megszállottan újra és újra néznek, illetve eljátszanak gondosan kidolgozott, házikészítésû díszletek és jelmezek segítségével. Csupán ez a furcsa játék nyújt nekik menedéket a bezártság és a magány elôl.
Minden megváltozik azonban, mikor az egyik fiú úgy dönt, elszökik otthonról… A lakásban felborulnak az erôviszonyok,
de vajon milyen élet vár ezután a felnôttkor küszöbén álló fiúkra?

Two Rrom children are taken in by a young trapezist and live with her in a circus on the outskirts of Paris. In this peaceful but fragile
haven, the 11 and 13 year old brother and sister are torn between the new destiny that awaits them and their parents who live off
the streets. « A tough and tender movie, a pure wonder. Its whole presence, the scope of its vision, its grace and musicality, offer
a kind of repair to the grief of living in a terrible world. » Dominique Cabrera, filmmaker

The six Angulo brothers have spent their entire lives locked away from society in an apartment on the Lower East Side of
Manhattan. Nicknamed “The Wolfpack,” they’re all exceedingly bright, are homeschooled, have no acquaintances outside
their family and have practically never left their home. All they know of the outside world is gleaned from the films they
watch obsessively and recreate meticulously, using elaborate homemade props and costumes. For years this has served as
a productive creative outlet and a way to stave off loneliness - but after one of the brothers escapes the apartment, the power dynamics in the house are transformed, and all the boys begin to dream of venturing out. The Wolfpack is a fascinating
portrait of an extraordinary family, capturing the thrill of the
protagonists discoveries without skirting the darker questions
of abuse and confinement that weigh upon all of them. An
extraordinary coming of age story that becomes a true example of the power of movies to transform and save lives.

Director: Ioanis Nuguet
Producer: Morgane Production
Cinematographer: Ioanis Nuguet
Editor(s): Ioanis Nuguet
Country: France | Year: 2014 | Duration (mins.): 81’

Director: Crystal Moselle
Producer: Izabella Tzenkova, Crystal Moselle
Cinematographer: Crystal Moselle
Editor(s): Enat Sidi
Country: United States | Year: 2014 | Duration (mins.): 89’

Awards / Díjak:
FNC 2014 | Louve d’Or
DOK Leipzig 2014 | FIPRESCI Jury Award
FIFDH Genève 2015 | PRIX GILDA VIEIRA DE MELLO
Tempo Documentary Festival 2015 | Stefan Jarl International Documentary Award
Supetar Super Film Festival 2015 | Audience Award
Ioanis Nuguet 1983-ban született, és Indonéziában a
Balinese tánc és színháznál tanult és lépett fel 2000tôl 2002-ig. Miután visszatért Franciaországba, ebbôl
a tapasztalatból táplálkozva számos elôadást hozott
létre. 2010-ben rendezte a « Exposés à disparaître »
címû rövidfilmjét. Miután négy évet töltött romákkal
Párizs külvárosában, 2011-ben elkezdte a Spartacus
& Cassandra címû elsô filmjének forgatását.
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Awards / Díjak:
Sundance Film Festival | Grand Jury Prize
Edinburgh International Film Festival 2015 | Best Feature Documentary
Born in 1983, Ioanis Nuguet went on to study and perform Balinese dance
and theater in Indonesia from 2000 to 2002. Upon his return to France,
he created several performances from this experience. In 2010 he directed
the short film « Exposés à disparaître ». In 2011, after four years spent in
the outskirts of Paris with Roma people, he started filming Spartacus &
Cassandra, his first film.

2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 13.15
2015. szeptember 27. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 14.45

A hat Angulo fivér egész életüket a társadalomtól elzárva élik Manhattan Lower East Side részében. A „Wolfpack” (Farkasfalka) gúnynevet kapják. Kimagaslóan értelmesek, iskolai tanulmányukat otthon folytatják,
családjukon kívül senkit sem ismernek, és lényegében soha nem hagyták
el otthonukat. Csak annyit tudnak a kinti világról, amennyit a rögeszmés
megszállottsággal nézett filmekbôl szednek össze, és alkotnak újra alapos aprólékossággal bonyolult házi készítésû kellékek és kosztümök
segítségével. Ez évekig szolgál produktív, kreatív pótcselekvésként, mely
távol tartja a magányt – de miután az egyik fivér megszökik a lakásból (egy
Michael Meyers maszk védelme mögött), az erôdinamikák megváltoznak a
házban, és az összes fiú arról kezd álmodozni, hogy milyen lenne kimerészkedni. A WOLFPACK egy magával ragadó felnôtté válási történetet ad elô.

CRYSTAL MOSELLE (Director) is a New York-based director working with short form storytelling for the past
decade. Her series “Something Big, Something Small”
featuring Pharrel Williams, Aurel Schmidt, and Shepard Fairey was picked up by The New York Times. She
also produced the feature documentary, EXCAVATING
TAYLOR MEAD, a portrait of the downtown artist and
Warhol Superstar which was part of the 2006 Whitney
Biennial. THE WOLFPACK is her first feature length documentary.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 21.00
2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 11.00 INGYENES/FREE!
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Örökké együtt / Always Together
Van recept arra, hogy milyen az ideális család? 25 évvel ezelôtt Petr a városban élt és informatikát tanult. Azután megismerkedett
a jól szituált, egyetemista Simonával, akivel elhatározták, hogy megvalósítják álmukat: együtt szabadok lesznek. Mára 25 éve
vannak együtt, 9 gyerekük van, folyó vizük nincs, ahogy rendes fürdôszobájuk és WC-jük sem, mindannyian együtt élnek egy
lakókocsiban a mezô közepén. Az önfenntartás, a szeretet és az összetartás a családban az irányadó elvek. Vajon fojtogatóvá
válik-e az apai szeretet a gyerekek számára? A konvencionális élet elutasítása áldozatokkal jár az egész család számára. Képesek
lennének a modern társadalomba való beilleszkedésre?
IS THERE A RECIPE FOR AN IDEAL FAMILY? 25 years ago, Petr used to be an urban man studying computer science. Then he
met Simona, and they decided to pursue their dream of freedom together. Choosing a traditional lifestyle of self-sufficiency, love
and togetherness, the couple lead a frugal, bohemian life in a self-made house in a meadow in the Bohemian Forest, with the
bare essentials – and their nine children. Can fatherly love become suffocating for the children? Rejecting a conventional life style
means sacrifices for the whole family. Will they be able to fit in modern society?

Nézz szembe a szüleiddel! / Let’s face our parents

Drifter / Drifter
Ricsi megpróbálja valóra váltani gyerekkori álmát, versenyre szeretne kelni a helyi falusi rally-n egy szétesett, harmincéves BMWvel. Az a vágya, hogy ezzel nyerje el édesapja figyelmét, aki gyerekkorában elhagyta a családját. Autóvezetésben tehetséges, az
életében azonban gyakran kicsúszik a lába alól a talaj. A film bemutatja, hogyan próbál boldogulni Magyarországon, vidéken
egy fiatalember, akinek környezete nem támogatja ôt sem anyagilag, sem morálisan. Hogyan próbálja Ricsi saját erejébôl megvalósítani álmát, és milyen lehetôségei akadhatnak a környezetébôl való kitörésre?
The young rebel, Ricsi, lives his life on the edge. ‘Trouble’ is his middle name. He is unruly, restlessly scaring up problem after
problem. Driving cars without a license, theft and escaping from the cops are all just a part of his daily routine much for his parents’ despair. Ricsi won’t stand for routines nor the expectations of his deadbeat father. Afterall, where was he when Ricsi needed
him the most? DRIFTER was shot over a period of five years and is a portrait of a unique young man who takes life in his own
hands.

Nyitófilm / Opening film
nyilvános / open for the public

Director: Gábor Hörcher
Producer: Marcell Iványi
Cinematographer: Kristóf Becsey, Gábor Hörcher
Editor(s): Thomas Ernst
Country: Germany, Hungary | Year: 2014 | Duration (mins.): 72’

Director: Eva Tomanová
Producer: Jirí Konecný
Cinematographer: Petr Koblovský, Jirí Krejcík,
Michal Vojkuvka, Patrik Balonek, Petr Mlcoch
Editor(s): Dominik Krutský, Krasimira Velitchkova
Country: Czech Republic | Year: 2014 | Duration (mins.): 75’

Awards / Díjak:
Best First Appearance Documentary Award | IDFA 2014
Documentary Award | Fünf Seen Film Festival 2015
Special Mention of the Jury | goEast Film Festival 2015
Special Mention of the Jury | Docs Against Gravity Film Festival 2015

2012–2014 Csehország, Kulturális Minisztérium – a Cseh
Filmmûvészetet Támogató és Fejlesztô Állami Alap tagja.
2009–2011 Cseh TV – Script Editor, dokumentumfilmek és
TV mûsorok rendezôje.
2009–2010 Febio s.r.o. – Dokumentumfilm rendezô
2008–2009 TV Barrandov – Ügyvezetô igazgató
1998–2008 TV NOVA Prága – Program Igazgató és
Vezetô, riporter. Magas szintû interjúk (korábbi cseh elnök:
Václav Havel, politikusok, színészek, stb.). A legnézettebb bûnügyekrôl szóló
beszámolók, melyek elvezettek az elkövetô végsô felderítéséhez. Projekt munka 2003-ban: „Cestománie“ (Travelmania), dokumentáció gyûjtése külföldi
országok életérôl és szokásairól.
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Since 2012 – 2014 - The Ministry of Culture, Prague, Czech Republic – Member of the State Fund of the Czech Republic for Support and Development of
Czech Cinematography.
Since 2009 - 2011 - The Czech TV – Script Editor and Director Documentary
Films and TV programs.
2009 - 2010 - Febio s.r.o. - Director of Documentary Films
2008 – Januar 2009 - TV Barrandov – Managing director
1998 – 2008 - TV NOVA Prague – Programme Director and Senior reporter,
Active participation on various international projects, among others „Stop to
Children Labour“ and reports from foreign countries (Etiopia, Brazil, etc.). Special focus on „TV portraits“ and reports from art spheres. High level intetrviews
(former Czech president Václav Havel, politicians, actors etc.).

2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 13.00
2015. szeptember 27. Tesla l Nagyterem l 11.30

Hörcher Gábor 1980-ban született Magyarországon, Budapesten. Elvégezte
a Pszichológiai Egyetemet, a Jogi Egyetemet és a Filmmûvészeti Egyetemet.
Élt az Egyesült Államokban, Franciaországban, Kambodzsában, ahol kurzusokat tartott emberi jogból a helyi egyetemen. 2008 elején kezdett filmeket
gyártani, és együtt dolgozott Iványi Marcell rendezôvel és producerrel. Közös
vállalkozásuk volt a KraatsFilm, ahol közösen készítettek filmeket és színházi
elôadásokat. Gábor elsô játékfilmprojektje, a Drifter (munkacím: Roma Rally)
elnyerte a Robert Bosch koprodukciós díjat 2011-ben. Elsô bemutatója az IDFA-n elnyerte a Legjobb Elsô Megjelenés Díját 2014-ben. Ricsi címû elsô rövid
játékfilmje a Clermont-Ferrand Film Fesztiválon került bemutatásra, majd nem
sokkal ezután elnyerte a legjobb magyar rövid játékfilmnek járó díjat a Mediawave Film Fesztiválon 2015-ben.

Gábor Hörcher attended the University of Psychology,
Law and the University of Film Studies, and has worked
as a waiter in London, and as a mixer and bartender
in Greece. He has lived in the US, France and Cambodia, where he taught courses on Human Rights at
a local university. He started filmmaking and working
with director and producer, Marcell Iványi early 2008.
They run KraatsFilm together producing films and theatre performances. Gábor’s first feature film project was Drifter. His fiction short film titled Ricsi premiered at Clermont-Ferrand Film Festival and
shortly after won the Best Hungarian Short Fiction Prize at Mediawave Film
Festival in 2015.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 19.15
2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 11.00
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Káin gyermekei / Cain’s Children
A Káin gyermekei Monory Mész András 1985-ben Magyarországon készült Bebukottak címû dokumentumﬁlmjének gyilkosságért
elítélt ﬁatalkorú fôszereplôinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik. E vállalkozás kiindulópontja az olthatatlan
kíváncsiság – mi lesz a megbélyegzettel? Mi lesz azokból a ﬁúkból, akik kamaszkorukban embert öltek, egész ﬁatalságukat
börtönben töltötték és legalább 25-28 évesek, amikor szabadulnak? Most, harminc évvel késôbb már tisztán látszik, milyen
irányba kanyarodott az akkori kamaszok, mostanra meglett férﬁak sorsa. Sors, bûn és örökség – Káin gyermekeinek szemén
keresztül.
Three boys, they all committed murder. After discovering their haunting faces and disturbing stories in a banned prison documentary from 1984, the filmmaker goes out to find them and discovers untold secrets and a Hungary he has never known.

A zöld herceg / The Green Prince
A zöld herceg egy lélektani thriller Moszab Hasszán Juszefrôl, a Hamasz egyik vezetôjének fiáról, aki az izraeli hírszerzést különösen fontos információkkal látta el. A „Zöld Herceg“ kódnevû férfit mindössze 17 éves korában sikerült beszervezni és egy
évtizeden át saját népe ellen kémkedett. A film bemutatja a tartótisztjéhez fûzôdô bonyolult kapcsolatát. Terror, árulás, pokolian
nehéz döntések és egy politikai szembenálláson is átívelô barátság története e film.
This real life thriller tells the story of one of Israel’s prized intelligence sources, the son of a top Hamas leader. Under the code
name “The Green Prince”, he is recruited to spy on his own people for over a decade. Focusing on his complex relationship with
his handler, this is a gripping account of terror, betrayal, impossible choices - and of a friendship that defies all boundaries.

Director: Marcell Gerô
Producer: Sára László
Cinematographer: Rudolf Péter Kiss, Zoltán Lovasi 2nd DOP
Editor(s): Sylvie Gadmer, Péter Sass
Country: France, Hungary | Year: 2014 | Duration (mins.): 104’
Awards / Díjak:
11th Verzio International Human Rights Documentary Film Festival,
Budapest, Hungary, 2014 | “Best Human Rights Documentary Special
Award” awarded by the Student Jury
11th Golden Eye Festival, Budapest, Hungary, 2014 | “Best Cinematographer in the documentary film category”
“Best Documentary in 2014” Prize | awarded by the the Hungarian Film
Critics’ Association, Budapest, Hungary, 2015
11th Zagreb Dox International Documentary Film Festival, Zagreb, Croatia, 2015 | “Big Stamp” Award for Best Film in Regional Competition
25th Mediavawe - International Film Festival, Komárom, Hungary, 2015
| Best feature length documentary
14th DOXA Documentary Film Festival, Vancouver, Canada, 2015 |
Honorable mention of the jury
Marcell Gerô 1978-ban született Magyarországon, Budapesten. Franciát, filmelméletet és filmtörténetet tanult
az ELTE Budapesti Egyetemen, valamint Szász Jánostól filmrendezést a Budapesti Színház és Filmmûvészeti
Egyetemen. A harmadik évfolyamon Mundruczó Kornél
mellett kezdett el dolgozni segédrendezôként. Diplomafilmjét a Kócost (Shock) számos nemzetközi fesztiválon
bemutatták, és több díjat is nyert (Potsdam, Milánó, Porto, Budapest). Tanulmányait 2007-ben végezte, majd társalapítója volt a
Budapest központú Campfilm produkciós társaságnak. Számos dokumentumfilm és rövid mûvészfilm elkészítése és több kis projekt rendezése után a
Cain’s Children (Káin gyermekei) az elsô egész estés filmje.
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Director: Nadav Schirman
Producer: Nadav Schirman
Cinematographer: Hans Fromm, Giora Bejach, Raz Dagan
Editor(s): Joelle Alexia, Sanjeev Hathiramani
Country: United Kingdom | Year: 2014 | Duration (mins.): 95’
Awards / Díjak:
Sundance 2014 - Audience Award
Moscow International Film Festival - Audience Award
DocAviv - Best Editing
Israeli Film Academy - Best Documentary
Marcell Gerô was born in 1978 in Budapest, Hungary. He studied French
and Film Theory and History at ELTE University in Budapest along with Film
Direction, under János Szász, at Budapest University of Theatre and Film
Arts. He began work as assistant director to Kornél Mundruczó in his third
year of study. His diploma film, Kócos (Shock), was presented at numerous international festivals and won several prices (Potsdam, Milano, Porto,
Budapest). He completed his studies in 2007, when he cofounded the Budapest-based production company Campfilm. After producing a number
of documentary and fictional shorts, and directing several smaller projects,
Cain’s Children is his first feature-length film.

