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BuSho 2013 dijak     BuSho 2013 prizes                 I

BUSHO PRIZES 2013

STUDEnT JUrY SPECIaL PrIZE: WaLK THE LIGHT BY anTHonY SaBET FroM USa
STUDEnT JUrY SPECIaL PrIZE #2: BEra nánDor - FáK/TrEES (HUnGarY)
STUDEnT JUrY MaIn PrIZE: VÁCZ PÉTER - NYUSZI ÉS ŐZ/RABBIT AND DEER (HUN)

BuSho 2013 LEGJoBB anIMáCIó DÍJa / BuSho award 2013 for BEST anIMaTIon:
DJI. DEaTH FaILS BY DMITrI VoLoSHIn FroM MoLDoVa

BuSho 2013 LEGJoBB KÍSÉrLETI FILM / BuSho award 2013 for BEST EXPErIMEnTaL:
VIrTUoS VIrTUELL BY THoMaS STELLMaCH & MaJa oSCHMann FroM GErManY

BuSho 2013 LEGJoBB VÍGJáTÉK DÍJa / BuSho award 2013 for BEST CoMEDY:
Do I HaVE To TaKE CarE oF EVErYTHInG? BY SELMa VILHUnEn FroM FInLanD

BuSho 2013 LEGJOBB OPERATŐR DÍJA / BuSho Award 2013 for BEST CINEMATOGRAPHY:
EPHEMEraL BY DIEGo MoDIno FroM SPaIn

BuSho 2013 a LEGJoBB SZÍnÉSZ DÍJa / BuSho award 2013 BEST PErForManCE: 
JoEY JEETUn & VEronICa CLIFForD In
Don’T LET THE Door HIT YoU on YoUr WaY oUT BY YannIS TSaKIrIDIS FroM UK

BuSho 2013 a LEGJoBB VáLoGaTáS DÍJa / BuSho award 2013 BEST CoLLECTIon: 
MoHoLY-naGY UnIVErSITY oF arT anD DESIGn FroM HUnGarY

BuSho 2013 a LEGJoBB ForGaTóKÖnYV DÍJa / BuSho BEST IDEa/SCrEEnPLaY:
WoMEn’S LETTErS BY aUGUSTo ZanoVELLo FroM FranCE

BronZ BUSHo 2013-DÍJ nYErTESE / BronZE BUSHo PrIZE 2013 GoES To:
STILL GoT LIVES BY Jan-GErrIT SEYLEr FroM GErManY

EZÜST BUSHo-DÍJ 2013 / SILVEr BUSHo PrIZE 2013:
raBBIT anD DEEr BY PÉTEr VáCZ FroM HUnGarY

aranY BUSHo-DÍJ 2013 / GoLD BUSHo PrIZE 2013:
aBGESTEMPELT BY MICHaEL rITTMannSBErGEr FroM aUSTrIa

BUSHO PRIZES 2013

DIÁKZSŰRI KÜLÖNDÍJ: WaLK THE LIGHT BY anTHonY SaBET FroM USa
DIÁKZSŰRI KÜLÖNDÍJ #2: BEra nánDor --- FáK (HUnGarY)
DIÁKZSŰRI FŐDÍJ: VÁCZ PÉTER --- NYUSZI ÉS ŐZ (HUNGARY)

BuSho 2013 LEGJoBB anIMáCIó DÍJa / BuSho award 2013 for BEST anIMaTIon:
DJI. DEaTH FaILS BY DMITrI VoLoSHIn FroM MoLDoVa

BuSho 2013 LEGJoBB KÍSÉrLETI FILM / BuSho award 2013 for BEST EXPErIMEnTaL: 
VIrTUoS VIrTUELL BY THoMaS STELLMaCH & MaJa oSCHMann FroM GErManY

BuSho 2013 LEGJoBB VÍGJáTÉK DÍJa / BuSho award 2013 for BEST CoMEDY:
Do I HaVE To TaKE CarE oF EVErYTHInG? BY SELMa VILHUnEn FroM FInLanD

BuSho 2013 LEGJOBB OPERATŐR DÍJA / BuSho Award 2013 for BEST CINEMATOGRAPHY:
EPHEMEraL BY DIEGo MoDIno FroM SPaIn

BuSho 2013 A LEGJOBB SZÍNÉSZ DÍJA / BuSho Award 2013 BEST PERFORMANCE: 
JOEY JEETUN & VERONICA CLIFFORD IN
Don’T LET THE Door HIT YoU on YoUr WaY oUT BY YannIS TSaKIrIDIS FroM UK

BuSho 2013 A LEGJOBB VÁLOGATÁS DÍJA / BuSho Award 2013 BEST COLLECTION: 
MoHoLY-naGY UnIVErSITY oF arT anD DESIGn FroM HUnGarY

BuSho 2013 A LEGJOBB FORGATÓKÖNYV DÍJA / BuSho BEST IDEA/SCREENPLAY:
WoMEn’S LETTErS BY aUGUSTo ZanoVELLo FroM FranCE

BronZ BUSHo 2013-DÍJ nYErTESE / BronZE BUSHo PrIZE 2013 GoES To:
STILL GoT LIVES BY Jan-GErrIT SEYLEr FroM GErManY

EZÜST BUSHo-DÍJ 2013 / SILVEr BUSHo PrIZE 2013:
raBBIT anD DEEr BY PÉTEr VáCZ FroM HUnGarY

aranY BUSHo-DÍJ 2013 / GoLD BUSHo PrIZE 2013:
aBGESTEMPELT BY MICHaEL rITTMannSBErGEr FroM aUSTrIa
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dijak     prizesI

