
Tawan Dox program 

2019.10.31. CSÜTÖRTÖK / THURSDAY 

Toldi mozi (Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.) 

 

18:00 Megnyitó / Opening ceremony 

18:10 18 lettem / Turning 18 

19:40 Beszélgetés / Q&A session 

20:00 Fogadás / Opening reception 

     

2018.11.01. PÉNTEK / FRIDAY 

Kino Cafe Artmozi (Budapest, XIII. Szent István krt. 16.) 

 

15:45 A hiány / Absent without Leave 

17:15 Beszélgetés / Q&A session 

18:00 Széllel szállni / Ripples Apart 

19:30 Beszélgetés / Q&A session 

20:30 Fuss az álmodért! / Run for Dream 

22:15 Beszélgetés / Q&A session 

     

2019.11.02.. SZOMBAT / SATURDAY 

Kino Cafe Artmozi (Budapest, XIII. Szent István krt. 16.) 

 

15:45 Rákföld-misszió / Mission – Land Crab Redemption 

           Párbeszéd a törzsek között / Dialogue among Tribes 

17:15 Beszélgetés / Q&A session 

18:00 Egy utazás, egy küldetés / One Journey, One Mission 

19:30 Beszélgetés / Q&A session 

20:30 Tajpej virágai / Flowers of Taipei 

22:15 Beszélgetés / Q&A session 

22:30 Zárszó / Closing speech 

 

Jegyrendelés (ingyenes belépő): 

Toldi mozi: +36-1-224-5650 

Kino Cafe Artmozi: +36-1-224-56-50 

 

Filmek 

A filmeket mandarin nyelven, magyar és angol felirattal vetítjük 

18 lettem / Turning 18 (2018, 87′) 

Két tajvani lány. 18. születésnapjuk közeledtével életük rejtett titkai elsöprő erővel kerülnek 

felszínre. 

 

Egy utazás, egy küldetés / One Journey, One Mission (2015, 86′) 

Fiatalok és dolguk van a világban - hat tajvani utazó, hat ország, hat különös küldetés. 

 

Fuss az álmodért! / Run for Dream (2019, 102’) 

Chen Yan-Po fut sivatagokon, hegyeken, hómezőkön keresztül, fut egészen az Antarktiszig. 



Küzdelem, vér, könny! Ultramaraton… 

 

A hiány / Absent without Leave (2016, 84′) 

A malajziai születésű, tajvani rendező, LAU Kek-Huat, apja után kutatva, fiatalon elhunyt 

nagyapja történetébe botlik bele, akinek neve és múltja tabu volt a családban. 

 

Párbeszéd a törzsek között / Dialogue among Tribes (2016, 61′) 

A történet a tajvani őslakók két nemzedékének sorsát mutatja be a rendező édesapja, az apa 

gyermekkori barátja és egy szomszédos törzsbeli farmer életén keresztül. 

 

Rákföld-misszió / Mission – Land Crab Redemption (2018, 22′) 

Tajvanon, a világ egyik legismertebb szárazföldi rák-élőhelyén autópálya szeli ketté a 

tojásrakás miatt vándorló rákok hagyományos útvonalát. A helyiek összefogása szükséges a 

probléma megoldásához. 

 

Széllel szállni / Ripples Apart (2015, 91′) 

A tajvani szörfös és az ausztrál edző közös álmot kergetnek: kijutás az olimpiára! 

 

Tajpej virágai / Flowers of Taipei (2016, 109′) 

1982-ben néhány tajvani filmkészítő megújította az ázsiai filmgyártást. A film célja, 

megmutatni valamit a tajvani újhullám szelleméből és feltárni az ember, a hely és az idő 

kapcsolatát. 

Szeretettel várjuk! 

 