2015. szeptember 23. Tesla l Nagyterem l 13.30
2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 12.45

Schirman’ elsô filmje, a THE CHAMPAGNE SPY (Izrael-Németország
2008) elnyerte az Izraeli Akadémia legjobb dokumentumfilmnek járó
díját, jelölték az Európai Film Díjra, és elnyerte a Kiváló Elsô Film John
Schlesinger Díjat, illetve nyert számos más nemzetközi díjat és jelölést.
Jelenleg a Palme D’or díjas Bille August és az Oscar díjra jelölt Uli Limmer
nagyméretû filmprodukciójára került adaptálásra. A jelenleg gyártás alatt
álló THE GREEN PRINCE-t, mely egy New York Times nem játékfilm kategóriájú besztszeller, a “Son of Hamas” alapján készül, szintén Schirman
rendezésében a Frankfurtban található A List Films GmbH vállalatánál,
együttmûködve John Batsek (ONE DAY IN SEPTEMBER) és Simon Chinn
(MAN ON WIRE) Oscar díjas rendezôkkel.

Schirman’s first film, THE CHAMPAGNE SPY (Israel-Germany 2008) won the Israeli Academy Award
for Best Documentary, was nominated for the European Film Prize, and won the John Schlesinger Award for
Outstanding First Feature, as well as garnering many
other international awards and nominations. It is currently being adapted into a large-scale fiction production by Oscar and Palme D’or winning director Bille
August and Oscar nominated producer Uli Limmer. IN THE DARKROOM
is Schirman’s second feature-length documentary, part of a trilogy that
continues with THE GREEN PRINCE.

2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 15.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 12.00
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Awards / Díjak:
RWE Award- Best Czech Science Documentary Film
Tomáš Kudrna cseh dokumentumfilm rendezô és operatôr. A családi erôszakkal kapcsolatos érzelmeket
kavaró filmjei után vált szélesebb körben ismertté. A
Troublemaking Genius a legjelentôsebb alkotása, mely
film Otto Wichterle professzorról, a kontaktlencse feltalálójáról szól. Ez a film egyike azon kevés cseh dokumentumfilmeknek, melyet 40 külön országban vittek
a televízió képernyôjére. Ez ösztönözte a szerzôt arra,
hogy elvégezze az európai filmkészítési szemináriumot a Discovery Campus Masterschool-ban (2007), és további projekteket végezzen. Az All that
Glitters (2009) címû filmje az elsô olyan cseh film, mely támogatást kapott
a Sundance-i Dokumentumfilm Alapból.

28

Tomáš Kudrna (* 1974) is a Czech director and cameraman of documentary films. He first studied in the film directing faculty (2001) of the Academy of Performing Arts in Prague. He became wider known for his disturbing
films on domestic violence. His greatest achievement is Troublemaking Genius, a film about the inventor of the contact lens Professor Otto Wichterle.
The film is one of the few Czech documentaries to be televised in over 40
different countries. This drove the author on to graduate from seminars for
European filmmakers at the Discovery Campus Masterschool (2007) and
to develop further projects. His film All that Glitters (2009) was the first
Czech film to be supported by the Sundance Documentary Fund.

2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 13.00
2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 13.30
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Director: Tomáš Kudrna
Producer: Lenka Poláková
Cinematographer: Tomas Kudrna
Editor(s): Evženie Brabcová
Country: Czech Republic | Year: 2015 | Duration (mins.): 52

az

In the village of Kvetusin, near Cesky Krumlov, a unique teaching facility was established in the 1950s. Teacher Miroslav Dedic
founded a school for children from Roma families. Thanks to his efforts and motivated by a personal interest to help poor families
with childcare, over time the school also established a dormitory facility. At first the pupils were mostly here voluntarily, but later
children began to be violently torn away from their families. As
part of this “re-education”, letters sent by parents to their children were sometimes hidden. Former pupils reminisce about
their stay with both love and bitterness. In this sensitive documentary, we hear from alumni of the school as well as the man
behind this controversial method of education.
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öregedéssel

A Cesky Krumlov melletti faluban, Kvetusinban az 1950-es években egy meglehetôsen sajátos oktatási intézmény nyitotta meg
kapuit. Az iskolát egy elhivatott tanár alapította roma családok gyermekei számára. Hála kitartó erôfeszítéseinek és elszánt
törekvésének, hogy a szegény családokat segítse, az iskola hamarosan bentlakásossá bôvült. A diákok eleinte zömében önkéntesen
érkeztek, késôbb azonban nem egyszer erôszakkal szakították ki ôket a családjaikból. Az „átnevelés” részeként bizony gyakran
az is elôfordult, hogy az iskola-vezetô vigyázó akarata következtében a szülôk leveleit a gyerekek sosem kapták kézhez. Ebben
az érzékeny filmben azt is láthatjuk, hogy ennyi idô elteltével is mennyire felkavaró egy-egy ilyen levelet elôször kézbe venni,
miközben a visszaemlékezô diákok keserûsége legalább ilyen erôs szeretettel párosul, de megismerhetjük az ellenmondásos
módszerek mögött álló férfit is.

!

Eltemetett levelek / Buried Letters
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Kertszeretôk / Garden Lovers

Teadélután / Tea Time

A Kertszeretôkben nagyon különbözô házaspárok kerítései mögé pillantunk be, egyenesen a finn vidék ezerszínû, burjánzó,
misztikus kertjeibe. A természet és az emberi kapcsolatok finom tisztelete az élet nyugalmának és a létezés különleges csodáinak
ôszinte, hiteles bemutatása által válik igazán méllyé. Miközben bekukkantunk a párok hétköznapjaiba, és elgondolkodunk az élet
váratlan fordulatairól és kegyetlenségeirôl, vagy épp a szerelemrôl, senki ne gondolja, hogy ebbe a filmbe nem lesz humor és
báj idônként váratlan, bolondos fordulatokkal megfûszerezve. A Kertszeretôk varázslatos képeken keresztül mutatja be az emberi
vágyat és szeretetet a természet iránt, és azt a szerepet, amelyet a kertek az emberi lét nagy rendszerében betöltenek.

Az utóbbi 60 év minden hónapjában, 5 elegáns, chilei barátnô rituális teázásra gyûlik össze. Körülöttük sürögnek-forognak
a cselédek, készülnek a díszes cukormázak, gôzölög a forró tea. A „lányok” érettségi óta tartják a szeánszokat, így nem
csoda, hogy elôfordulnak veszekedések, de minden nézeteltérésben már ott a kibékülés reménye, hiszen egymásból merítik
erejüket és frissességüket. A hölgyek felidézik a közös múltat és egymásra licitálva bizonygatják, minden döntésüknek meg
volt az oka, hogy így vonják el figyelmüket az egyre gyakrabban felbukkanó betegségekrôl. Ahogy telnek a délutánok, az
idô mozdulatlannak tûnik, amíg az elmúlás nem figyelmeztet arra, hogy márpedig halad elôre kíméletlenül.

Garden Lovers looks behind the hedge of couples who have a passion for gardening. The humorous film is a declaration of love
to beauty and healing power of their gardens. Beautiful and magical pictures flow into their relationships, conflicts and joys. The
garden depicts the many ways in which life can flourish; it gives strength and unites, but it also becomes a meeting place for
farewells.

Five elderly women have religiously gathered for tea once a month for the past sixty years. In these meetings they share their last
years while completely forgetting the short time they have left.

Director: Maite Alberdi
Producer: Maria Clara Taricco
Cinematographer: Pablo Valdes
Editor(s): Juan Eduardo Murillo
Country: Chile | Year: 2014 | Duration (mins.): 70’
Awards / Díjak:
Award for Best Feature Film | National competition Award for Best director, National competition
EDA Award | Best Female Directed Documentary, AWFJ.
Award for Best Documentary | Knight Foundation documentary achievement award.
Award for Best Iberoamerican documentary
Award for Best documentary.

Director: Virpi Suutari
Producer: Ulla Simonen
Cinematographer: Heikki Färm F.S.C.
Editor(s): Jussi Rautaniemi
Country: Finland | Year: 2014 | Duration (mins.): 73’
Virpi Suutari számos sikeres dokumentumfilmet rendezett
és írt, ilyenek például: Synti– dokumentti jokapäiväisistä
rikoksista (1996), Valkoinen taivas (1998), Joutilaat
(2001) (Susanna Helkével együtt) és Auf Wiedersehen
Finnland (2010). Virpi Suutari legutóbbi dokumentumfilmje a Hilton! (2013). Filmjeit számos fesztiválon
vetítették és díjazták. Suutari többször különbözô filmfesztiválok zsûrijének tagja volt, például a svájci Nyonban. Virpi Suutari egyben az Európai Film Akadémia tagja is.
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Virpi Suutari has directed and written many successful documentary films
like Synti – dokumentti jokapäiväisistä rikoksista (1996), Valkoinen taivas
(1998), Joutilaat (2001) (together with Susanna Helke) and Auf Wiedersehen Finnland (2010). Virpi Suutari’s latest documentary film is Hilton!
(2013). Her films has been seen and awarded in many festivals. Suutari
has been a member of film festival’s jury many times, for example in Nyon,
Switzerland. Virpi Suutari is also a member of European Film Academy.

2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 11.15
2015. szeptember 27. Tesla l Nagyterem l 13.15

Maite Alberdi (1983) film esztétikát tanult a Chilei Katolikus Egyetemen.
Rendezôként teljesen egyéni stílust alakított ki, mellyel karakterei portréi
nagyon intim jellegûek azáltal, hogy mikroviláguk mindennapi történetein
keresztül mutatja be ôket. Számos egyetemen tanít, és a Teorías del cine
documental en Chile: 1957-1973. (Dokumentumfilm elméletek Chilében: 1957-1973) címû könyv társszerzôje. Filmjei: Rendezô: “Los niños”
(“The Grown-Ups”), gyártás alatt álló dokumentumfilm. Finanszírozó intézmények: Sundance-i Dokumentumfilm Alap, Tribeca Film Intézet, World
View, CORFO és FFA (Chile). Rendezô: “La once” (“Tea Time”), dokumentumfilm 2014. Finanszírozó intézmények: ITVS, IDFA Bertha Alap, Tribeca
Film Intézet.

Maite Alberdi (1983) studied Film and Aesthetics at
Universidad Católica de Chile. As a director, she has
developed a highly particular style that achieves an intimate portrayal of the characters she works with, through
everyday stories in small-scale worlds. She works teaching at several universities, and is co-writer of the book:
Teorías del cine documental en Chile: 1957-1973.
(Documentary Film Theories in Chile: 1957-1973)

2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 15.15
2015. szeptember 27. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 11.00
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Háborgó nagyik / Two Raging Grannies
A háborgó nagyik egy bájos, ugyanakkor rendkívül provokatív film arról, hogy folytatható-e a folyamatos fogyasztás, vásárlás,
felhalmozás és a gazdaság egyre intenzívebb bôvítése? Kíváncsiság és frusztráltság kombinációja vezérli Shirleyt és Hindát, ezt a
két belevaló, majdnem 90 éves amerikai hölgyet, akik elindulnak válaszokat keresni az égetô kérdésekre: hogy kerülhetnénk ki
a jelenlegi gazdasági csávából? Merészséggel, humorral, a hosszú barátság erejével és életigenléssel a hátizsákjukban, Shirley
és Hinda nyakukba veszik az országot, hogy változást érjenek el. Megkörnyékeznek mindenkit: hajléktalanokat, gazdasági
egyetemek hallgatót, szakértôket, de a Wall Street pénzügyi mágnásait is. Bátran szegezik nekik a kérdéseiket: fenntartható-e egy
ilyen mértékû növekedés? Küzdelmük a bizonyíték: soha nem késô elindulni a változás útján, mert hatalmas az egyén felelôssége,
bármennyire is szeretnénk ezt eltolni magunktól.

Nézz szembe az öregedéssel! / Let’s face aging

Az eltûnt idô / Time Suspended
E film egy olyan nô ellentmondásos viszonya az emlékezéshez és a felejtéshez, aki egész életében fáradhatatlanul küzdött a történelemi amnézia, az argentin állam szörnyû bûneinek elfedése és feledésbe merülése ellen, s most ô veszíti el fokozatosan az
emlékeit. Az 1970-es években elhíresült „eltûntek” tragédiája összefonódik családja történetével, ô azonban ebbôl egyre kevesebbet tud felidézni. A folyamatos feledés felszabadítja a múlt kínzó fájdalmai és az örök emlékezés kényszere alól: anélkül tud
búcsút inteni az életnek, hogy elárulná egykor elveszített családját.
This documentary is about memory, the memory of a woman that has fought tirelessly against historical amnesia and for the
justice of the crimes of state in Argentina. Today this woman has lost her memory, liberating her from the pain; she bids farewell
to this life without betraying the family she once lost.

Two Raging Grannies is a touching and thought-provoking documentary that challenges the idea that we must continue to shop,
consume, amass, and keep the economy growing. A combination of curiosity and frustration with the status quo drives Shirley
and Hinda, two gutsy, nearly 90-year-old American women, to seek answers to the burning question on everyones mind: How do
we get out of this economic mess? Armed with courage, humour, a long friendship and a zest for life, they try to engage everyone from the recently homeless to economy students, to growth
economists and Wall Street tycoons, questioning the sustainability of continued economic growth, and demonstrating that it
is never ever too late to get out and make a difference.
Director: Håvard Bustnes
Producer: Christian Falch
Cinematographer: Viggo Aleksandr Morais Knudsen
Editor(s): Anders Teigen
Country: Norway | Year: 2014 | Duration (mins.): 78’

Director: Natalia Bruschtein
Producer(s): Henner Hofmann, Karla Bukantz
Cinematographer: Mariana Ochoa
Editor(s): Valenrina Leduc, Natalia Bruschtein
Country: Mexico | Year: 2015 | Duration (mins.): 64’

Awards / Díjak:
2014 Green Film Festival In Seoul | Best Feature Film
2014 The Norwegian Short Film Festival | Honorary Mention
2015 Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias | Jury
Special Mention
Håvard Bustnes (szül. 1973) televíziós rendezést tanult
a Lillehammeri Egyetemen és a Norvég Tudományos és
Mûszaki Egyetemen. 1998-ban indította el Klapp Media
produkciós cégét, és 2003-ban segédkezett a Faction
Film létrehozásában. Ma a dokumentum- és reklámfilmek teljes munkaidôs producere és rendezôje. Filmje,
a Big John (2008) elnyerte a Nordisk Panorama – 5
Cities Fesztivál Legjobb Északi Dokumentumfilm díját
Malmôben, illetve a Kristályszív Díjat az Egyesült Államokban.
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Awards / Díjak:
FIPRESCI Award -Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México,
Jul. 2015 Special Mention Mexican Documentary -Festival de la Memoria, México, Ago. 2015 Public Prize
Håvard Bustnes (b. 1973) studied TV-directing at Lillehammer University College and the Norwegian University of Science and Technology. He
started the production company Klapp Media in 1998 and helped establish Faction Film in 2003. Today he is a full-time producer and director
of documentary films and commercials. His film Big John (2008) won the
award for Best Nordic Documentary at Nordisk Panorama - 5 Cities Festival, Malmö, and a Crystal Heart Award in the US.