TaroLTaK aZ “IParoSoK” 
KIoSZToTTáK a 9. BUSHo DÍJaIT
Szeptember 7-én este a budapesti Vörösmarty moziban 
kiosztották 9. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait. 
Idén, a beérkezett 939 alkotás közül 78 rövidfilm szerepelt 
a versenyprogramban, melyet a helyszínen a nemzetközi 
zsűrivel és az Országos Diákzsűrivel közösen tekinthettek 
meg az érdeklődők a hét folyamán, majd ezek közül kerül-
tek kiválasztásra a győztesek, akik a Solide Art által készített 

gyönyörű szobrocskákat vihették haza! A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem produkcióit négyszer 
szólították a színpadra!
Először a Diákzsűrit szólították a színpadra, akik két különdíjat és egy fődíjat osztottak ki és akiknek 
nevében elsőként Kránicz Bence lépett a mikrofonhoz: „Nem akadt még egy film az idei mezőnyben, 
amely ilyen természetesen és magától értetődően tudta volna összehangolni a romantikát a fan-
tasztikummal. Anthony Sabet filmjének zöld jelzésére mi is kiléphetünk a szürke hétköznapokból. 
Különdíjas a Walk The Light.” Sepsi László következett: „Díjazottjaink között egyetlen film volt, ami 
vérre menő vitákat váltott ki a diákzsűri tagjai között, ezzel is jelezve, hogy korának egy igen fontos 
alkotásával állunk szemben. A példaértékű párbeszédek, a vidéki identitás érzékeny bemutatása 
és a trashesztétika előremutató használata miatt választottuk ezt a filmet. A második különdíj Bera 
Nándor Fák című munkáját illeti.” Végül Szövényi-Lux Balázs vette át a szót: „A fődíjat egy olyan film 
kapja, melyben a forma és a tartalom kivételes ötletességgel talál egymásra, melyben a humor és a 
dráma remek arányban keveredik, és mely örök kérdéseket feszeget játékosan, mégis komolyan. A 
Diákzsűri az idei fődíját Vácz Péter Nyuszi és Őz című animációs alkotásának nyújtja át.”
Következhettek a Nemzetközi zsűri díjazottjai, melynek tagjai voltak idén: M. Tóth Géza - 
filmrendező, Adam Paplinski - lengyel filmes szakember, Jana Grimova - a Brno16 fesztivál munka-
társa, Daniela Chlapikova - a szlovák 4zivly filmszeminárium igazgatója és természetesen a zsűri 
egyetlen állandó tagja, koordinátora, Wolfgang Leis, marketing szakember. Először felsorolták azokat 
a díjazottakat, akik sajnos nem tudtak jelen lenni az eseményen! A legjobb animáció díja a moldáv 
Dji. Death fails lett, a legjobb kísérleti film díját a Virtuos virtuell című német alkotás nyerte. A 
legjobb vígjáték egy finn rövidfilm, még pedig a Do i have to take care of everything? érdemelte ki, 
a legjobb operatőri díj az Efimera című spanyol alkotásé, a legjobb alakításért pedig Joey Jeetun és 
Veronica Clifford kapott különdíjat a Don’t let the door hit you on your way out című brit filmben 
nyújtott alakításukért.
Következhettek azok a díjazottak, akik jelen voltak a fesztiválon, ezért át is tudták venni a díjakat. 
A szervezők szólították a zsűri képviseletében M. Tóth Gézát, hogy adja át a díjakat az alkotóknak! 
Minden évben a legjobb rövidfilmes válogatást beküldő stúdiót vagy filmiskolát is díjazzák a 
fesztiválon, melyet ezúttal a magyar Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nyert el.A legjobb ötlet/
forgatókönyv díját a francia Augusto Zanovello vehette át Women’s letters című munkájáért, aki el-
mondta, hogy hétfőn kezdi a következő alkotását és nagy energiát ad neki az újabb munkához az itt 
kapott díj. Mielőtt kihirdették a fődíjak nyerteseit, felkérték Adam Paplinski urat, hogy foglalja össze 
a zsűri véleményét, tapasztalatát, aki elmondta, hogy a zsűri minden tagja más területen dolgozik, 
mégis nagyon egységes volt a szemlélet és a vélemények, ezért nem okozott gondot a végső döntés.
Következhettek a fődíjak, melyek a zsűri rövid értékelésével kerültek átadásra.
“A nemzetközi zsűri figyelemre méltónak találta a film egyedi atmoszféráját, témájának érzékeny 
megközelítését és egyetemes üzenetét.” A bronz BuSho díj nyertese, a hamburgi Jan-Gerrit Seyler: 
Still got lives című filmje.
“Ez a vidám végkicsengésű kis történet egyszerűen és humorosan járja körül a barátság témakörét.” 
Az ezüst BuSho-díj nyertese, a Nyuszi és Őz című Vácz Péter film, melyet a film producere Fülöp 
József vehetett át, aki immár harmadik alkalommal léphetett a pódiumra.
“A határozott történetmesélés, jól felépített dramaturgiai szerkezet, a rendezés és a kiemelkedő 
színészi teljesítmények miatt a fődijat kapja, az osztrák Michael Rittmannsberger Abgestempelt 
című rövidfilmje.

Végül a szervezők köszönetet mondtak a Visegrád Alapnak a támogatásért, az összes 
közreműködőnek, vendégnek, szervezőknek, hogy létrejöhetett idén is a fesztivál, majd 

levetítették az összes díjazott rövidfilmet! Találkozzunk 2014-ben is, a 10. BuSho 
Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon!
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MoME PrIZEFaLL aT THE 9TH BUSHo 
InTErnaTIonaL SHorT FILM FESTIVaL
The award ceremony of the 9th Busho International Short 
Film Festival took place in Budapest at the Vörösmarty 
cinema on the 7th of September. This year, 78 short films 
were selected from 939 entries to be contenders in the com-
petition, which the moviegoers could watch with the inter-
national and the student jury together. The winners were 
awarded with the beautiful statuettes made by Solide Art.
The members of the student jury took the floor and presented two special prizes and a main prize. 
Bence Kránicz gave the following reasoning about their decision: “There was no other film like this 
one among the contenders that could weave romance with science fiction in such a natural and 
easy manner. Upon catching the green light in Anthony Sabet’s film we also stepped out of our dull 
weekdays. Walk the light becomes a special prize.” László Sepsi followed: Among the selected awar-
dees there was only one that ignited vehement discussions among the members of the student jury 
– indicating that this piece is a seemingly important work of its period. The exemplary dialogues, 
the sensitive portrayal of rural identity and the forward-looking utilisation of trash – aesthetics 
made us choose this film. The second special prize belongs to Nándor Bera for „Trees”. Finally, Ba-
lázs Szövényi-Lux evaluated the winner of the student jury’s main prize. “The main prize goes to a 
short film in which artistic form and content meet eachother in an endearing and imaginative way, 
which mixes humour and drama in a perfect proportion, and contemplates eternal questions in a 
playful yet serious manner.” The student jury is proud to present the prize to Péter Vácz for „Rabbit 
and Deer.”
The show went forth with the introduction of the international jury members: 
Géza M. Tóth – director, animator, Adam Paplinski – Polish film professional, Jana Grimova, organ-
iser of the Brno16 Festival, Daniela Chlapikova director of the film seminar 4zivly (Four Elements) 
from Slovakia, and the only permanent member and coordinator of the jury, Wolfgang Leis, mar-
keting professional. First those winners were announced who could not take part at the event in 
person. The Best Animation prize went to the Moldavian production Dji. Death fails, while the best 
experimental film was Virtuos virtuell, a German production. The best comedy this year was “Do 
I have to take care of everything?” from Finland, the prize for best cinematographic achievement 
went to Spanish short film Efimera, and the best performance prize was shared between Joey Jee-
tun and Veronica Clifford for their performances in the british short “Don’t let the door hit you on 
your way out”.
After this the awardees present were asked to accept their prizes. Géza M. Tóth presented the 
prizes to the creators who were present at the ceremony. Each year a prize is given to a studio or 
film school that sends the best shorts to the festival. This year it was Moholy-Nagy University of 
Art and Design from Hungary. Augusto Zanovello earned the prize for best idea/screenplay with his 
work “Women’s letters”, upon accepting the prize he told the audience about starting his next pro-
ject on Monday and that he gained an extra momentum with this prize. Before the winners of the 
main prizes were announced Adam Paplinski was asked to summarize the jury’s opinion and share 
their experience. He explained that – although the jury members came from different fields – their 
approaches and opinions were very similar, and it was fairly easy to make the final decision.
Then the winners of the main prizes were announced along with a short evaluation of the jury.
“The International Jury appreciated the unique atmosphere of the film, its approach to a delicate 
subject and the universal message” The Bronze Busho prize in 2013 goes to Jan-Gerrit Seyler, 
director from Hamburg for his film Still got lives. 
“For simplicity, humor and a happy ending of a little story dealing with the matter of friendship, 
displaying high level of professional and artistic skills.” The Silver Busho prize was accepted by the 
producer of the film “Rabbit and Deer”, József Fülöp, who entered the stage for the 3rd time during 
the ceremony.
For its distinctive storytelling, dramaturgical structure, directing and acting performances the 
Golden Busho went to Michael Rittmannsberger Austrian director for his short film Abgestempelt.
The organizers expressed their gratitude for the Visegrad Fund for their support, as well as to all the 
cooperators, guests and team members, and whoever helped in the realization of the 9th BuSho 
festival. As a closing act each winner short film was screened. Let’s meet at the 10th an-
niversary BuSho International Short Film Festival in 2014! 

dijak     prizesI
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 BESZáMoLó 2013

 Érdekesre sikeredett az unalomig szajkózott krízist követő 
időszak első esztendeje, melynek során nem meglepő módon 
ugyan itthon még mindig nem kaptunk semmiféle támogatást –
ezzel szemben több év szünet után Visegrádon (azaz Pozsonyban) 
úgy gondolták, mégis szerves részei vagyunk a régiónak, meg-
mentve ezzel anyagilag az évet – de minden körülménytől füg-
getlenül valahogy ebben az évben mégis rekordszámú projektet 
sikerült lezongorázni!Mielőtt azonban az évértékelő beszédembe 
kezdenék néhány keresett szóval magáról a 9. BuSho fesztiválról: 
Tök jó volt! Na jó nem, csak vicceltem! Mármint, hogy jónak jó volt, de 
hogy kicsit bővebben: minden idők legprofibb zsűrije, eddigi legtöbb 
látogató, szokásos létszámú külföldi vendég, technikai málőr híján, 