2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 10.45
2015. szeptember 27. Tesla l Nagyterem l 15.00

Argentínában született, 1976 óta Mexikóban él. A Centro de Capacitación
Cinematográfica filmes iskolában tanult dokumentumfilm rendezés szakon. Diplomafilmjét, a ’Finding Victor-t’ jelölték a Mexikói Filmmûvészeti
és Tudományos Akadémia legjobb dokumentum rövidfilmjének díjára. Natalia számos projektben mûködött közre, néhány: ‘In the Pit’ (Juan Carlos
Rulfo), mely megkapta a legjobb hangmérnöknek járó Ariel Díjat. Számos
dokumentumfilmet és játékfilmet szerkesztett; a ‘Cobrador. In God we trust’
(Paul Leduc) filmmel elnyerte a legjobb szerkesztésért járó Coral Award
díjat a Latin Amerikai Film Fesztiválon Havannában.

Born in Argentina, she lives in Mexico since 1976.
She studied at the Centro de Capacitación Cinematográfica film school, specializing in documentary film direction. Her thesis film ‘Finding Victor’ was nominated for a Mexican Film Art and
Sciences Academy Award for Best Short Documentary.
Natalia has collaborated on projects such as: ‘In the Pit’
by Juan Carlos Rulfo, for which she received an Ariel
Award for Best Sound. She has edited several documentaries and fiction
features; she recieved a Coral Award for Best Editing at the Latin American
Film Festival of Havana for the film ‘Cobrador. In God we trust’ by Paul
Leduc.

2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 17.15
2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 17.00
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A szak-mûvész / Art and Craft
A szak-mûvész az amerikai történelem legtermékenyebb festményhamisítójának története. Nem is sejtve, hogy mennyire
tehetséges, ez a csoda-bogár precíz utánzataival, melyeket hol 15. századi festményekrôl hol Picasso képeirôl készített,
több mint harminc éve csinál hülyét a kurátorokból Amerika-szerte. Hogy tudta ilyen sokáig elkerülni a lebukást?! A
képeit ingyen adja, hol jezsuita papnak, hol mecénásnak álcázva magát, így gyakorlatilag megfoghatatlan. A helyenként
kalandregénybe illô történet másik fôszereplôje egy irattáros, aki megszállottan igyekszik nyakon csípni a szélhámost. A
macska-egér játék végül olyan váratlan fordulatot vesz, hogy a nézô ismét bizonyítékát láthatja annak: a valóság sokkal
meglepôbb, mint a fikció.
The Art and Craft is the story of the charismatic, complex Mark Landis, perhaps the most prolific art forger in US history. For
over 30 years, he’s duped curators throughout the country with precise imitations of a vast range of works, from fifteenth
century masterpieces to Picasso. His actions are mysterious to many — while he could fetch millions on the open market,
he donates his counterfeits for free, going so far as to pose in such guises as a Jesuit priest or a philanthropic donor. Enter
Matthew Leininger, a registrar who was conned by Landis
years ago and who has been pursuing him obsessively ever
since. What begins as a game of cat-and-mouse between
the teo eventually turns into something more surprising and
complicated, proving once again that truth can be stranger
than fiction.

16 év a nyárig / 16 Years Till Summer
Uisdean életének elsô hallásra nem sok irigye lesz. A férfi 16 év börtönbüntetés után tér haza a festôi skót felvidéki szülôfalujába,
hogy haldokló apját ápolja. A film az újrakezdés lehetôségérôl szól, miközben intim betekintést nyújt apa és fia, majd Uisdean és
barátnôjének kapcsolatába. A viszonyokat az újrakezdés reménye táplálja, de a bizalom törékeny. Vajon hány esélyt kap Uisdean
az élettôl? A film 82 percbe sûríti egy ember életének derekát, és az utolsó pillanatig hordoz hihetetlen fordulatokat, mert ez a
„forgatókönyv” nem írók agyából pattant ki.
When Uisdean returns home to nurse his dying father, after spending 16 years in prison, he attempts to re-build a normal life in
his home village. Set in the healing and beautiful landscape of the Scottish Highlands, the film inevitably explores themes of redemption but the director’s main focus is on the trusting relationships Uisdean builds with his father and girlfriend; both of whom
are inspired by the ‘new start’ he promises to share with them. But is Uisdean able to change his destructive ways

Director: Sam Cullman, Jennifer Grausman, Mark Becker
Producer: Jennifer Grausman, Sam Cullman
Cinematographer: Sam Cullman
Editor(s): Mark Becker
Country: UOnited States | Year: 2014 | Duration (mins.): 89’

Director: Lou McLoughlan
Producer: Lauren Fox
Cinematographer: Lou McLoughlan
Editor(s): Lou McLoughlan, Calle Overweg
Country: United Kingdom | Year: 2015 | Duration (mins.): 82’

Awards / Díjak:
Cinema Eye Honor
Sam Cullman társrendezte, forgatta
és készítette el az IF A TREE FALLS
(2011) címû filmet, mely elnyerte az
amerikai dokumentumfilm szerkesztési díjat Sundance-ban 2011-ben.
Jennifer Grausman volt az Emmy
díjra jelölt PRESSURE COOKER dokumentumfilm rendezôje és producere. Jelenleg a Screenwriters Colony
társproducere, valamint egy Eric Mendelsohnís film, a 3 BACKYARDS
(2009) társproducere, mely elnyerte a Legjobb Rendezés díjat a Sundance-i Film Fesztiválon 2010-ben.
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Sam Cullman is a cinematographer, producer and director of documentaries
with over a decade of experience. He produced and shot THE HOUSE I LIVE
IN (2012), which, directed by Eugene Jarecki, won the Grand Jury Prize at the
Sundance Film Festival in 2012. Cullmanís cinematography has appeared in
dozens of documentaries. He is a graduate of Brown University (1999) with
Honors in Visual Art.
Jennifer Grausman directed and produced the Emmy-nominated feature documentary, PRESSURE COOKER (Participant Media). The film garnered awards
from festivals across the country including a Special Jury Commendation at
the 2008 Los Angeles Film Festival, and Best Documentary at the 2009 Philadelphia Film Festival. A graduate of the MFA film program at Columbia
University, Grausman was honored with the 2005 Best Producer Award.

2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 19.00 INGYENES/FREE!
2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 11.00

Lou McLoughlan egyedi és innovatív megközelítést alkalmaz a dokumentumfilm készítésben. Filmjeiben keveredik a fikció ereje a dokumentumfilmek spontaneitásával és frissességével. A BAFTA “Brits to watch”
egyikének választották, és számos országos díjat nyert. A 16 Years till Summer az elsô filmje. Filmográfia Rendezô 16 YEARS TILL SUMMER (2015)
Rendezô / Szinematográfus /Szerkesztô CARING FOR CALUM (2011)
Rövidfilm | Grierson, 2 BAFTAs, RTS díj Rendezô / Szerkesztô MAKING IT
(2007) Rövidfilm | EIFF ‘Legjobb Skót Dokumentumfilm’ jelölés Rendezô
/ Szerkesztô TO THE LAST WORD (2002) Rövidfilm Szinematográfuls SKY
HIGH (2002) Rövidfilm

Lou McLoughlan brings a unique and innovative approach to documentary making. Her films combine the
narrative strength of fiction with the spontaneity and
freshness of good documentary. She was selected as
one of BAFTAs “Brits to watch” and has won several
national awards. 16 Years till Summer is her first feature.

2015. szeptember 23. Tesla l Nagyterem l 20.30
2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 21.00
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Virunga / Virunga
A Virunga három rendkívüli fôhôs - egy belga természetvédô, egy elkötelezett gorillagondozó és egy gyerekkatona múltjával
küzdô parkôr gigászi küzdelmét követi nyomon Afrika egyik elfeledett részén, Kelet-Kongóban. Itt található a Virunga
Nemzeti Park, amely egyike a föld legváltozatosabb természeti fajokat felsorakoztató területeinek. A védett térség otthont
biztosít többek között a hegyi gorillák utolsó példányinak. Egy parkôrökbôl álló maroknyi csapat próbálja megvédeni a
UNESCO által a világörökség részének nyilvánított területet a felfegyverzett helyi militáns mozgalmak örökös zavargásaitól.
Ám a 2012-ben újonnan alakuló M23-nak nevezett lázadó csoport háborút hirdet az övezetben, ami újabb fenyegetéseket
jelent a parkra. A helyzetet csak fokozza az egyre erôsödô korrupció: a helyieknek a gyors meggazdagodás lehetôségét
kínálják a terjeszkedô külföldi multinacionális cégek, akik az ország természeti erôforrásaira pályáznak.
In the forested depths of eastern Congo lies Virunga National Park, one of the most bio-diverse places on Earth and home to the
planet’s last remaining mountain gorillas. In this wild, but enchanted environment, a small and embattled team of park rangers including an ex-child soldier turned ranger, a caretaker of orphan gorillas and a dedicated conservationist - protect this UNESCO
world heritage site from armed militia, poachers and the dark forces struggling to control Congo’s rich natural resources. When
the newly formed M23 rebel group declares war, a new conflict threatens the lives and stability of everyone and everything
they’ve worked so hard to protect.

Barátként jövünk / We Come As Friends
A film egy sci-fi-szerû Odüsszeia házi készítésû repülôgéppel közép-Afrika szívébe. Egy civilizációs kórtan, ami az agyoncsépelt
szalagcímek mögé néz: kolonializmus, imperializmus, szent háborúk a természeti erôforrásokért. A film a legvalószerûtlenebb
helyszínekre kalauzol minket, ahol egyenesen az emberek gondolataiba néz; egyszerre lenyûgözô és szívszorító. Ha elfogadjuk,
hogy „a történelem nem ismétli önmagát, de rímel”, akkor a Barátként jövünk egy modernkori szavalata régi, és meglehetôsen
zord verseknek.
We Come as Friends is a science fiction-like odyssey in a home-made flying machine. Set in central Africa, it explores a ‘civilizing’
pathology that transcends the news headlines - colonialism, imperialism, and holy wars over resources. This documentary leads
us into improbable locations and into people’s thoughts, both stunning and heartbreaking. If “history does not repeat itself, but
does rhyme”, We Come as Friends is a modern recital - of old and rather sinister verses.

Director: Orlando von Einsiedel
Producer: Joanna Natasegara | Cinematographer: Franklin Dow
Editor(s): Masahiro Hirakubo
Country: United Kingdom | Year: 2014 | Duration (mins.): 105’

Director: Hubert Sauper
Producer: Gabriele Kranzelbinder, Hubert Sauper
Cinematographer: Hubert Sauper
Supporting Cinematographers: Barney Broomfield, Xavier Liébard
Editor(s): Hubert Sauper, Cathie Dambel, Denise Vindevogel
Country: Austria, France | Year: 2014 | Duration (mins.): 105

Awards / Díjak:
Nominated for: Oscar, BAFTA, Emmy
HotDocs - Emerging International Filmmaker Award
AFI Docs - Best of Fest
CPH:DOX - F:ACT Award - Honorable Mention
Tribeca Inovation Award 2014
Camden International Film Festival- Best Feature Documentary

Awards / Díjak:
Berlinale - WINNER 29th Peace Film Prize
Sundance - World Cinema Documentary Special Jury Award
IDFF Jihlava - Best Central and Eastern European Documentary Film
Viennale - Vienna Film Prize

A VIRUNGA Orlando debütáló teljes estés dokumentumfilmje. Jól mutatja sodró mesemondói képességét,
meglepô képvilágát és jó orrát a messze mutató nyomozati vizsgálatok területén. Miután korábban Afrikát,
Ázsiát és Amerikát, valamint a Sarkvidéket bemutató
díjnyertes filmeket rendezett, és mindenfajta történetet
feldolgozott az afganisztáni gördeszka sulitól a kalózok nyomon követéséig és letartóztatásáig Nyugat Afrikában, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Orlando elôtt fényes jövô áll. A
VIRUNGÁT jelölték Akadémiai Díjra, BAFTA és Diector’s Guild of America
Díjra. Társvezetôje a londoni székhelyû Grain Media produkciós társaságnak.
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VIRUNGA is Orlando’s debut feature length documentary. It is an apt
showcase of his ability as a compelling storyteller with an cinematic eye for
striking images and a nose for far reaching investigations. Having previously directed award-winning films spanning Africa, Asia, the Americas and
the Arctic, and covering all manner of stories from a skateboard school in
Afghanistan through to the tracking and arrest of pirates in West Africa, it’s
no exaggeration to say that Orlando has a bright future ahead of him. He
has been particularly lauded for his ability to draw out intimate personal
stories and combine them with an eye for powerful visual aesthetics. For
VIRUNGA he has been nominated for an Academy Award, a BAFTA and a
Director’s Guild of America Award. He co-runs London based film production company Grain Media.

2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 19.15
2015. szeptember 27. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 16.45

Filmrendezô, író, színész, producer, leginkább “cinema verite” stílusú politikai dokumentumfilmjeirôl ismerik. Sauper világméretû elismerést vívott ki
magának filmbeli ábrázolásáért, tartalmáért és esztétikai tulajdonságaiért.
Filmjei általában ellentmondásosak explicit politikai, társadalmi és költôi
kifejezésviláguk miatt.

Hubert was born in Kitzbühel, Tyrolian Alps. Having
spent his childhood in Austria, he then lived in Great
Britain, Italy, the USA, Tanzania, Congo and South Sudan. His »homebase« since the mid 90s is France. He
studied film directing partly in Vienna and Paris. Hubert
gives conferences and master classes in film schools
and universities all over the world. His socio-political
and poetic films have been winning over 50 major international prizes, among them the awards at Venice Film Festival, Berlinale,
Sundance, NY, the French, Austrian and European Academy Award, and
an Oscar nomination for best documentary.

2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 21.00
2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 14.30
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Mi, demokraták / Democrats
Afrika egyik legvéresebb választása után 2008-ban koalíciós kormány alakul Zimbabwében. Az ország vezetôje, Robert
Mugabe szimbolikus gesztust tesz az ellenzék felé: nagylelkûen felajánlja, készítsenek együtt olyan alkotmányt, amelyet az
egész társadalom támogat – ahogy azt demokráciákban szokás. Ezt persze autokrata elnökhöz méltóan saját szájíze szerint
képzeli. A film több mint három éven át követi az ellenzék és a kormánypárt egy-egy alkotmányjogászának hétköznapjait,
kínlódásait, küzdelmeit ennek a nem épp egyszerû feladatnak a kivitelezésében. Miután túlteszik magukat az egymással
szemben táplált kezdeti ellenérzéseiken, egyetértés alakul ki a két férfi között. Fôleg miután kiderül, a kormánypárti politikust
pártja támogatói is támadják. Ráadásul, a saját pártja azzal vádolja, hogy lepaktál az ellenséggel, ami Zimbabwében
gyakorlatilag halálbüntetést von maga után. A film azt is megmutatja, hogy olykor még egy kormánypárti jogász sincs
biztonságban a zsarnoki hatalomtól, ha következetesen próbálja követni az elveit.
Over the course of more than three years director Camilla Nielsson has been up close in the inner circles of politics in Robert
Mugabe’s Zimbabwe. With the process of creating Zimbabwe’s new constitution as the film’s narrative backbone, Democrats
tells the unique story of the political elite in Zimbabwe fighting
the battle over the founding principles defining the country’s
possible future.

Minden arcnak neve van / Every Face Has a Name
Az 1945 április 28-án készült archív felvételen a második világháborút túlélt Elsie, Bernard, Nerit és a többiek magukra
ismerve elmesélik történeteiket. A celluloid szalag a felszabadulás pillanatát rögzítette, ahogy a szörnyû megpróbáltatások
után hajójukon elérik Svédország partjait, és számukra új élet kezdôdik. Arcaik nevekké, sorsokká és történetekké alakulnak át. A film felteszi a kérdést: mennyit javult azóta a helyzet, mennyit változtunk mi? Egyben arra is emlékeztetnek, hogy
minden egyes menekülteket szállító hajóhoz vagy kamionhoz amely ma érkezik hozzánk, nevek tartoznak. Nevekhez pedig
emberek.
Elsie, Bernard, Nerit and other survivors from the German Camps tell their stories as they discover themselves in an archive reel
shot on April 28, 1945. The day of their liberation, the moment their new life begins. Their anonymous faces turn into names,
fates and stories. They remind us that behind every ship of refugees arriving in a harbour today, there is a name. And a human
being.

Director: Camilla Nielsson
Producer: Henrik Veileborg
Cinematographer:Henrik Bohn Ipsen
Editor(s): Jeppe Boedskov
Country: Denmark | Year: 2014 | Duration (mins.): 99’

Director: Magnus Gertten
Producer: Lennart
Cinematographer: Arne D.S. Haldorsen, Sven Lindahl, Adam Makarenko
Editor(s): Jasper Osmund
Country: Sweden | Year: 2015 | Duration (mins.): 76’

Awards / Díjak:
TRIBECA 2015- Best Documentary Feature
CPH:DOX 2014: DOX Award Special Mention
DocAviv Film Festival- Freedom Award of Fedeora

Awards / Díjak:
Angelo Award, Sweden; Fipresci, Thessaloniki

1977-ben született Dániában. Mesteri fokozatot szerzett vizuális antropológiából, és Kultúra
és Média bizonyítványt a New York-i Egyetemen.
Az UNICEF és az UNESCO média tanácsadója.
Nielsson »The Children of Dafur« címû alkotása
(2006) elnyerte a Montee Carlo-i TV Fesztivál
Nagydíját, a TV3 Díjat Spanyolországban, és a
Miradas Doc Díjat. A »Cities on Speed — Mumbai Disconnected« társrendezôje, az IDFA Reflecting Images: Panorama jelöltje.
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Born 1977, Denmark. M.A. in visual anthropology and Certificate
in Culture and Media from New York University. Media consultant for UNICEF and UNESCO. Nielsson’s »The Children of Dafur«
(2006) won the Monte Carlo TV Festival Grand Prix, TV3 Award in
Spain, and Miradas Doc Award. Co-director on »Cities on Speed
— Mumbai Disconnected«, selected for IDFA’s Reflecting Images:
Panorama.

2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 15.00
2015. szeptember 27. Tesla l Nagyterem l 17.00

A svédországi Malmôben született 1953-ban, újságírást tanult. Számos dokumentumfilmet rendezett, többek között a következôket:
BLADARAR (1999), TRUE BLUE 2 - THE WAY BACK (2002), GET
BUSY (2004), ROLLING LIKE A STONE (2005), LONG DISTANCE
LOVE (2009), and HARBOUR OF HOPE (2012).

Born in Malmö, Sweden, in 1953, he studied
Journalism. Co-president of the production company Auto Images, he has directed several documentaries, including BLADARAR (1999), TRUE
BLUE 2 - THE WAY BACK (2002), GET BUSY
(2004), ROLLING LIKE A STONE (2005), LONG
DISTANCE LOVE (2009), and HARBOUR OF
HOPE (2012).

2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 12.45
2015. szeptember 27. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 12.45
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Felkelôk voltunk / We Were Rebels

Illegális bevándorlók, menekültek, politikai vagy gazdasági betelepülôk: tele van velük a sajtó, de kik is ôk valójában? Honnan
jönnek? Hova tartanak? A háborús zónákból és a legmélyebb szegénységbôl érkezôknek Szerbiában sem egyszerû: alkalmazkadni
kell a folyton változó, bizonytalan körülményekhez. Nem épp nyaralás az útjuk, ami gyakran Magyarországon át vezet NyugatEurópába. A Szerbiai útinapló egy olyan doku-dráma, amely teret ad ezeknek az embereknek arra, hogy megmutassák egyéni
értékeiket, és olyan hôsökké válljanak, akiknek sorsával és küzdelmeivel azonosulni tudunk. Itt az ideje, hogy ne csak a hírekbôl
ismerjük ôket!

1990. novemberében egy 10 éves fiú elôször fogott AK-47 típusú fegyvert a kezébe. Innen egyenes út vezetett ahhoz, hogy megkapja a katonai kiképzést és beszálljon a Dél-Szudán függetlenségéért folytatott harci gépezetbe. A Felkelôk voltunk az egykori
gyerekkatona, Agel történetét meséli el, aki nagy lelkesedéssel tér vissza hazájába, Dél-Szudánba, hogy közremûködjön országa
újraépítésében. A film Agel hétköznapjain, munkáján és családi jeleneteken keresztül mutatja be Dél-Szudán két évét 2011-tôl,
amikor is a világ legújabb országaként létrejött, egészen 2013-ig, a hírhedt polgárháború kitöréséig. Vajon Agel újra kész fegyvert
fogni, ha a helyzet úgy kívánja?

Illegal immigrants and asylum seekers in Serbia, placed in asylum centers after their dramatic journeys from war-torn and poverty-stricken areas of North Africa, Near and Middle East go through a period of adaptation to life and social circumstances in
Serbia. In most cases, however, their goal is to reach one of the EU countries. This docu-drama is a space for them to, beside
the socio-political context in which they found themselves, show their individual values, becoming heroes that viewers can identify
with and whose destiny and struggle they can understand.

The documentary film We were Rebels tells the story of Agel, a former child soldier who returns to South Sudan to help build up
his country. The film accompanies him over a period of two years – from South Sudan gaining its independence in 2011 to the
renewed outbreak of civil war in December 2013.

Director: Katharina von Schroeder, Florian Schewe
Producer: Katharina von Schroeder
Cinematographer: Florian Schewe, Katharina von Schroeder
Editor(s): André Nier
Country: Germany | Year: 2014 | Duration (mins.): 93’
Awards / Díjak:
Brooklyn Film Festival - Best Documentary Feature 2015
Grimme Award 2015

Director: Želimir Žilnik
Producer: Sarita Matijevic
Cinematographer: Miodrag Milosevic, Orfeas Skutelis
Editor(s): Vuk Vukmirovic
Country: Serbia | Year: 2015 | Duration (mins.): 94’

Katharina studied Montage at the Film and Television University iKonrad
Wolfî (HFF) in Potsdam Babelsberg, but soon began directing projects of
her own. She concluded her studies with the film MY GLOBE IS BROKEN
IN RWANDA, which won the Documentary Film Prize at the Max Oph¸ls
Film Festival in 2010. Since then, she has continued to work in documentary filmmaking, and created the collaborative online film project www.
thetwosudans.com, among other projects.

Awards / Díjak:
Award for the best feature documentary in national competition at 62nd
Belgrade Documentary Festival
Award of the Federal Foreign Office for Cultural Diversity at goEast
A 60-as évek végétôl társadalmi kérdésektôl átitatott
filmjei és dokumentumfilmjei a korábbi Jugoszláviában,
valamint egyedi vizuális stílusa elnyerte a kritikusok
tetszését (The Unemployed, 1968, a Legjobb Dokumentumfilm az Oberhausen-i fesztiválon, 1968; Early
Works,1969, a Legjobb Film a Berlini Film Fesztiválon).
Zilnik termékeny karrierjét az alacsony költségvetésû
filmgyártás és a kihívó politikai témák jellemzik. Ezek
közé tartozik több mint 50 mûvészfilm, dokumentumfilm és rövidfilm.
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From the late 60s, his socially engaged films in former Yugoslavia and his
unique visual style earned him critical accolades (The Unemployed, 1968,
Best Documentary at the Oberhausen festival, 1968; Early Works,1969,
Best Film at Berlin Film Festival), but also censorship in the 70s for his
unflinching criticism of the government apparatus. His power to observe
and unleash compelling narratives out of the lives of ordinary people is the
common thread throughout his work. Since the 2000s, his focus has turned
to the tightening controls of European borders, delving into the heart of
issues of refugees and migrants in Fortress Europe (2000), followed by a
film trilogy. Projects that follow / documentary One Woman – One Century
(2011), docu-drama Pirika on Film (2013), etc.

2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 17.15
2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 17.00

Katharina elsô filmje elnyerte a Max Oph¸ls Film Fesztivál Dokumentum- Florian studied Directing at the Film
film Díját 2010-ben. Második teljes estés dokumentumfilmje, a WE WERE and Television University iKonrad
Wolfî (HFF) in Potsdam Babelsberg.
REBELS-t, együttmûködve Florian Schewe-vel.
His graduation film LEBENDKONFlorian vizsgafilmje a LEBENDKONTROLLE elnyerte a Dialogue en per- TROLLE won the Dialogue en perspective díjat a Berlini Nemzetközi Film Fesztiválon 2010-ben. Azóta spective prize at the Berlin Internatelevíziós dokumentumfilmeken és független film produkciókon dolgozik.
tional Film Festival in 2010. Since
then, he has worked on television
documentaries and independent film productions. He also worked on the
collaborative online film project www.thetwosudans.com.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 13.00
2015. szeptember 25. Tesla l Nagyterem l 14.45
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Daniel világa / Daniel’s World
Daniel 25 éves, könyveket ír és irodalmat tanul az egyetemen. Soha nem volt még párkapcsolata, ráadásul pontosan
tudja, hogy soha nem is lesz olyan partnere, akit igazán szerethetne. Daniel ugyanis a társadalom szemében legsúlyosabb
kategóriába tartozik: pedofil. Élete egy állandó kísérlet: lehet e így élni és túlélni? A fô kérdés azonban az, mit látunk meg
mi Danielbôl és a hozzá hasonlókból az elôítéleteink sûrû hálóján keresztül.
Daniel is 25 and writes books. He has never been in a relationship and knows there will never be a partner for him. Daniel is a
pedophile and his life is an everyday experiment of living and surviving.

Nézz szembe a sztereotípiákkal! / Let’s face stereotypes

Visszaút / Comeback
Szlovákia legjobban ôrzött börtönében az idô nagyon lassan telik. Két visszaesô elítélt a múltat értékeli és a jövôt latolgatja,
miközben közeleg a büntetésük vége. Mi vár Zlatkora és Mirora a börtönön kívül ennyi rács mögött töltött év után? A szabadulás után végzettség nélkül, priusszal és üres kézzel találják magukat. A családi hátterük bonyolult, nincsenek barátaik
vagy példaképeik, így esélyük sem a beilleszkedésre. Jobb híján belevetik magukat az újdonságokba: nôk, kocsik, divat,
okos telefonok. A világ változott, de ôk nem. Vajon képesek lesznek az újrakezdésre? Veszélyt jelentenek a társadalomra?
Igazságos az igazságszolgáltatás? A film a visszaesô bûnözôk beilleszkedésének lehetôségérôl, és a társadalom ördögi
köreirôl szól.
Time in one of Slovakia’s most guarded prisons where most prisoners return regularly, passes very slowly. Two recidivists
evaluate their past and look into the future as the time of their release approaches. How does the whole process look and
what awaits Zlatko and Miro outside of jail? Once out, they are empty-handed with no education and a criminal record.
With a complicated family background and without friends they have no chance to integrate into normal life. Baffled, they
observe what’s new on the outside – women, cars, fashion, smart phones – everything has changed, but they remain the
same. Will they be able to start from scratch and is it safe for
the society? Is the judicial system fair enough? Comeback
tells the story of repeat criminals’ reintegration and being
trapped in a vicious circle.
Director: Miro Remo
Producer: Barbara Harumova Hessova
Cinematographer: Ivo Miko, Jaro Vaľko, Mário Ondriš
Editor(s): Marek Krácovský
Country: Slovakia | Year: 2014 | Duration (mins.): 85’

Director: Veronika Liskova
Producer: Jana Brozkova
Cinematographer: Brano Pazitka
Editor(s): Hedvika Hansalová
Country: Czech Republic | Year: 2015 | Duration (mins.): 75’

Awards / Díjak:
International Film Festival Cinematik 2014 l Award Of The Mayor Of
Piešcany
Finále Plzen 2015 l Special Mention Of The Jury For The “Unique Observation Of The Conclusion World As The Cycle Of Crime And Punishment.”

Awards / Díjak:
IDFF Jihlava 2014 - Audience Award
Veronika Lišková Prágában született 1982-ben. A
Károly Egyetem kulturális tanulmányok szakán végzett,
és szövegkönyvírást és dramaturgiát tanult a Prágai
Elôadómûvészeti Egyetemen. Dokumentumfilmek rendezôjeként és szövegkönyvírójaként együttmûködött a
nemzeti Cseh Televízióval. Jelenleg a Prágai Dokumentumfilm Intézet képzési programját vezeti. Egész estés
most debütáló filmje, a Daniel’s World a Berlinale Panorama szekciójában debütált– Berlin IFF 2015-ben. Filmográfia: Doteky
tance (dokumentumfilm, 2010) Mezicas (kísérleti film, 2010) Dokud nás
Bůh nerozdélí (dokumentumfilm, 2011) Trochu lepší svét (dokumentumfilm,
2012) Daniel’s World (dokumentumfilm, 2014)
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Veronika Lišková was born in Prague, Czech Republic in 1982. She graduated from cultural studies at Charles University, and screenwriting and
dramaturgy at Academy of Performing Arts in Prague. She was the editor
in chief of the Novy Prostor magazine – a popular Czech biweekly street
paper sold by the homeless and low-income vendors. She has been cooperating with national Czech TV as a director and screenwriter of documentaries. She currently heads the training programme at the Institute of
Documentary Film in Prague. Her feature-length debut Daniel’s World had
its international premiere in the Panorama section of the Berlinale – Berlin
IFF in 2015.

2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 21.30
2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 21.30

Miro Remo Ladce-ben született, egy kis ipari faluban Szlovákia közepén
1983-ban. Középiskoláját 2001-ben végezte el, majd letelepedett
Pozsonyban, Szlovákia fôvárosában. Grafikus tervezôként dolgozik már
6 éve egy kis számítástechnikai cégnél, és rendezést tanul a Pozsonyi
Elôadómûvészeti Egyetemen. Három diákfilmjét a világ számos fesztiválján
bemutatták, és több mint 40 díjat kapott. Utolsó filmje, az Arsy-Versy a legsikeresebb film az egyetem történetében, ahol Miro már ötödéves. A film
30 nemzetközi és hazai díjat nyert az utóbbi 12 hónap alatt.