meglepő magyar díjeső, szép idő, jó kaja undcsüssz! Csak tudnám ki volt az a barom, aki a 
kultúrdiszkóban beleborította az ősrégi laptopomba a sörét, mert mint kiderült, annak annyi…
 És akkor az említett lajstrom: Kezdődött az év elején a nagyváradi workshoppal, ahol rá kellett 
ébrednünk, hogy sajnos Xantus János nélkül a budapesti aktivitás nem működik, azonban a 
Partiumi kollégák nagyon elszántak voltak és természetesen ennek meg is lett az eredménye! 
14 résztvevővel megvalósult ugyanis az „özönvízes körhinta” elnevezésű szpot- és 
plakátversenyhez kapcsolódó workshop, melynek eredményeit a fesztiválon láthatta a 
közönség.
Május végén első ízben delegálhattunk alkotókat Észtországba, az újdonsült előzsűrink 
szervezésében létrejött táborba, majd a 7. Gombusho valahogy kicsit nyögvenyelősen in-
dult, de aztán fogjuk a szerencsés csillagzatra, mert végül rekordot jelentő 15 alkotás készült! 
Az év egyik nagy dobását jelentette a 15-17 évesekből verbuvált Szent László gimis 
tömegkommunikációs csapat, akikkel a Blind diary elnevezésű nemzetközi workshopon 
jeleskedtünk Szlovéniában, nem meglepetésre nagy sikerrel!
Következett egy Selmecbányai gyorsvizit, aztán a 9. BuSho, majd lehetőségünk nyílt 
ismét részt venni „a palotában”, azaz a bolgár Balchikban rendezett „youth in action” 
programon. Jelenleg pedig még mindig folyamatban van a Hrabal habbal filmverse-
ny és egy novemberi zsűrizés következik a lengyel Gdanskban! Extra önkéntes felad-
ványként pedig immáron negyedszer gyűjtöttük össze a fesztiválon szereplő magyar 
alkotások esszenciáját és küldjük tovább vagy 30 partnerfesztiválunkra őket egyben!
És mivel azt megtanultuk az évek alatt, hogy egy fesztivál megrendezésén pont egy egész évet 
kell dolgozni, tehát a szeptemberi fesztivált követően azonnal a referenciák összegyűjtése 
és az elszámolások elkészítésével, máris a jövő éven dolgozunk, ezért egy ilyen beszámoló 
egyúttal a jövő év előkészítése is, tehát kicsit menjünk előre!
A 2014-ben 10 éves BuSho fesztivál és a szintén 10 éves Gombolyag Alapítvány keresi azt 
a mentort, támaszt, aki bármilyen formában biztosítékot tudna jelenteni a jubileumi év 
előszítéséhez, mely az új helyszín valamint egy új rövidfilmes háttérszervezet megalapítása 
mellett egyetlen célt támogatna: Az elmúlt egy évtizedben első alkalommal szeretnénk úgy 
nekiállni a következő év szervezéséhez, majd a decemberi online nevezési felület megnyi-
tásához, hogy esetleg ne csak fél év munkát követően, következő nyár elején derüljön ki, 
hogy lesz keret a fesztivál megvalósítására vagy sem… Vajon létezik ilyen? Meglátjuk! Min-
den esetre mi, mint mindig, bízakodva várjuk az évtizedes szülinapot, és sütünk majd 

tortát is, paprikás szalonnás hagymatortát.

taTami
2013

Beszamolo     Final reportI
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FInaL rEPorT 2013

  It was an interesting first year after the boringly rephrased crisis period. Unsurprisingly we 
again did not get any financial support in Hungary but in contrast after a few year pause some 
people in Visegrád (in fact Bratislava) thought we yet are a vital part of the region’s culture, 
financially saving the year for us. Despite the circumstances we finished a record number of 
projects during the year. 
Before I start my year valuation speech, let me summarize the 9th BuSho Festival in a few 
words: It was cool! Well, I’m only joking. In fact, it was good, I explain it in more details: most 
professional jury of all time, most visitors of all time, usual number of visitors from abroad, 
no technical issues, surprising Hungarian award-pile, beautiful weather, good food and so on. 
I wish I only know who was the lame that poured beer into my ancient notebook at Culture 
Disco, because it turned out to be dead…
Then let’s see the summarizing: we started the year with a workshop in Oradea, where we 
had to realize that the activity of Budapest would not work without János Xantus. However, 
our fellows in Partium were very enthusiastic so the result had come.
 It was the „Flood & Carousel” spot and poster competition project which had 14 participants 
and it’s result could be seen at the BuSho Festival.
Fort he first time we could delegate film makers to Es-
tonia’s workshop that was organized by our brand new 
pre-jury member. The 7th GomBuSho started stammer-
ingly but eventually gave us 15 works in total. 
One of the big hits of the year was Blind Diary inter-
national workshop in Slovenia. The 15-17 years of age 
mass communication team from St. Laszlo high school 
did pretty well there.
This was followed by a rapid visit to Banská Štiavnica, then 
the 9th BuSho and we could again take part in „Youth in Ac-
tion” programme in Balchik, Bulgaria. Furthermore the Hra-
bal PUBlished film competition is still in progress and also 
a jury job awaits for us in Gdansk, Poland in November. Ex-
tra voluntarily we collected the 4th essential of Hungarian 
pieces screened at the festival and sent them to roughly 30 
partner festivals.
Over these years we have learnt that making a festival to 
happen takes exactly a whole year, so after the festival in 
September we started to collect references, make account-
ing straight away as kick off for the next one. Therefore, a 
report like this is a preparation for next year so let me look at the future. BuSho Festival and 
Gombolyag Fund will be 10 years old in 2014. We are looking for a mentor, sponsor who would 
be able to support us by giving assurance for the preparation of the jubilee, that is not only find-
ing a new venue but also establishing a new short film background association.  But mainly ensure 
that the festival would not start to organize the event and open the online registration platforms in 
December without knowing whether it will get the financial support next summer or not, making 6 months 
of hard work pointless. Is there anything or anyone like that? We’ll see. Any ways, we are again and still faith-
ful, looking forward to the decade anniversary, will be making a b’day cake out of paprika, bacon and onion.

Tami
2013

Beszamolo     Final reportI
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JUrEaCTIonS 2013
 Kedves Tami, kőszőnőm szépen, BUSHO nagyon fasza festival van! 
I enjoyed it a lot, I liked our jury members, your team and the esprit of it. Wish you lots of energy 
for next years! Also I would like to ask you to send me tomorrow the letter of Intend for Visegrad 
Fund by post. We need the paper until Wednesday or Thursday. 
Thank you once again for let me enjoy and to be part of BUSHO 2013. 

 Daniela, štyri živly

 Once again I would like to thank you for the great time I had in Budapest. It was pleasure, fun and 
honor to be part of your collective and I really hope to have opportunity to do it again.
I’m sure we will still be in touch on both professional and private level.
Please find attached picture taken after the Award Ceremony. I hope you’ll enjoy it. ;-))
I kindly invite you to visit internet sites of projects that I’m head of and contact me if you find them 
somehow interesting for your activities. www.dargonforum.pl Kindest regards and best wishes!   

 Adam Papliński, Project Coordinator

Dear Tami and the whole BuSho team! 
I would like to thank you all for the possibility to enjoy the BuSho from a totally new side this year! 
:-) It was a really interesting experience for me! 
The festival was great as usual, I enjoyed it a lot! The atmosphere, the huge variety of films, nice 
people, the cultural programme, the great Hungarian food ...! 
I very much appreciate your hard work, the energy and time you devote to this project, and every-
thing you did to make us all feel good and enjoy! 
Wish you good luck and a I´m looking forward to the 10th BuSho! 

 Kisses and hugs, Jana
PS: Anna, thanks a lot for all the links! :-)

Az idei BuSho már 9. alkalommal gyűjtötte össze a leg-
jobb kortárs rövidfilmeket a világból. Idén 78 alkotás, 
több mint 15 órányi film volt a programban. Egységes-
en magas színvonalú művek: akciók, vígjátékok, an-
imációk  és egyéb kísérletek.  A filmek mögött 78 tehe-
tséges, jól felkészült, mondanivalóval és tenni akarással 
rendelkező fiatal csapat sejthető. Nem könnyű feladat 
zsűritagként ennyi alkotói szándékot megérteni, en-
nyi produkciót koncentráltan végignézni és értékelni, 
de bőven megérte a fáradtságot. Jó érzés azt remélni, 
hogy ezek közül az alkotók közül kerülnek ki a következő 
időszak meghatározó filmesei. 

 Üdv, M. Tóth Géza, kedd

zSURI BESZAMOLOK    JURY COMMENTSi

Busho number 9 and still improving. 
Who ever visited at least 2 or 3 Busho festivals knows that this is no promotion message but that 
the level of quality films, programs, international exchange and fun is always growing.
This year 2013 the international jury agreed faster then ever before about the Busho prizes. And 
this is no easy task to pic 10 “winners” out of 78 competion films preselected from 939 entries.

As far as I know the Busho team is busy up-and-running to put together the 10th Busho festival 
on even higher levels of quality films, programs, professional exchange and fun! I am very 

much looking forward to it!
Thanks to everybody who contributed and will contribute to that! Horrido

Wolfgang
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I hope everyone had an inspiring and experienceful week, it was surely one for me. Thank You all for com-
ing and sharing Your art and thoughts, I am pretty sure that the jury consultations were the highlights of the 
week.
We don’t know what will happen to the world or with us, but one thing 
is sure: seeing heartfelt, well crafted and thoughtful films can be a good 
treatment for the soul. We, “gloomy Hungarians” need more films that 
emphasize the importance of life, instead of the decomposition-fetish that is 
shoveled at us from mass media. It was great meeting You, I hope we would 
meet again someday.
If you have any constructive feedbacks for us please don’t hesitate to share 
it with us. I am more than happy to send the playlist to those who missed 
the guided tour or still want to listen to some of the music played there.
Have a great week everyone, 

Anna Sólyom, organizer, interpreter
[12:43:33] Víctor - Festhome: So, do you like our platform, tamás?
[12:44:26] Tami: yes I think it’s quiet simple and works well, hope we can 
continue with you next years as well
[12:45:33] Víctor - Festhome: We hope so too. Busho is a very good festi-
val with an excellent reputation.
[12:47:49] Tami: really? (nerd)
[12:47:56] Tami: good to hear that
[12:49:44] Víctor - Festhome: Yes, I have found that some other non-Euro-
pean festivals knew about Busho and thought having Busho (and certain 
other festivals) in our platform was a measure of the quality we are trying 
to achieve.
[12:50:28] Tami: (bow)
[12:51:04] Víctor - Festhome: Thank you for trusting us.
[12:54:45] Tami: of course as I’ve said by the beginning we are always 
open for the new things and happy if it works like in this cooperation, so 
thank you (handshake)

NA jó ,ez így nem megy. 5 percenként újra kell csatlakozni az ftp-hez mert leáll és 10 óra alatt sikerül így egy 
10perces filmet letölteni. Holnap reggel elmegyek Zuglóba és átmásolom ami kell. Szégyen ez a XXI. század. 
Kiskoromban azt hittem már rakétaautókkal fogunk járni és nyaralni a marsa megyünk...

Mester Ákos, programigazgató miközben programot igazgat
WOW! That’s really excellent news! We’re so honored that our film “Dji. Death Fails” has won the best Ani-
mation Award! We’d like to thank the jury for this award and the organizers of the festival for this wonderful 
event! Thank you once again!

Best regards, Kate

Visszajelzés a svédektől: 
Richard: “I don’t know how you did it, but I’ve never had that much fun with other film makers at a film-
festival before. I guess you managed to create a nice atmosphere. Whatever it is you do - keep doing it.”
Jonatan: “I agree by the way! This festival was really really fun!”

Richard & Jonatan
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Rigó bácsinak már jeleztem, hogy küldje el a megjelent cikk linkjét és a fotókat. 
Részemről: én nagyon szerettem az egészet, egyre nagyobb kedvet kaptam hozzá, 
hogy esetleg utána tanuljak és profibban is csináljam a dolgot következő alkalommal. 
Többen voltak, mint tavaly, és két blokkot mindenki végig is ült általában, ami nálunk 
tényleg jó eredménynek számít. Volt, aki később csatlakozott. A filmek leforogtak. Az 
általános vélemény: akik tavaly is voltak azt mondták, hogy idén kevesebb extrém 
alkotás volt, nyugisabb volt a hangulat. Díjazottak: ismét az a probléma, hogy kevés 
olyan ember volt, aki látta volna az alkotások legalább háromnegyedét, ha megszavaztattuk volna a népet, 
akkor tuti, mindenki másra voksol, vagy egy blokkból választanak, mert csak azt látták... így igazságtalannak 
tartottam az “értékelést”... ha jövőre is megtisztelsz bennünket a lehetőséggel, akkor összehívnék egy-két 
zsűritagot...  no, küldjük a sajtóanyagot hamarosan: addig is, köszönöm Neked az élményt és a bizalmat!
További szép napot és jó munkát! 