Miro Remo was born in Ladce, in the small industrial
village in the centre of Slovakia in 1983. He graduated grammar-school in 2001, then settled in Bratislava,
capital city of Slovakia. He is working as graphic designer for 6 years in the small IT company and studying
directing at University of performing arts in Bratislava.
His three student’s films were shown at many festivals
around the world and received more than 40 awards
together. His last film Arsy-Versy is the most succesfull film in the history of
university, where Miro is in fifth of year studying, with 30 international and
domestic prizes for last 12 screening’s months.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 17.15
2015. szeptember 24. Tesla l Nagyterem l 15.15
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Az Érpatak modell / The Érpatak Model
A holland dokumentumfilm Orosz Mihály Zoltán hiper-energikus és ultra nacionalista jobbikos polgármester ténykedését
mutatja be Érpatakon, az 1750 fôs kelet-magyarországi településen. Az érpataki rendszer kitalálója a “szent és egységes
diktatúra” szószólója, ahol a legfôbb értékek a rend, a fegyelem és harcos lélek. A lakosokat két csoportra osztja aszerint,
hogy az érpatak modell szempontjából építô, vagy romboló tevékenységet folytat az adott személy. A polgármester eltökélte,
hogy egy jobb világot teremt. Mindezt ezúttal egy „kívülálló” szemén keresztül nézhetjük végig. Vajon mit mutat meg rólunk
a film?t
The film portrays Mihály Zoltán Orosz; the hyper energetic and ultra nationalist mayor of Érpatak, a village of 1,750 inhabitants
in eastern Hungary. Mayor Orosz is possessed by delusions of order, discipline and control. He divides the villagers into “builders”
and “destroyers”; supporters and opponents of his Érpatak Model. The mayor’s ultimate goal is the creation of a “sacred and
organic dictatorship” where the supreme values are order, discipline and fighting spirit in order to unite the community on a local
level and the nation on a country level.
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Test-Vér / Blood Sisters
Az ikerlányok, Julia és Johanna, akik Azerbajdzsánból érkeztek a svédországi Malmöbe, egy súlyos, soha ki nem tárgyalt
„csomagot” cipelnek magukkal. Összebújva alszanak, és ha a sötét titok elôhívja a szokásos rémálmokat, egymásból
merítenek erôt. Az átélt trauma felbonthatatlan köteléket alkot közöttük. Olyan szimbiózisban élnek, ami több a szoros
testvéri szeretetnél. A lányok megfogadják, hogy mindig ott lesznek egymásnak, és soha nem engedik, hogy bárki közéjük
álljon. Ígéreteiket magukra is tetoválják. De mi történik, amikor Julia megházasodik, és az új fogadalom úgy tûnik ellentmondásba kerül a régivel? A szétválás felkavarja az emlékeket, és a lányoknak szembe kell nézniük a kérdéssel: kik is ôk
a másik nélkül? Vajon együtt, vagy külön-külön erôsebbek?
Twins Julia and Johanna arrive in Malmö, Sweden, from Azerbaijan, carrying unspeakable emotional baggage. The inseparable sisters curl up beside each other at night, trying to fend off nightmares of abduction and abuse. They are survivors
who have an unbreakable bond that transcends trauma, and a striking symbiosis that is beyond supportive. The siblings
promise to always be there for one another, to never let anyone own them, and ink their intentions as tattoos. But when Julia
decides to get married, one vow severs another and the young women fall out of copacetic communication. Their separation brings the past vividly back into the present and forces
them to confront questions about who they are without the
other. Are Johanna and Julia stronger together or apart?

Director: Malin Andersson
Producer: Malin Andersson
Cinematographer: Kate McCullough
Editor(s): Erik Bäfving
Country: Sweden | Year: 2015 | Duration (mins.): 83’

Director: Benny Brunner
Producer: Benny Brunner
Cinematographer: Benny Brunner
Editor(s): Noemi Mehrli
Country: Netherlands | Year: 2014 | Duration (mins.): 76’

Awards / Díjak:
IDFA- Audience Award 2005 Cannes - CICAE Award Hawaii IDF

Benny Brunner nemzetközi területen ír, rendez és gyárt
dokumentumfilmeket az 1980-as évek óta. A tulajdonuktól megfosztott, a képviselet nélkül maradt és a
’más’ emberekrôl készít politikai filmeket. Brunner filmjeit széles körben közvetítették és vitték vászonra. Az
emberek ezek közül több filmet felforgatónak találnak
– Brunner ezt dicséretnek veszi.
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Benny Brunner wrote, directed & produced documentary films internationally since the late 1980s. He makes political films that side with the
dispossessed, unrepresented and the ‘other’. Brunner’s films were widely
broadcast and screened. People consider a number of them to be subversive - Brunner sees it as a compliment.

2015. szeptember 23. Tesla l Nagyterem l 18.15
2015. szeptember 26. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 17.15

Malin Andersson, a svéd dokumentumfilm készítô a svédországi Malmôben él, ahol saját cége van, a Malin Andersson Film, mely kreatív nemzetközi dokumentumfilmeket gyárt és rendez. Malin a ”Belfast Girls” címû
filmmel debütált (2006, WGFilm/Les Films du Tambour de Soie produkció),
mely például megkapta a Festival Traces de Vies ”Best Debut film” díját,
az EBU/Unesco ”Boundless award” ifjú filmrendezôi díját és a legnagyobb
svéd szórakoztató magazin, a”Nöjesguiden” ”Best Film of the Year” díját,
illetve jelölték a svéd ”TEMPO Award” és ”Prix Europa” díjra. Malin legutóbbi nemzetközi koprodukciója a”Blood Sisters” (2015, MAF produkció
és Solas Productions, Mechanix Film, Final Cut For Real, Avanton Productions and Les Films du Tambour de Soie koprodukció) világpremierje a Hot
Docs-on volt 2015-ben.

Swedish documentary filmmaker Malin Andersson owns
her company Malin Andersson Film, producing and
directing creative international documentaries. She divides since many years her time between Sweden and
Ireland, where she also produces and directs films and
is passionate about making films about girls’ lives and
mentoring young female film talents. Malin’s debut was
”Belfast Girls” which for instance picked up ”Best Debut
film” at Festival Traces de Vies, the EBU/Unesco ”Boundless award” for
young European filmmakers. Malin’s most recent film, ”Blood Sisters” had
its world premiere at Hot Docs 2015.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 15.15
2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 11.30
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Szülei szeme / His Parents’ Eyes
Ferike szó szerint a szülei szeme, hiszen a kisfiú szülei vakok. A 11 évet átívelô megható családportré szituációkkal, belsô monológokkal teli.
Kati és Gyôzô átlagemberek. Ôk is mindennapi gondokkal, a szokásos együttélési nehézségekkel küszködnek. Helyzetük mégsem
átlagos, mert világtalan emberpárként gyermeket vállaltak.
Ferike, aki lát, négy évesen kezdi megérteni, hogy szülei nem látnak. Kameránk elôtt történik a felismerés. 9-10 évesen pedig már
a szüleirôl gondoskodás felnôttes gondolatokat is ébreszt benne. Ô a szülei szeme, szó szerint.
Ferike is literally his parents’ eyes, because his mum and dad are both blind – a touching family portrait spanning 11 years.
Kati and Gyôzô are just like the rest of us, battling with everyday problems and the difficulties we all experience when we share
our lives with others. But their situation is far from familiar to most people as they are both blind and decided to have a child
together. Ferike is perfectly healthy.
Our cameras followed young Ferike and his family for the first two years as they faced the challenges that their unusual life presented. The Light of Our Eye appeared at ten renowned international film festivals, where it collected an array of awards and
accolades.
Ferike is four years old by the time he realises that his parents
cannot see, and we witness this monumental moment on film.
By the time he is ten, he is already starting to think about how
best to care for his unseeing mother and father. He is literally
his parents’ eyes.

Nézz szembe a sztereotípiákkal! / Let’s face stereotypes

Valami jobbra várva / Something Better to Come
Hiába Moszkvában a legmagasabb az egy fôre jutó milliárdosok száma, a világ legnagyobb szeméttelepe is e város mellett
található. Ez a Szvalka. A barátságtalan helyet az orosz maffia irányítja. Itt él a kis Yula anyjával, barátaival, és sok-sok
sorstársával. A mindennapok nagyon kemények a Szvalkán, de az emberség, a szépség a legváratlanabb helyeken bukkan
fel. Yulának minden vágya, hogy elszabaduljon errôl a helytôl, és bármi áron, de megváltoztassa az életét. A Valami jobbra
várva 14 éven át követi a lány sorsát és küzdelmét egy jobb életért.
Right outside of Moscow - home to the highest number of billionaires pr. capita - you will find the largest junkyard in the world:
The Svalka. It is a hard place run by the Russian mafia. Moreover, it is where Yula lives with her mother, her friends and many other
people. Life is tough in the Svalka, but it is also a place where beauty and humanity can arise from the most unlikely conditions.
It is from this place that Yula dreams of escaping and changing her life, even if it seems impossible.

Director: Hanna Polak
Producer: Sigrid Dyekjaer
Cinematographer: Hanna Polak
Editor(s): Marcin Kot Bastkowski
Country: Denmark | Year: 2014 | Duration (mins.): 105’
Awards / Díjak:
IDFA 2014: Special Jury Award
Trieste Film Festival: Best Documentary
Art DocFest Moscow: Grand Prix of ArtDoc
ZagrebDox 2015: Special Mention

Director: Ágota Varga
Producer: Ágota Varga
Cinematographer: Károly Markert, Ágota Varga
Editor(s): Ágota Varga
Country: Hungary | Year: 2015 | Duration (mins.): 90’
Varga Ágota Balázs Béla-díjas, UNESCO –és Tolerancia
–és Ember Judit-díjas filmrendezô közel 100 dokumentumfilmmel a háta mögött. Több jelentôs nemzetközi és
hazai filmfesztiválokon díjazták filmjeit. Általában vitára
ingerlôk a filmjei, melyeket jelentôs sajtóvisszhang kísér.
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Ágota Varga, Béla Balázs Award-winning, UNESCO -end Tolerancia –end
Judit Ember Award-winning film director, has nearly 100 documentaries
behind her. Her films have received prizes at several major international
and Hungarian film festivals. Her films usually incite debate and receive
wide press coverage.

2015. szeptember 23. Tesla l Nagyterem l 16.00
2015. szeptember 24. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 19.30

Rendezô. 1967-ben született Lengyelországban. 2002-ben Polak tanulmányait a moszkvai VGIK filmes iskolában kezdte. Polak számos díjnyertes
filmet rendezett, gyártott és forgatott. A “The Children of Leningradsky,”
rövid dokumentumfilm a moszkvai Leningradsky állomás hajléktalan gyerekeirôl szól, Oscar díjra jelölték, két Emmy díjat kapott, és 2004-en elnyerte
az IDA díjat. A “Something Better To Come” dokumentumfilm (2014) világpremierje az IDFA-n volt, és elvitte a Zsûri Különdíját.

Director. Born 1967, Poland. In 2002 Polak started her
education at the film school VGIK in Moscow. Polak
has directed, produced and shot several award winning
films. The short documentary “The Children of Leningradsky,” about homeless children from Moscow’s Leningradsky station, was nominated for an Oscar, two Emmys and won an IDA award in 2004. The documentary
“Something Better To Come” (2014) world premiered at
IDFA and took home the Special Jury award.

2015. szeptember 23. Tesla l Nagyterem l 11.00
2015. szeptember 25. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 18.45
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A csend királynôje / The Queen of Silence

Több mint 12 évig együttmûködött a TVP-vel különbözô ünnepelt TV show-k és rövid dokumentumfilmek
szerzôjeként. 2007-ben PhD-t szerzett új médiából, és
azóta dolgozik elôadóként a televíziós újságírás és interaktív filmgyártás témáiban a Wroclawi Egyetemen,
szakterülete a multimédiás történetmesélés. 2010-ben
megalapította a Chilli Productions-t, egy kreatív dokumentumfilmekre fókuszáló társaságot.
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For over 12 years she has cooperated with TVP as an author of various acclaimed TV shows and short documentaries. In 2007 she obtained her PhD
in new media, and has been working since then as a lecturer in television
journalism and interactive fi lm at the University of Wroclaw, specialising in
multimedia storytelling. In 2010 she founded Chilli Productions, a company focused on creative documentaries.

2015. szeptember 23. Uránia Nemzeti Filmszínház l Nagyterem l 11.00
2015. szeptember 26. Tesla l Nagyterem l 17.00

face
’s

Awards / Díjak:
One World HRFF Prague 2015 - Czech Radio Jury Award
DOK.Munich 2015-Honorable Mention
Krakow IFF 2015 - Best Feature-length Documentary
Deutscher Kamerapreis 2015 - Best Camera, Best Editing

Let

Nézz

Director: Agnieszka Zwiefka
Producer: Heino Deckert, Agnieszka Zwiefka
Cinematographer: Aleksander Duraj, Armand Urbaniak
Editor(s): Thomas Ernst, Hansjörg Weissbrich
Country: Germany, Poland | Year: 2014 | Duration (mins.): 80’

the

shorts

szembe

a

rövidekkel

10 years old Denisa is an outcast in many ways. She is an illegal citizen of a gypsy camp in Poland, a woman in a patriarchal
gypsy community and most of all – she doesn’t speak as no one has ever diagnosed her with severe hearing disabilities. She lives
in a world of her own, full of rhythm and dance, imitating the glamorous women from the Bollywood DVDs she found in a nearby
garbage. Dancing she can be anyone she wants, even a queen, and express what she can‘t say – joy, sadness and fear.

!

A tízéves Denisa román családjával Lengyelországban él egy város széli ideiglenes táborban, ahol a helyiek nem látják ôket
szívesen. Denisa nem hall, és mivel még soha, egyetlen orvos sem vizsgálta meg, vagy foglalkozott vele, természetesen
beszélni sem tanult meg. Hogy Denisa más, mint a többiek, azonban csak akkor válik egyértelmûvé, amikor egy napon
a kidobott játékok között egy bollywoodi dvd-t talál, ami örökre megváltoztatja az életét. A ruhák, a zene és a tánc
egyszeriben mesés világgá varázsolják számára a nyomasztó valóságot. Amikor táncol, Denisa az lehet, aki csak akar. Akár
királynô is. És ami a legfontosabb, kifejezheti, amire nincsenek szavai: örömöt, szomorúságot és félelmet.
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Veruda / Veruda
Bojan 24 éves. Ebbôl majdnem 5 évet töltött Horvátország különbözô börtöneiben. 20 évig élt Pula Veruda nevû városrészében.
A filmben többek között életében elôször rögzített egy dalt. A hip-hop számot persze alig befolyásolták börtönbeli élményei... A
fô kérdés azonban az, sikerül-e betekintést nyernünk Bojan rövid életét hátulról mozgató eseményekbe?
Bojan is 24. Almost 5 years of his life he spent in jails around Croatia (Turopolje, Sisak, Glina, Remetinec, Pula, Zagreb, Rijeka).
20 years of his life he spent in part of town Pula named Veruda. During this filming he recorded first time in his life – a song. His
hip-hop was hardly influenced with his prison experiences…

Giovanni és a vízibalett / Giovanni and the Waterballet
A tíz éves kisfiúnak, Giovanninak van egy nagy álma: ô szeretne lenni az elsô, aki fiúként indul a holland szinkronúszó
bajnokságon. Sajnos nem mindenki olyan megértô vele, mint szeretné, hiszen választott sportja tipikusan a lányok felségterülete. De Giovanni úgy dönt, saját útját járja. A fiúnak hobbija mellett barátnôje is van. Kettesben sokszor beszélgetnek a
jövôrôl. A kislánynak sikerül a cél, amit Giovanni is kitûzött magának. Vajon elônyt kovácsol Giovanni Kim támogatásából,
és sikerül eljutnia a bajnokságokig?
Ten-year old Giovanni has a dream: he wants to be the first boy to compete in the Dutch Synchronized Swimming Championships.
Because his chosen field is viewed as typically one for girls, not everybody is as understanding as they could be. But Giovanni
runs his own race and Kim, his girlfriend does get what he is trying to do. When they are alone they chat about the future. Will
Giovanni be able to take advantage of Kim’s support and make it to the Championships?

Director: Astrid Bussink
Producer: Hasse van Nunen & Renko Douze
Cinematographer: Diderik Evers, Dirk-Jan Kerkkamp,
Sal Kroonenberg
Editor(s): Femke Klein Obbink
Country: Netherlands | Year: 2014 | Duration (mins.): 17’
Awards / Díjak:
Mediafund Kids & Docs Award at IDFA
Generation Kplus International Jury Prize at Berlinale
Audience Parents Award at New York Children’s Film Festival
Silver Award for Best Documentary, Caïro International Cinema & Arts
Festival for Children
Audience Award - Full Frame International Documentary Film Festival

Director: Igor Bezinovic
Producer: Leon Rizmaul
Cinematographer: Tomislav Trumbetaš
Editor(s): Hrvoslava Brkušic
Country: Croatia | Year: 2015 | Duration (mins.): 34’
Igor Bezinovic Rijekában született 1983-ban. Filozófiából, szociológiából és összehasonlító irodalomból szerzett diplomát a Humán és Társadalomtudományi
Tanszéken, valamint filmes és televíziós rendezôi diplomát a Zágrábi Dráma Mûvészeti Akadémián. Profi és
amatôr filmesként is dolgozik. Körülbelül tíz rövid és egy
egészestés dokumentumfilmet rendezett The Blockade
címmel, melyet a ZagrebDox mutatott be. A fesztivál
egyéb munkáit is bemutatta, az Above Average (2008) címû filmet, mely a
közönség szavazatai szerint a legjobb horvát film lett. 2011-ben Bezinovic
tagja volt a ZagrebDox kisfilmes zsûrijének.
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Igor Bezinovic was born in Rijeka in 1983. He obtained his degree in
Philosophy, Sociology and Comparative Literature from the Zagreb Faculty
of Humanities and Social Sciences and Film and TV Directing from the
Zagreb Academy of Dramatic Arts. He is both a professional and an amateur filmmaker. He directed around ten shorts and a feature length documentary The Blockade, screened at ZagrebDox. The festival also screened
other of his films, with Above Average (2008) ranked the best Croatian
film by the audience’s vote. In 2011 Bezinovic was a Small Jury member
at ZagrebDox.