Üdv. Tánya (Tatjana Turanyi, ungvári koordinátor)

És  persze annyit szerettem volna még mondani, hogy gratulálok. Nagyon szépen megszerveztétek a fesz-
tivált! Tényleg jó volt, hogy a filmesek tudtak találkozni, barátkozni. A mi vendégeink nagyon jól érezték 
magukat és mi is persze! A díj meg ugye hab volt a tortán. Köszi!

Schäffer Anikó, Osztrák Kulturális Fórum
Thanks again for the nice weekend in Budapest and the hospitality 
and great recognition granted to us with the Golden Busho. This has 
been for us another nice festival experience during which we had 
the chance to meet new talented film-makers and new friends.
Wishing you best of luck with the next year’s edition and 10-year 
celebrations, we wish you all the best in the meantime, looking 
forward to hearing from you soon. All the very best for now and 
please find below a funny group photo from one of our crazy nights 
in town.

Until soon! Angelo D’Agostino, producer
also from my side thanks 
so much for this great festival experience! i wish we could have come longer than just the weekend - your 
festival is so likeable with great films and people. i wish you a good next year’s edition and i truly hope to go 
there again at some point in the future! take care and good luck for everything. all my best from vienna

Michael Rittmannsberger

I just saw on your website that WALK THE LIGHT won the student jury special Prize. I’m very glad and hon-
ored to see that!! Thanks a lot for this distinction! I hope you had a great festival!

Kind regards, Anthony Sabet --- ASA Pictures

Nagyon szépen köszönöm!! Igazi meglepetés volt, mikor Füli át-
küldte egy röpke fb üzenetben a fotót a két díjról és hozzá a rövid 
leírást... nagyon megörültem. Nem számítottam egyáltalán díjra. 
A zsűris indoklások külön megtisztelőek a weboldalon (a piros 
háttéren való elolvasásuk után ráadásul kék meg lila volt minden 
:).Köszönöm még egyszer és én is gratulálok, hogy sikeresen leza-
jlott egy újabb BuSho és sajnálom, hogy nem tudtam részt venni. 
Hajrá, Üdv

Vácz Péter, a két díjat bezsebelt Nyuszi és Őz rendezője

Thanks so much for the award! It’s special for me to get it in the land where my grandfather was from...
And I am happy to find that my friend Michael Rittmansberger won the Best Short Award!

Thanks again!! Regards
Diego Modino

VISSZAJELZESEK      REACTIONSi
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 Érsekújvárott beigazolódott, hogy egy kávézó hátsó helyisége sokkal jobb közeg 
a Busho-ra, mint egy kultúrházi kishelyiség. A megrögzött bushónézőink közé 
olyanok is vegyültek, akik életükben nem hallottak ilyesmiről, de ottragadtak, 
mert ezek a kisfilmek egyszerűen jók. Főleg a fiatal, főiskolás generáció láto-
gatta a fesztivált, jó lett volna hamarabb elkezdeni a reklámkampányt, jövőre 
legalább egy-két hónappal a fesztivál előtt kérünk alapanyagot, amiből plakátot 
készíthetünk, akár saját költségen is. A sajtócuccokat mihamarabb küldöm

Kis Péter, KultúrKorzó Dear Filmmaker 
Unfortunately your film was not selected for this years Oscars, but, hey - it went to Busho so calm the fuck 
down. The best parts of the Busho festival 
were:
- meeting all the other filmmakers and be-
ing together in such a tight bunch 
- the nightly grilling sessions by the judges 
were always very revealing 
- and of course, the excursions. The Baths 
are obvious highlight but the bus trip and 
the parliament tour were both really inter-
esting and appreciated.
The worst parts of Busho fest
- the wide variety of insects on offer in the 
hostel rooms
- the lack of toilet paper in the hostel
- but worst of all was that prick who worked 
behind reception at the apartment complex.
I had a great time. I met lots of interesting people and saw some great films.
attached are some (retouched) photos. Warning: For album cover use only. 

 Thank you for your E-Mail. The days already went fast since the festival. We did certainly enjoy your hospi-
tality, generosity and heartfelt excitement for film very much. BuSho will be remembered with best impres-
sions. Antje and I would like to return some time and we will tell everybody of your nice festival. Let’s hope 
you can carry on many festival times, no doubt a hard fight for support each time.If I had some suggestions to 
make, it would be a wish to try not to put a film block’s premiere screening and the repeat in the same day. 
I would have loved to show my film to some people who were not in attendance on the first day of 
screenings. Also, I would suggest give the jury consultation a little more format. I felt, since there 
were no rules, the first jury consultation where I attended was not really helpful for anybody since 
the jury barely was asking anything from the filmmakers, and the filmmakers were not sure what 
to ask from the jury....  It’s  a great idea those consultations, but maybe a moderator would help?
Apart from that: Thumbs up for your organisation, the food, the partys, the excursions. 

Best wishes from Berlin! Martin Menzel
 Thank you ones again for giving me such a nice op-
portunity being with you all at BuSho 2013. I enjoyed 
Budapest so much and also films were great this year. I 
have seen almost all of them. Disccusions with people 
from the jury and filmakers were so interesting. In spite 
of I have nothing to do with film making I was very in it 
and gave me a lot.  I appreciate your effort, hard work 
and looking after other people during the festival. 
Thank you very much !!!

 Best regards: Eliška Dostálová

VISSZAJELZESEK      REACTIONSi

Matt Willis-Jones
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Megjelent cikkek     9. BuSho
Szeptember 3. és 8. között 9. alkalommal várja ismét 6 város-
ban a rövidfilmes műfaj szerelmeseit a BuSho (Budapest 
Short) Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A központi vetítések 
helyszíne újra a Vörösmarty mozi lesz Budapesten, ahol a 
versenyprogram és az információs vetítések mellett kiállí-
tások, partnerfesztiválok legjobbjai, workshop bemutatók 
és a fesztivál jóvoltából harmadszor Magyarországon, az 
Európai Film Akadémia előző évi rövidfilmes kategóriájának 
jelöltjei is bemutatásra kerülnek.

A 2013-as újabb apró módosításokat követően lezárult nevezési időszak végén kiderült, hogy ugyan az első 
alkalommal 3 fázisba sorolt határidő okozott némi zűrzavart, de szerencsére nem befolyásolta a nevezési 
kedvet! Összesen 939 nevezés érkezett (723 fikció, 102 animáció és 114 kísérleti) 78 országból, országonkénti 
megoszlásban pedig a legtöbb film idén a Spanyolországból jött, második helyen a németek és harmadikok 
a britek lettek.

A több, mint kéthónapos szelektálást követően végül 78 alkotást juttatott a versenybe a megújult előzsűri, 
melyben Orosz Annaida – fesztivál kurátor, Mag István – rendező asszisztens, Rimóczi László – forgatóköny-
víró és Patrovits Tamás – animátor mellett első ízben vett részt Csüllög Edina, Észtországban élő filmes kol-
legina, aki így fogalmazott a látottakról: „Túl sok a jó film, elég nehéz volt „lepontozni” bárkit is, de az is igaz, 
hogy a több száz filmből, amit megnéztem, három volt olyan, amire azt mondtam, hogy azt a betyár, azon-
nal kapjon díjat, zsűrizés nélkül. Az egyik film esetében odáig merészkedtem, hogy kikerestem a rendező 
email címét a neten és személyesen gratuláltam a munkájához (remélem ezek a filmek a zsűri érdeklődését 
is felkeltik majd). Azonban elképesztően kevés humoros filmet láttam – de lehet, hogy csak nekem nincs 
humorérzékem. Mindent összegezve a mezőny nagyon erős volt, ha valaki kimaradt, nem kell szégyellnie 
magát!” Szokásunkhoz híven a Nemzetközi Zsűri névsorát, csak a kezdés előtti napokban hozzuk majd ny-
ilvánosságra, azonban nagy örömünkre, a tavalyi távol maradását követően ismét a fedélzeten tudhatjuk 
majd az Országos Diákzsűri delegáltjait!

Júliusban nagy sikerrel lezajlott a 7. GomBuSho összművészeti alkotótábor, melyen a rengeteg alkotás mel-
lett elkészültek az idei fesztivál arculati elemei is! Július 15-ig vártuk a vetítési kópiákat a programba került 
alkotásokhoz, melyek többé-kevésbé sikeresen meg is érkeztek! Elkészült a részletes bontás is a verse-
nyprogramhoz, tehát szokás szerint 3 nap alatt 15 egyórás blokkban kerülnek majd vetítésre a legjobbak! 
A versenybe került alkotóknak ismét lehetőségük volt augusztus 1-ig akkreditálni a fesztiválra, akik nagy 
örömünkre idén is szép számmal érkeznek majd Budapestre, hogy személyesen képviseljék filmjüket. A 
versenyfilmek között a szervezők nagy örömére szép számmal találhatunk magyar rövidfilmeket, a teljes-
ség igénye nélkül Nagypál Orsi, Vácz Péter vagy épp Vízkeleti Dániel, de felbukkan majd a vásznon többek 
között Franco Nero vagy a francia legenda, Michel Galabru, aki legnagyobb sikereit a Csendőrfilmekkel 
aratta Louis de Funes partnereként.

A BuSho fesztivál hagyományosan bemutatkozási lehetőséget biztosít a versenyről épp lemaradt úgyn-
evezett panoráma / információs szekcióba jutott alkotásoknak is, mely ebben az esztendőben kifejezetten 
erős filmeket vonultat majd fel. Szintén folytatódik az a sorozat, melyben valamennyi benevezett magyar 
alkotás bemutatásra kerül majd.

A központi helyszín, a budapesti Vörösmarty mozi mellett párhozamosan zajlanak majd a vetítések ismé-
telten több vidéki és újabb határon túli helyszínen is, a szolnoki Tiszap’Art mozi mellett, ezúttal  is láthatóak 
lesznek a versenyfilmek Nagyváradon (Románia), Magyarkanizsán (Szerbia) és a tavaly csatlakozott 
Érsekújváron (Szlovákia) és Ukrajnában Ungváron is!

Magyarországon kizárólag a BuSho fesztiválon, idén harmadik alkalommal tekinthetőek meg az Európai 
Film Akadémia előző évi rövidfilm kategóriájának jelöltjei! Az Itt vagyok című Szimler Bálint film után ismét 
magyar résztvevővel, egyúttal a fesztivál és a tavalyi nemzetközi zsűri számára egy konkrét visszajelzéssel: 
a tavalyi BuSho ezüstérmes Till Attila alkotás, a Csicska is helyet kapott a legjobb Európai filmeket felvonul-

tató kollekcióban.

Jegyeket továbbra is kizárólag a versenyblokkokra kell váltani, elővételben lehet foglalni a 
fesztivál weboldalán található elérhetőségeken.