2015. szeptember 23. Tesla l Kisterem l 20.15
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 19.30

Astrid Bussink (1975) szépmûvészetet tanult az AKI Szépmûvészeti
Akadémián Enschede-ben, és filmezést Skóciában az Edinburgh-i Mûvészeti Egyetemen. Tanulmányai során elkészítette díjnyertes dokumentumfilmjét,
a The Angelmakers címû filmet. A The Lost Colony és a My Enschede után
két gyermek dokumentumfilmet rendezett: Wool Fever és The Hideout. Ez a
legutolsó filmje elnyerte a Legjobb Rövid Dokumentumfilmnek járó Golden
Calf díjat a holland film fesztiválon. Amszterdamban él és dolgozik.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 20.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 14.30

Astrid Bussink (1975) studied fine arts at the Academy
of Fine arts AKI in Enschede and film at the Edinburgh
College of Art in Scotland. During her studies she made
the award-winning documentary The Angelmakers. After The Lost Colony and My Enschede she directed two
children’s documentaries: Wool Fever and The Hideout.
This last film won her the Golden Calf for Best Short
Documentary at the Netherlands Film Festival. She lives
and works in Amsterdam.
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A különös František / František of His Own Kind

Az Ana tér / Ana Square

František Krause, korábbi kormányhivatalnok több mint 30 éve fordult komolyan az ornitológia felé. Tanulmányozza és
védi a madarakat, madárházakat épít, és igyekszik minél közelebb kerülni hozzájuk. A madarakra vonatkozó feljegyzéseit
matematikai pontossággal készíti, ezeket archiválja és gondosan rendszerbe foglalja. A film bemutatja, hogyan hozza
összhangba Krause a természet szeretetét a tények és a logikus gondolkodás pozitivista tiszteletével. Ezt a rendkívüli szimbiózist tölti meg tartalommal és kezeli finom iróniával a narráció, melyben a tudatosan a jelentéktelen tényekre helyezett
hangsúly kifordítja a természetfilmeknél hagyományosan megszokott konvencionális leíró kommentárt.

Ana immár negyven éve egyetlen pihenônap nélkül jár a városi templom elé, hogy vallásos naptárakat és rózsafüzéreket
áruljon; ha süt a nap, ha fúj, ha esik, minden vasár- és ünnepnapon. Zorka, legádázabb vetélytársa tôle mindössze öt
méterre helyezte el bódéját. Üzletpolitikájuk egyszerû: vásárlóikat árcsökkentéssel igyekszenek megtartani. Bár állandó
konfliktusban vannak, mégsem boldogulnak egymás nélkül. A folyamatos információáramlás, a pletyka és a színes városi
egyéniségek dinamikus világától való függés tette ôket mikro-univerzumuk szilárd szimbólumaivá. Ana, Zorka és a Tér
elválaszthatatlan triót alkotnak ebben a hovatartozásról és barátságról szóló humoros kisfilmben.

For more than 30 years, former government clerk František Krause has had an active interest in ornithology. He studies birds and
protects them, building birdhouses and trying to be as close to them as possible. He records birds with mathematical precision,
archives his records, and carefully organizes all his information. Gogola’s documentary portrait shows how Krause combines love
for nature with a positivist respect for facts and logical thinking. This remarkable symbiosis is fleshed out and subtly ironized by
the narration, whose consciously exaggerated emphasis on minor facts subverts the conventional descriptive commentary we are
used to hearing in traditional nature documentaries.

For already 40 years, without a single day of rest, Ana has been coming in front of the city church to sell the religious
calendars and rosaries; in sun, in snow, in rain, on Sundays and holidays. Only five meters away, Zorka, her immediate
competitor, has placed her booth. They apply the business logic of keeping customers in a simple way – by lowering the
prices. Although they are in constant conflict, they can’t manage without each other. Dependence on the dynamic world of
constant flow of information, gossip and colorful city characters made them firm symbols of one micro universe. Ana, Zorka
and The Square are inseparable trio in a humorous social essay about belonging and friendship.

Director: Jelena Novakovic
Producer: Vanja Jambrovic, Oliver Sertic
Cinematographer: Wolfram Huke
Editor(s): Hrvoslava Brkušic
Country: Croatia | Year: 2015 | Duration (mins.): 26’

Director: Jan Gogola
Producer: Martina Santava
Cinematographer: Petr Prikasky
Editor(s): Jakub Hejna
Country: Czech Republic | Year: 2014 | Duration (mins.): 26’
Jan Gogola Jr. rendezô, dramaturg, szkript író és oktató. Tipikusan meditatív és stilizált dokumentumfilmjei
gyakran mindennapi kérdésekkel foglalkoznak. Elnyerte
a fôdíjat a Jihlava IDFF cseh Joy szekciójában 2009ben az I Love My Boring Life (2006) címû filmjével. Az
elmúlt három évben folyamatosan volt filmje ebben a
szekcióban, legutóbb a Mythmaking (2013). Az idei
Gottland dramaturgjaként is dolgozott.
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Awards / Díjak:
FMFS - Audience Award
Jan Gogola Jr. is a director, dramaturge, screenwriter, and educator. His
typically meditative or stylized documentaries often explore issues of the everyday. He won the main prize in the Czech Joy section at the 2009 Jihlava
IDFF for I Love My Boring Life (2006). He has had a film in this section for
the past three years running, most recently Mythmaking (2013). He also
worked as the dramaturge for this year’s Gottland.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 20.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 14.30

Ana most már negyven éve egyetlen pihenônap nélkül jár a városi templom elé, hogy vallásos naptárakat és rózsafüzéreket áruljon; ha süt a nap,
ha fúj, ha esik, minden vasár- és ünnepnapon. Rendszeres nyugdíjat kap,
és még csak nem is tartozik a társadalom legalsóbb rétegéhez. Ôt más
motiválja. Zorka, legádázabb versenytársa tôle csupán öt méterre helyezte el bódéját. Azt az üzleti logikát alkalmazzák, hogy vásárlóikat a legegyszerûbb módon – árcsökkentéssel igyekszenek megtartani. Bár állandó
konfliktusban vannak egymással, mégsem boldogulnak egymás nélkül.
Az állandó információáramlás, a pletyka és a színes városi egyéniségek
dinamikus világától való függés tette ôket mikro-univerzumuk szilárd szimbólumaivá. Ana, Zorka és A Tér elválaszthatatlan triót képeznek ebben a
hovatartozásról és barátságról szóló humoros társadalomtanulmányban.

2015. szeptember 24. Tesla l Kisterem l 18.45
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 17.45

Jelena Novakovic was born in 1980 in Zagreb. She
graduated from departments of sociology and information science at Faculty of Social Sciences in Zagreb.
At the moment she is finishing the specialized master
course in “European Studies” on the Faculty of Political
Sciences in Zagreb. She has 10 years of work experience – she has been working for local and international
organizations. She is employed in British Council on
the projects of reform of state administration. In 2009 she attended film
workshop ‘’Attack – Medika’’, and in 2011 she finished Restart’s school of
documentary film. She volunteered on ZagrebDox and she is shooting and
editing short films as a hobby.
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Elválasztva / Separated
A Magyar Gyermekvédelmi Szolgálat öt testvért szakít el a szüleitôl. A gyerekeket nevelôszülôhöz viszik. A film egyik oldalon
bemutatja az édesanya küzdelmét, aki mindent megpróbál, hogy gyermekeit visszakapja, illetve a nevelôanya történetét,
aki megkedveli a gyermekeket, és jobb lehetôségeket biztosít számukra az életben.
The Hungarian Child Protective Services separates five siblings from their parents. The kids are taken to a foster parent who looks
after them. The documentary shows the struggle of the biological mother who tries to do everything in order to get her kids back
and the story of the foster mother who starts to love the kids and give them a better chance in life.

A kezdet / Starting Point
Aneta 19 éves korában fellázadt. Gyilkosságért bebörtönözték. Kilenc évvel késôbb, miközben büntetését tölti, gondozói
munkát vállal. Minden nap elindul a börtönbôl, hogy egy gondozói központban ápolja Helenát, aki reumában szenved.
Az idôs hölggyel beszélgetve Aneta ráébred, hogy mennyi mindene van az életben, és elkezd hinni önmagában az elôtte
álló kemény vizsga elôtt.
Aneta rebelled at the age of 19. She went to prison for murder. Nine year later, while serving her sentence, she takes up a job of
a carer. Every day she leaves the prison to go to the nursing home to look after Helena who suffers from rheumatism. By talking
to the old lady Aneta realises how much she has in life and starts to believe in herself before the hard test which is ahead of her.

Director: Michał Szczesniak
Producer: Polish Filmmakers Association Munk Studio
Cinematographer: Przemysław Niczyporuk
Editor(s): Jacek Tarasiuk, Daniel Gasiorowski
Country: Poland | Year: 2014 | Duration (mins.): 25’
Awards / Díjak:
Sheffield Doc/Fest - Short Doc Award
Cameraimage - Grand Prix of Short Documentary
Docudays UA - Main Prize
Documenta Madrid - Special Mention

Director: Vincze Máté
Producer: Miklos Bosnyák, Ferenc Pusztai
Cinematographer: Dániel Korodi, Vincze Máté
Editor(s): Áron Mezei
Country: Hungary | Year: 2015 | Duration (mins.): 25’
Vincze Máté budapesti filmes. Gyorsan szerelembe esett
a dokumentumfilmek világával, és tanulmányait a dokumentumfilm rendezés MA kurzusán folytatta. 2015
júniusában szerezte diplomáját a “Separated” címû egy
nevelôszülôrôl szóló rövid dokumentumfilmmel, és egy
interaktív dokumentumfilmekrôl szóló disszertációval.
Támogató egyetemi professzorainak köszönhetôen kutatása során sikerült beazonosítania az ôt legmélyebben
érdeklô területet, mely a transzmédia. Azóta is igyekszik az interaktivitás
lehetôségeit saját projektjeibe beépíteni. Jelenleg elsô teljes estét betöltô
dokumentumfilmjén dolgozik, mely a nemzetközi örökbefogadásról szól.
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Mate Vincze is a Budapest based filmmaker, graduated in 2012 from the
University of Theatre and Film Arts Budapest, where he studied television
production. He quickly fell in love with documentaries and continued his
studies in Directing Documentaries MA course. He graduated in 2015
with “Separated”. Thanks to his supporting professors at the university, his
research led him to identify his deepest interest, which is the world of transmedia. He currently works on his first feature length documentary.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 18.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 16.15

Michał Szczesniak rendezô, forgatókönyvíró, író és újságíró. Elnyerte a
Lengyel Filmes Szövetség fiatal mûvészeknek járó díját 2013-ban. Rövid
játékfilmje, az A Boat számos díjat nyert Lengyelországban és külföldön,
és filmdarabja, a Goliath, színdarabja a Patrz: Wolna wola (Look. Free
Will), valamint legutóbbi filmje, a Sashka, Sashka szintén mind díjnyertes
alkotások. Jelenleg elôprodukció alatt áll egy teljes estés játékfilmje, a Fisheye. Írásai jelennek meg a “TRENDY (Trends). Art of Living” havilapban, és
most debütáló regénye, a Dla wilka (For the Wolf), várhatóan ebben az
évben jelenik meg.

2015. szeptember 23. Tesla l Kisterem l 20.15
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 19.30

Michał Szczesniak is a director, screenwriter, writer and
journalist. He was awarded a Polish Filmmakers Association young film artist’s grant in 2013. His short feature,
A Boat, received numerous awards both in Poland and
abroad and his screenplay, Goliath, as well as his play,
Patrz: Wolna wola (Look. Free Will) and his most recent
film, Sashka, Sashka, are all prize-winners as well. He
is currently in pre-production for a full-length feature,
Fisheye. His writings appear in the “TRENDY (Trends). Art of Living” monthly and his debut novel, Dla wilka (For the Wolf), is due out this year.
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Werka / Werka
Hol húzódnak az önfeláldozás határai? A Werka egy rendkívüli kihívást vállaló gyufagyári munkásnô történetét meséli el.
Tanúi lehetünk élete egy meghatározó idôszakának, amikor megpróbálja álmait valóra váltani. Ez a történet egy rendkívüli
átalakulásról szól, és a szeretetrôl, mely értelmet ad életének.
What are the limits of personal sacrifice? The film tells the story of a match factory worker who takes up a remarkable challenge.
We observe several crucial months in her life, as she attempts to turn her dreams into reality. It’s the story of extraordinary transformation. About love that gives her life meaning.

Mirôl híres Ahmedabad? / Famous in Ahmedabad
A film az indiai sárkányröptetô fesztivál kaleidoszkópszerû környezetében játszódik. A fesztivál egy különleges sziget: az eseményre aki él és mozog rákészül, minden átalakul, semmi sem olyan, mint elôtte vagy utána. Szemtanúi lehetünk például
annak, ahogy a 11 éves Zaid a fesztivál közeledtével átvedlik agresszív, szenvedélyektôl fûtött sárkányröptetôvé, és ebben
szinte semmi nem állíthatja meg. Mi hajtja a megszállott résztvevôket?
Set during the kaleidoscopic backdrop of the kite-flying festival in India, ‘Amdavad Ma Famous’, witnesses the transformation of
an 11-year-old Zaid from a boy next door to an aggressive and a passionate kite-runner until he comes across a hindrance that
prevents him from flying kites.

Director: Paweł Łozinski
Producer: Łozinski Production
Cinematographer: Paweł Łozinski, Wojciech Staroń
Editor(s): Dorota Wardeszkiewicz
Country: Poland | Year: 2014 | Duration (mins.): 40’

Director: Hardik Mehta
Producer: Hardik Mehta
Cinematographer: Piyush Puty
Editor(s): Hardik Mehta
Country: India | Year: 2015 | Duration (mins.): 30’

Awards / Díjak:
Krakow Film Festival 2014 – Maciej Szumowski Award
Paweł Łoziński Varsóban született 1965-ben. A lodzi
lengyel Film Iskola Rendezôi szakán végzett. Marcel
Łoziński, dokumentumfilm rendezô fia. Rangos díjakat
nyert a Bornholm, Párizs, Lipcse és Krakkó által rendezett fesztiválokon. A rendezô rengeteg teret és idôt
hagy alakjainak, akiket viszont soha nem téveszt szem
elôl a kamera, aminek segítségével feltárulnak a karakterek valódi motivációi és szándékai. Filmjei a jelenkori
lengyel társadalom finom és kritikus ábrázolását adják.
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Paweł Łoziński was born in 1965 in Warsaw. He graduated from the Directing Department of the Polish Film School in Lodz. Son of Marcel Łoziński,
famous director of documentaries. He has won prestigious awards at festivals in Bornholm, Paris, Leipzig and Krakow. For the characters in his films,
the director allows plenty of space and time, but at the same time his eyes
never stray off the camera, which allows to reveal character‘s true motives
and intentions. His films are subtle and critical view of current Polish society.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 18.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 16.15

Hardik Mehta, 32 éves, független filmes Indiából. Miután egyetemi tanulmányait 2004-ben befejezte Élelmiszer és Tejipari Technológia szakon,
csatlakozott az AJK Tömegkommunikációs Kutatási Központ, Jamia, Millia,
Islamia, New Delhi kétéves posztgraduális programjához. Szervesen részt
vett a következô alkotásokban: ‘Road, Movie’ Dev Benegal rendezésében
(2010), ’Lootera’ Vikramaditya Motwane rendezésében (2013) és ’Queen’
Vikas Bahl rendezésében (2014) script supervisor-ként és segédrendezôként. Legutóbbi rövidfilmjének címe a Skin Deep (2014), melyet
színházra adaptáltak Indiában másik három rövidfilmjével együtt a Chaar
Cutting antológiában.

2015. szeptember 24. Tesla l Kisterem l 18.45
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 17.45

Hardik Mehta, 32 is an independent filmmaker from
India. After completing his graduation in 2004 in
Food and Dairy Technology, he joined the two years
post-graduate degree programme, M.A in Mass Communication at the AJK Mass Communication Research
Centre, Jamia Millia Islamia, New Delhi. He has been
an integral part of Director Dev Benegal’s ‘Road, Movie’ (2010), Vikramaditya Motwane’s Lootera (2013)
and Vikas Bahl’s Queen (2014) as a script supervisor and an assistant
director. His recent short film is called Skin Deep (2014) was released theatrically across India along with three other short films under an anthology
called Chaar Cutting

61

NÉZZ SZEMBE A RÖVIDEKKEL! / Let’s face the shorts

Birtok / Territory

Awards / Díjak:
Best Short Documentary, Hot Docs 2015
Eleanor az angliai vidéki Suffolkban nôtt fel, diplomáját
franciából és spanyolból szerezte. Ezután két évig dolgozott Franciaországban, Olaszországban, Tunéziában,
mint tanár és film producer. Elsô filmje, a The Price of
Freedom (2012) elnyerte a legjobb web dok-nak járó
díjat az IAWRT Awards-on 2013-ban. Eleanor mesteri fokozatot szerzett dokumentumfilm rendezésben
az angliai National Film & Television School-ban, ahol
elkészítette a Territory címû filmjét (2015), mely elnyerte a Hot Docs legjobb dokumentumfilm díját 2015-ben. Londonben él és dolgozik Glow in
the Dark Films dokumentumfilm készítô cégnél.
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After growing up in rural Suffolk, UK, Eleanor did a degree in French &
Spanish. She went on to spend two years working in France, Italy and Tunisia as a teacher and filmmaker. Her first film The Price of Freedom (2012)
was awarded best web doc at the IAWRT Awards 2013. Eleanor went on
to complete an MA in Directing Documentary at the National Film & Television School, UK, where she made Territory (2015), which won best short
documentary at Hot Docs 2015. She lives and works in London as part of
documentary collective Glow in the Dark Films.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 20.00
2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 14.30
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Director: Eleanor Mortimer
Producer: Eleanor Mortimer
Cinematographer: Eleanor Mortimer
Editor(s): Nina Rac
Country: United Kingdom | Year: 2015 | Duration (mins.): 17’
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The rock of Gibraltar is shared between two primate species: people and monkeys. The monkeys populated the upper rock long
before the latest human inhabitants, the British, arrived, and now, 300 years on, there are tensions between the two. Attempts to
expel the monkeys from the town with peashooters are in vain, as the animals rise to the challenges of the new game. This leads
the government to resort to more drastic tactics. A warm and lyrical film about our territorial tendencies as humans.
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A gibraltári sziklán két fôemlôs faj osztozik: emberek és majmok. Utóbbiak már jóval azelôtt a felsô sziklán laktak, hogy
a britek, a legutóbb betelepülôk ideértek volna, és most, 300 év múltán feszültség van kialakulóban a két faj között. Hiábavalónak bizonyulnak azok a kísérletek, hogy a majmokat fúvócsövekkel zavarják ki a városból, mivel az állatok hamar
beletanulnak a játékba. Ez arra készteti a kormányt, hogy drasztikusabb taktikákhoz folyamodjon. A Birtok bensôséges, lírai
film, mely rólunk, emberekrôl, a mi területi törekvéseinkrôl szól.
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Nôi jogon / Sisters in Law (Kim Longinotto, Florence Ayisi) 106’ UK, 2005

A tánc bajnoka / Ballroom Dancer

2015. szeptember 24. Tesla l Kisterem l 16.15

2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 21.15

A „Sisters in Law” egy Cameroon-i (Nyugat Afrika) kisváros bíróságára enged bepillantást, ahol az államügyész és a bíró nôk,
akik nagy jogi tudással, szenvedélyesen küzdenek a szexista társadalmi normákkal szemben az igazságért. A rendezô, Longinotto,
tehetséggel találja meg az általánost az egyediben, lassan vezeti be nézôjét a filmen ritkán látható helyzetekbe. A négy hónap alatt
forgatott film finoman szövi össze a bírósági jeleneteket a kisvárosi élet mindennapjaival. Megmutatja, hogy a bátor személyes harcok
sokszor politikaiak is: egy hatéves lány elmenekül a bántalmazó nagynénjétôl, egy nô elhatározza, hogy elválik kegyetlen férjétôl,
egy fiatal lány nemi erôszakkal vádolja a szomszédját. Egyszerû eszközökkel, egyetlen kamera az elbûvölô, zavaró vagy szórakoztató
bensôséges drámai helyzetek középpontjába helyezi a nézôt.

2000-ben Slavik Kryklyvyy lett a Latin Táncok világbajnoka partnerével és szerelmével, Joanna Leuni-szal. A kitartó siker biztosnak
tûnt, de ehelyett Slavik karrierje összeomlott, míg Leunis továbbra is páratlan sikereket aratott új partnerével. Egy évtizeddel késôbb
Slavik a visszatérést tervezi. Új partnere egyben barátnôje, Anna Melnikova amatôr táncbajnok, és a siker ismét közelinek tûnik. De
amikor a kapcsolatukat a táncparketten és azon kívül is mûködtetni kell, Slavik töretlen és szilárd ambíciója vajon segíti ôket vagy
hátrányukra szolgál?

Sisters in Law, a quiet, understated doc that delves into local courtroom drama in a small town in Cameroon, West Africa, by following
the state prosecutor and judge - both women - as they fight sexist attitudes and societal norms with a keen knowledge of the law, an
acute desire for justice and their own firm brand of compassion. The director, Longinotto has a knack for finding the universal in the
particular, slowly unravelling the inner workings of situations rarely explored on film. Shot over four months, the film delicately weaves
together court-room and small-town life, showing how brave personal battles are also profoundly political: A six-year old girl flees her
abusive aunt, a woman decides to end her cruel marriage and take her husband to court, and a young girl accuses her neighbour
of rape. Without fanfare, one simple camera puts you at the heart of these very intimate dramas that enthral, disturb and delight.

Az örökkévalóságig / Into Eternity

(Michael Madsen) 72’ Denmark, 2010

2015. szeptember 24. Tesla l Kisterem l 20.30
A világon mindenütt, minden egyes nap óriási mennyiségû magas radioaktivitású hulladékot helyeznek el ideiglenes tároló helyekre,
amelyek ki vannak téve a természeti katasztrófáknak és az emberi beavatkozásnak. Finnországban most készül a világ elsô állandó
raktározó helye - egy hatalmas, sziklákba vágott, föld alatti csatornarendszer. Nagyon fontos, hogy a tárolórendszer legalább 100
000 évig megmaradjon, mivel ennyi ideig tart a veszélyes hulladék lebomlása. Amikor a hulladékot ide elhelyezik, a létesítményt
lezárják, hogy soha többé senki ne férjen hozzá. De hogyan biztosítható ez? Hogyan tudjuk az utódainkat figyelmeztetni, hogy milyen hulladékot hagytunk rájuk? Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy azt gondolják, a régi idôk piramisait találták meg, misztikus
temetkezési helyet vagy elrejtett kincseket? Milyen nyelvet, milyen jeleket fognak majd megérteni, és ha megértik, vajon tiszteletben
tartják-e majd az utasításainkat?

(Christian Bonke, Andreas Koefoed) 84’ Denmark, 2011

In 2000, Slavik Kryklyvyy became the World Latin Dance Champion with his partner and lover Joanna Leunis. Enduring success
seemed assured, but instead Slavik’s career sputtered while Leunis went on to unrivaled glory with a replacement partner. A decade
later Slavik has his sights set on a comeback. He has reteamed with a new partner—his girlfriend, amateur dance champion Anna
Melnikova, and redemption seems within their grasp. But when it comes to making their relationship work both on and off the dance
floor, will Slavik’s unwavering ambition prove to be his greatest asset, or his fatal flaw?

A pokol mélyérôl / Hell and Back Again (Danfung Dennis) 88’ (UK/USA), 2011
2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 12.15
Mit jelent embereket harcba küldeni? Mit jelent hazajönni - lelkileg és testileg sérülten - és új életet kezdeni? A „Hell and Back Again”
olyan hatásosan és bensôségesen teszi fel és válaszolja meg ezeket a kérdéseket, ahogyan az afganisztáni konfliktusról szóló egyetlen
korábbi film sem volt képes. Ebben az úttörô filmalkotásban két narratíva találkozik: egy tengerészgyalogos élete a háború frontvonalában, majd ugyanennek a tengerészgyalogosnak az otthoni felépülése - a két történetszál álomszerûen, mégis reálisan festi le a
közkatonák háborús tapasztalatait.
What does it mean to lead men in war? What does it mean to come home - injured physically and psychologically - and build a life
anew? HELL AND BACK AGAIN is a cinematically revolutionary film that asks and answers these questions with a power and intimacy
no previous film about the conflict in Afghanistan has been able to achieve. In this groundbreaking work of cinema, two overlapping
narratives are brilliantly intercut – the life of a Marine at war on the front, and the life of the same Marine in recovery at home – creating both a dreamlike quality and a strikingly realistic depiction of how Marines experience this war.

Every day, the world over, large amounts of high-level radioactive waste are placed in interim storages which are vulnerable to natural
disasters and human intrusion. In Finland the world’s first permanent storage is being constructed – a huge system of underground
tunnels hewn out of solid rock. It is essential that it lasts 100,000 years, as this is how long the waste remains hazardous. When the
waste has been deposited, the facility will be sealed off, never to be opened again. But can we ensure that? How is it possible to
warn our descendants of the waste we left behind? How do we prevent them from thinking they have found the pyramids of our time,
mystical burial grounds, hidden treasures? Which languages and signs will they understand, and if they understand, will they respect
our instructions?
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Mama dolgozni megy / Mama Illegal (Ed Moschitz) 95’ (Austria), 2011
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 16.00
Köztünk élnek és mégis láthatatlanok maradnak. Kitisztítják a vécéinket, megvetik az ágyunkat és gondozzák a szüleinket. Beengedjük ôket az otthonainkba, de alig valaki ismeri a történetüket. Három édesanya elhagyja a megalázó moldáviai szegénységet, hogy
takarítóként illegálisan Ausztriában és Olaszországban dolgozzanak. Miközben ezek a nôk elhagyják a családjukat és az otthonukat
egy jobb élet reményében, a gyerekeik egyedül nônek fel.
They live among us and yet they remain invisible. They clean our toilet, make our beds and take care of our parents. We let them into
our home, but hardly anyone knows their story. Three mothers leave the abject poverty of Moldova to illegally work in Austria and
Italy as cleaning ladies. While these women separate from their families and their homes to follow the dream of a better life, their
children grow up alone.

PROGRAM 1.
2015. szeptember 25. Tesla l Kisterem l 14.00
Black and white (Manuel Contreras) 13’36
A Passagem (Sohel Rahman) 24’18”
The Doctors Leaves Last (Svitlana Shymko) 26’35”
Bétail (Joana Sousa) 25’20”

Crulic, a túlvilágra vezetô út / Crulic, the path to beyond (Anca Damian) 73’ (Poland-Romania), 2003
2015. szeptember 23. Tesla l Kisterem l 17.15
Az animációs dokumentumfilm a 33 éves román Crulic történetét meséli el, aki egy lengyel börtönben kezdett éhségsztrájkba, hogy
felhívja ártatlanságára a figyelmet. A filmet Crulic a túlvilágról meséli el, így tudjuk meg, hogy halála után pár órával megkapta a hôn
áhított felmentését. A kézzel rajzolt animáció sok technikát ötvöz, és így nyújt kivételesen emlékezetes filmélményt.
The animated documentary “Crulic – The Path to Beyond” tells the story of the life of Crulic, the 33 years old Romanian who died in
a Polish prison while on hunger strike. The acclaimed Romanian actor, Vlad Ivanov, narrates Crulic’s ironic voice over from beyond
the grave. A strong visual style, the result of beautiful hand drawn, collage, stop-motion and cut-cut animation techniques, blend to
create a striking, surprisingly integrated and memorable film.

66 Szezon / 66 Seasons (Peter Kerekes) 86’ (Czech Republic, Slovakia), 2003

PROGRAM 2.

DOC
NOMADS

2015. szeptember 23. Tesla l Kisterem l 18.45
Közép-Európa 20. századi történelme idézôdik meg Kassa strandfürdôjében. A stilizált dokumentumfilm az uszoda 66 szezonját meséli el, visszaemlékezésekkel, archív filmfelvételekkel, eljátszatott és spontán jelenetekkel. A történet keretét a rendezô a nagyapjáról
- és más “fürdôzôkrôl” - elmesélt poétikus “képi emlékezete” adja. A megelevenedett személyes sorsok bepillantást nyújtanak a helyi
történelem egyszerre vidám és tragikus mozzanataiba.
A documentary about a swimming pool in the city of Kosice, the place where, according to the filmmakers´s slogan, “history used to
go to bath”. Through stories that took place by the pool between 1936 and 2003, the film captures the 66 years of the popular spot
as well as the same years in the history of Central and Eastern Europe. The mosaic of the individual stories reconstructs the history;
people’s lives are not shown on the background of depersonalized history; people’s lives make the history.

66

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 14.00
If these walls could talk (Miguel López Beraza) 10’
Piros-fehér-zöld (Tarek Raffoul) 9’16
Songs About Home (Dorottya Zurbó) 2614”
The window (Marko Sipka) 10’06
Path (Diana Patcheco) 9’40
The Last First Time (Konstantin Stell) 26’55”

DOCUMENTARY FILM DIRECTING
ERASMUS MUNDUS MASTER COURSE
THE MOBILE FILM SCHOOL
Lisbon | Budapest | Brussels

www.docnomads.eu
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Rendezô, forgatókönyv író / written and directed by: Gyarmathy Lívia

Rendezô, forgatókönyv író / written and directed by: Gyarmathy Lívia

A vízcsepp tisztasága

The Purity of a Water Drop

A remény nem abbéli meggyôzôdés, hogy valami jól sül el,
hanem bizonyosság afelôl, hogy a kimeneteltôl függetlenül
van értelme. (Václav Havel)

Hope is not the conviction that something will turn out well but the
certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.
(Václav Havel)

Az Európai Filmakadémia tagjai két ízben is megtapsolták a dokumentumfilm kategória magyar gyôztesét, Gyarmathy
Líviát. De nem maradtak el filmjeinek hazai kitüntetései sem (Kossuth-díj és egyebek). Mindazonáltal Gyarmathy Líviáról
nem, az egyébként minden kétséget kizáróan megérdemelt, díjak jutnak az eszünk be, hanem a filmjei. Gyarmathy Lívia
„nem” Kossuth-díjas filmrendezô, hanem az Üzenet rendezôje, a Kilencedik emelet rendezôje, az Együttélés rendezôje,
és sorolhatnám emlékezetes dokumentum-alkotásait egészen a két évvel ezelôtt befejezett filmjéig, A térig. A filmjeire
emlékszünk, az évek óta elevennek bizonyuló és még évekig elevenen ható alkotásaira.
A vízcsepp tisztaságú képsorai emlékszünk. Nem a beállításra, nem a kompozícióra (pedig remek operatôrök voltak
társai), hanem az egyszerû s ôszinte beszéd nyelvére, amelyen hozzánk szól. Filmjeiben a megformálás soha nem kerül
szembe az egyenes beszéddel. Nemcsak szemünknek és agyunknak szánja a filmjeit, hanem közben a szemünkbe is néz.
Tekintete határozott, nyíltsága lefegyverzô. Világosan, érthetôen beszél. Eltéveszthetetlenül tudjuk: pontosan azt mondja,
amit mondani akar. Mindenféle sallang nélkül.
Rólunk beszél, emberekrôl. Csalódásainkról, szenvedéseinkrôl, becsapottságunkról, kiszolgáltatottságunkról, olykor
megkínzatásainkról, veszteségeinkrôl, fájdalmainkról --- s persze küzdelmeinkrôl, vágyainkról, táncos kedvünkrôl,
örömeinkrôl is. Képzeletesen szólva azt mondhatnám, hogy a látszat az, hogy Gyarmathy Lívia megfogja a filmjeiben
szereplôk kezét, mintegy kézen fogva jár velük. De ez nem volna igaz. Nemcsak azért, mert szerepelnek filmjeiben olyanok
is, akikkel soha nem fogna kezet, hanem mert ennél többet tesz: a filmezés gesztusával a történelem tanújává emeli ôket.
Vallomásaik megmaradnak, amíg áll a világ, s meg még lesz filmmûvészet.
Szolidaritás és irónia. Filmjeinek alapvetô karaktere, szinte névjegye. Valljuk meg, kivételesen ritka páros ez a
dokumentumfilm-készítésben. Gyarmathy Lívián kívül csak néhányan tudják. A történelem, a társadalom megnyomorítottjai,
az alávetettek, a magukra maradtak igen gyakran (igaz nem elégszer) láthatók a világ dokumentumfilmjeiben. Dehogy a
rendezô ironikus mutassa be küzdelmeiket? Szinte kizárt. Gyarmathy Lívia dokumentumfilmjeiben jelenlévô szelíd, együttérzô irónia nyit utat a hitelesség felé: hôsei nem hôsök, hanem hús-vér emberek, akinek a boldogulásukért, a tisztességes
életért, nemcsak „fortélyos hatalmakkal” kell megküzdeniük, hanem önmaguk karakterével, esendôségeikkel is.
Mindezek különös harmóniába rendezôknek Gyarmathy Lívia filmjeiben s lesznek együttesen reménykedésre bíztatóak.
Becsapás nélkül, ámítás nélkül, hazugság nélkül.
Zalán Vince
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Members of the European Film Academy applauded Lívia Gyarmathy,
winner of the documentary film category, twice. And she also received
Hungarian awards for her films (the Kossuth Prize and others). However
if you think about Lívia Gyarmathy it is not the deservedly received awards but her films that come to mind first. She “is
not simply” a film director who has received the Kossuth prize, but she is the director of Üzenet, the director of Kilencedik
emelet and the director of Együttélés, and I could continue the list of her memorable documentary films, closing this list
with Térig, her film completed two years ago. It is her films we remember, her creations that have remained live and have
made huge impact for many years.
We remember her images, each as pure as a water drop. We may not remember the shots, the composition (although
she worked with excellent cinematographers), but we definitely remember the simple and sincere language she uses. Form
and clear speech never contradict in her films. She makes her films not only for our eyes but also for our minds while looking
straight into our eyes. Her look is determined, her openness is disarming. She speaks a clear, understandable language.
There is no mistake about our understanding: she says exactly what she intends to say. No beating around the bush.
She talks about us, human beings. She talks about our disappointments, sufferings, gullibility, exposure, and sometimes
our tortured selves, our losses and pains --- and of course, our struggles, desires, dancing moments and happiness. In a
figurative way, it looks like she holds her protagonists’ hands and walks hand-in-hand with them. But this is not really true.
Partly because her films also feature characters she would never shake hands with, and partly because she actually does
a lot more than that: she elevates them into the position of the witness of history through the gesture of film making. Their
testimonies will stay with us as long as the world exists, and as long as there is cinematography.
Solidarity and irony. These are the basic characteristic, almost hallmarks of her films. We can admit that these are a
rather rare couple in documentary film making. Apart from Lívia Gyarmathy, there are only a few who can achieve this.
The wrecks of history and the society, the subjugated and the outcasts can be often (maybe not often enough) seen in the
documentary films of the world. But to show their struggles in an ironic way? It is almost unimaginable. The mild, emphatic
irony present in Lívia Gyarmathy’s documentary films opens the way to credibility: her characters are not heroes, but they
are flesh-and-blood people who are searching for happiness and an honest way of living through struggling not only with
“crafty powers” but also with their own characters and fallibilities.
All this creates a peculiar harmony and gives hope in Lívia Gyarmathy’s films. No tricks, no delusions, no lies.
Vince Zalán
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Rendezô, forgatókönyv író / written and directed by: Gyarmathy Lívia

Rendezô, forgatókönyv író / written and directed by: Gyarmathy Lívia

58 másodperc / 58 Seconds 15’
Diplomafilm, 1964, ff
Gyártó: Színház- és Filmmûvészeti Fôskola
Diplomafilm, 1964, black & white, 15 min, Produced by: Academy of Theatre And Film Arts
Director of photography: Neményi Ferenc
Music: Böszörményi Géza

A történet egy versenyúszó küzdelmérôl szól a gyôzelemért.
Kemény, embert nem kímélô felkészülés, önsanyargató igyekezet.
A film az emberi akaraterôrôl, a kudarc megélésérôl szól.
The film tells the story of a swimmer.
His struggle for victory. The hard training without sparing himself.
Effort and asceticism.
It shows the strength of the human will and the way how to deal with failure.

A lépcsô / The Stairs 67’
Cinematographer: Varjasi Tibor, Bognár Endre
Music: Darvas Ferenc
Editor: Koncz Gabriella
Producer: Buglya Sándor, Római Róbert
Produced by: MTV and Dunatáj Alapítvány
Awards / Díjak:
Legjobb rendezô díja – Magyar Filmszemle
EGON ERWIN KISCH díj – Lipcse

Rostás Árpád asztalosmester nagyra törô, álmodozó fiatalember. Példaképe Michelangelo, kinek keze munkáját évszázadok csodálják.
S egyszer csak megnyílik a nagy lehetôség tehetsége bizonyítására. Megbízzák
egy volt fôúri kastély aulájának felújításával. A nagy munkához segédeket kell
fogadni, anyagot beszerezni, tárgyalni statikussal, a helyi önkormányzattal – óh
boldog emlékezetû Michelangelo! Hirtelen vállalkozóvá kellene változni, aki
képes a rendeletek, finanszírozási megállapodások zavaros, és örvényes vizein
elevickélni, ráadásul jelentôs tôkével és kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal kellene rendelkeznie.
Rostás Árpád asztalosmester, ki apátlan, anyátlan cigánygyerekként különbözô
intézetekben nôtt fel, belebukik vállalkozásába. Siralmasan kevésnek bizonyul az
Istenáldotta tehetség, szorgalom és kitörési vágy.

Árpád Rostás, master joiner, is an ambitious, dreaming young man. His idol is Michelangelo whose handwork has been admired
for centuries. All of a sudden a great opportunity opens for him to prove his talent and knowledge. He is asked to carry out the
renovation of the hall of a former palace.
Árpád Rostás who had been brought up in a various institutions as a fatherless, motherless gypsy boy, fails. His innate gift, diligence and the desire to break out prove pitifully insufficient.
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2015. szeptember 27. Tesla l Kisterem l 18.15

A mi gólyánk / Our Stork (1999) 29’
A film egy gólya történetét meséli el. A mi gólyánk a téli hideg közeledtével nem
repül el, amikor társai elindulnak a hosszú útra Afrikába. Itt marad ôrnek.
A helyszín egy kis magyar falu, szereplôk a falu lakói. Az itt maradt gólya a
falusiak figyelmének és gondoskodásának középpontjába kerül, és mi egy éven
át kísérjük figyelemmel életét.
A mi gólyánk megpróbálja megismerni a falusiak szokásait és megtanulni az
emberi lét sajátosságait, és amikor beköszönt a tavasz és visszatérnek Afrikából
a társak a mi gólyánk érzi, hogy itt az ideje, hogy újra élje a gólyák valódi
életét. Szerelmesnek kell lenni, gondoskodni kell az utódokról, ahogy egy igazi
gólyához illik.

Cinematographer: Bognár Endre, Péter Klára
Vágó: Koncz Gabriella
Producer: Böszörményi Zsuzsa
Awards / Díjak:
1999 A zsûri külön díja - Magyar Filmszemle
1999 Planeta Nagy díj – Marseilles
1999 ANTALYA város díja
1999 A zsûri külön díja - Antalya
2000 EURÓPAI FILMAKADÉMIA DÍJA A LEGJOBB RÖVID FILMNEK - Párizs
2000 Arany Spirál Fôdíj – San Franciscok
2000 A Legjobb Rövid Film – Bukarest
2007 Legjobb rendezô díja – Ecomir, Minsk

The 29-minute film, „Our Stork,” explores the ancient relationship between
storks and humans. Based in a small Hungarian village, the film tells the story
of one stork that fails to fly to faraway Africa as winter approaches. Stranded in
a cold weather environment, the stork is forced to establish a connection with
the village and its locals, who begin to care for him as one of their own. A mutual study begins, as the stork begins to watch the
villagers as intently as they observe him. These observations reveal as much about the life and eccentricities of the villagers as
they do about the stork himself. The film affectionately poses the question: who are the more exotic creatures, people or the stork?

Táncrend / Ballroom Dancing (2003) 46’
A tánctanár hetente egyszer sárga Citroenjén begördül egy világvégi kis magyar
faluba és mint egy varázsló órát ad nôknek és férfiaknak: hogyan kell elegánsan
a levegôbe emelkedni, repülni a muzsika dallamára.
Once a week in a yellow Citroen the dance teacher rolls the little Hungarian
village stuck out in the middle of nowhere, and like some sort of magician gives
dancing lessons to men and women : they are taught how to rise into the air with
elegance, and to soar to musical melodies. The film is about the blue bird of
happiness still fluttering around.

2015. szeptember 26. Tesla l Kisterem l 16.00

Operatôr: Bognár Endre, Péter Klára
Vágó: Eszlári Beáta
Gyártásvezetô: Thuróczy Csilla
Producer: Böszörményi Zsuzsa
Awards / Díjak:
2003 Wiesbaden GoEast Film Festival, Legjobb
rendezés díja
2003 Montreal – New Media Cinema – zsûri
különdíj
2003 Krakkó, Ezüst sárkány díj
Krakkó – Fiatal zsûri díja a nemzetközi fesztivál
legjobb filmjének
2005 Houston - Worldfest: Bronz díj
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BIDF Gulyás

BIDF Goulash

Különbözô országokból nevezett (magyar, szlovák, román, lengyel,
amerikai…) szakácsok a világ minden részérôl érkezett 5 mesterszakács segítségével 3 napig próbálják fôztjüket tökélyre vinni. Együttesen
majd kisebb nagyobb csoportokban „ízekre szedik” a hozzávalókat,
igyekeznek megismerni a szakma minden olyan csínját-bínját, amellyel
igazán ízletes, jól eladható BIDF gulyás készíthetô.

Chefs have applied from different countries (Hungary, Slovakia,
Romania, Poland , the US). They together with 5 master chefs will
try to make their food perfect. They will work together in smaller or
larger groups to “dissect their food” into ingredients, and will try to
get acquainted with all the nuts and bolts of this profession to make
a really delicious, easy-to-sell BIDF gulash.

„Boszorkánykonyhával” is bôvül az idei BIDF
szakmai programja!

The professional programme of BIDF will also include
a „Devil’s kitchen” this year.

A felkészülés után a résztvevôk korábbi és frissen szerzett tudásukat Following some preparations, the participants will be able to
rangos, 12 fôs szakmai zsûri elôtt mutatják be.
demonstrate their freshly acquired know-how before a 12 member
A legjobbak természetesen jutalomban részesülnek, avagy további, a panel. The best will, of course, be awarded, or will be enrolled
világ még komolyabb versenyeire elôzetes jelentkezés nélkül tovább- without any applications to further, even more serious global
jutnak, esetleg további kotyvasztásukhoz némi hozzájárulást kapnak. contests, or can even get some contributions to carry on with their
concoctions.
Más szóval:

In other words:
Idén elôször rendez a BIDF olyan szakmai fórumot, amelynek igazi tétje
van, s amely jelentôségében, szakmaiságában és volumenében áttörés BIDF organises a professional forum with a real stake for the first
time this year. Its significance, professionalism and level make it a
a hazai szakmában.
real breakthrough in the Hungarian industry.
A több mint 30 nevezôbôl bejutott 14 filmterv alkotói egy három napos
workshopon vesznek részt (2015 szeptember 23,, 24.,25.), amelyen 5 The film makers of the 14 films accepted from the more than
nemzetközileg elismert filmes szakember- tutor készíti fel ôket a szep- 30 applications will attend a three-day workshop (25., 24., 25
tember 26-án rendezendô Pitching Forumra, ahol további 12 szakem- September 2015), where 5 internationally renowned professionalberbôl álló Panel (TV társaságok, producerek, forgalmazók) értékeli, jó tutors in film making will prepare them for the Pitching Forum to be
organised on 26 September, where a panel of 12 professionals (TV
esetben támogatja a filmtervüket.
companied, producers, distributors) will evaluate, and possibly also
A Pitching Forum nyilvános, helyszín: Színház-és Filmmûvészeti Egyesupport their projects.
tem, Ódry színpada, Vas utca.
The Pitching Forum is public. Its venue: Ódry stage of the University
A legjobbak komoly díjakban is részesülnek.
of Theatre and Film, Vas street.
Sok sikert kívánnak a szervezôk és a BIDF csapat!
The best will receive serious awards.
The organisers and the BIDF team wish you a lot of success!

The city is for all
Hungary
Bihari László

Sunday heroes
Hungary
Breier Ádám

Olha’s Italian Diary
Ukrain, Hungary, UK
Olena Fedyuk

Gypsies
in the Palace
Hungary
Erdélyi Eszkimó Péter

The Transylvanian
Dracula Quiz Show
Romania
Felméri Cecília

Foreclosing
on Faith
USA, Hungary
Jeff MacIntyre, Somogyi Viktória

Paying a Visit to Fortuna
Hungary
Kálmán Mátyás

Oy vey, tsores
Germany, France, Hungary
Kiss Marian

Land of Silence
Romania
Lakatos Róbert

The Legend
from Csávás
Romania
László Barna

Photographer of the Beatles
- Dezo Hoffmann
Slovakia
Peter Hledík

ULTRA,
the real marathon
Hungary, Greece, Germany
Simonyi Balázs

Pitching Forum Panel résztvevôi /
Pitching Forum Panel Members
Robert Zuber – HRT (Hrvatska radiotelevizija)
Peter Jäger – Autlook Filmsales

My Maris
Hungary
Tuza-Ritter Bernadett
The chains of Eszter
Hungary
Varga Ágota

Mike Lerner – Roast Beef Production
Nenad Puhovski – ZagrebDox
Véra Krincvajová – Ceská Televize

Tutorok / Tutors
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Paul Pauwels

EDN

Heribert Schneiders – MDM (Mitteldeutsche Medienförderung)

Dorota Roszkowska

Academy of Documentary Arts

Hans Robert Eisenhauer – Ventana Film

Péter Kerekes

filmmaker

Martina Santava – Ceská Televize

Ivana Pauerová Miloševic

Ceská Televize

Eduard Moschitz – ORF

Thomas Ernst

editor

Závorszky Anna - HBO Europe
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PARTNEREINK / PARTNERS
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Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
Tesla (1075 Budapest, Kazinczy utca 21.)
www.bidf.hu