I
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Fesztivál                    1.
BuSho 1.  BLOKK: ÍRÓI VÁLSÁG ÉS RÉSZEG ÁMOKFUTÁS
Piller Mónika 2013. szeptember 5. 
Fesztivál animáció, busho13, experimentális, filmfesztivál, rövidfilm
Összeszedetlenség és a megragadó ötletek hiánya jellemezte a 2013-as BuSho első blokkját, amelyben 
a fikciós rövidek mellett akadt furcsa kísérleti és apró magyar alkotás is.
Aki Mäkiaho: Territory
 A blokk első darabja egy finn kisfilm Tempparól, aki alkoholizmusát megfékezendő elvándorol egy erdő közepére 
barátnője bátyjához. 
A folytatásban a valóság és képzelet határán álló részeges ámokfutás, pár véres jelenet és a magát valamiféle éjjeli 
állatnak képzelő báty randalírozására számíthatunk, de a teljesen indokolatlanul felbukkanó óriási fedetlen keblek se 
érjenek minket váratlanul. Egy összeszedettebb forgatókönyv mindenképpen ráfért volna, így felejthető darab csupán.

Anita Draghici: Smoke Signals
A kis Milli úgy dönt, hogy lezüllött apja elől fantáziavilágába menekült, ahol egyetlen 
barátja egy általa életre keltett cigaretta-automata. Egyszerű mese arról, hogyan 
lázadhat és törhet ki a maga módján egy gyermek az őt körülvevő szomorú valóság-
ból, amikor a felnőttek világát már csak az alkohol és az erőszak fonja be. Az elvétve 
előforduló CGI-betétek nem sokat tettek hozzá a filmhez, de a főszereplő kislány 
játéka valamivel kárpótol minket.

Matt Willis-Jones: ABC
Kísérleti alkotás, ahol egy már létező archív anyagba piszkál bele az alkotó, feldúsítva azt mind-
enféle rajzokkal. Kísérletnek nem elég bátor, a képen látottakhoz értelmet társítani pedig szinte 
lehetetlen, így csupán egy négy és fél perces furcsa etűd és némi hiányérzet lesz a végeredmény.

Yohanna Sfez: Writer’s block
Mit tesz a forgatókönyvíró ha válságba kerül? Nekiáll élményeket gyűjteni. Az összeszedetlen rövid történetre ráférne 
egy alapos gatyába rázás, hiszen az egymást követő események teljesen szétfolynak: Pascalt két méteres kosarasok 
fejbe dobják egy labdával, majd úgy tűnik, belelendül az írásba, végül egy rapid randiszerűségbe és egy meglepő 
fordulatba torkollik a történet, tanúsítva azt, hogy nem csak a forgatókönyvírók szenvednek válságban, de a regé-
nyíróknak sem könnyű. Csak remélni merem, hogy ez a film nem a készítő személyes élményén alapult, mert ezért a 
végeredményért nem igazán érte meg eltenni valakit láb alól.

Kelen Bálint: Walkin’ the dog
Kereken egy perces orgia a szemnek e magyar mini animációs film, amelynek ritmusát Brooks 
Shelton 1916-os zenéje adja. Nem akar több lenni, mint ami, arra viszont pont elég, hogy 
felkeltse érdeklődésünket Kelen Bálint további munkái iránt.

Yury Evdokimov: The Water Well
Az orosz rövid a szekció legizgalmasabb és legjobban összerakott darabja, amely 
kitaláltságával felüdülésként hat az előzőkhöz képest. A többféle jelentést is magán 
hordozó filmben három generáció egy-egy képviselőjét látjuk, valamint azt, hogy mit 
kezdenek a semmi közepén álló kúttal. Végre egy kisfilm, aminek van eleje és vége – 
és ami bebizonyítja, hogy a szinte semmi beszéddel és a puritán 
fekete-fehér képekkel is életre lehet kelteni egy 
történetet.

Megjelent cikkek   / Published articlesI
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A BuSho második versenyblokkjának filmjeiben javarészt az a közös, hogy bemutatják, hogyan talál-
nak szereplőink segítő társra, akik kirángatják őket nyomorult helyzetükből – kivételt ez alól csak a 
blokk animációs és kísérleti filmje képez.
Jonatan Etzler, Jonatan Sköld: An awful lot of money
Rövidke, de annál szórakoztatóbb musicalbe foglalt felemelkedés történetet láthatunk a hirtelen nullára 
került Liviáról, akinek életét az ókori görög színháztól kölcsönzött kar éneke kíséri. A kisfilm attól válik igazán 
mulatságossá, ahogy a klipekből és musicalekből ismert kliséket beépíti abba az abszurd szituációba, amibe Livia 
kergeti magát: jelesen, hogy a lehető legerkölcstelenebb módon fog meggazdagodni – és amelyhez a legváratlanabb 
helyzetben egy segítő társat is talál.

Tomoki Kurogi: Cycloid
A japán animáció a címében szereplő ciklois nevezetű görbét szemlélteti egy rövid jelenet-
sorral, amely így olyan képzetet kelt, mintha egyetlen kameramozgás segítségével három és 
fel perc alatt átszelnénk a Földet, amely a végén visszaér a kiindulópontjához. Ha kevésbé 
sablonos képsorokat látnánk mindeközben (háború, évszakok változása), akkor valami izgal-
masabb is kisülhetett volna belőle.

Varsics Péter: A strange kind of love
Egy kiskori trauma következtében megvakult lány fokozatos megnyílásáról és a trauma fel-
dolgozásáról szóló történetet álmodott vászonra a fiatal rendező. Kár, hogy a remek színészek 
(Simon Kornél, Kerekes Vica) és a meggyőző alapszituáció valamint üzenet ellenére nem tu-
dott a film igazán kikerekedni. Talán a feszesebb dramaturgia, talán a gyakorlott rendezői kéz 
hiányzott, az viszont mindenképpen látszik, hogy Varsics Péterre érdemes lesz a továbbiakban 
odafigyelni.

Thomas Glänzel: Advertisement
Habár Glänzel azt állítja munkájáról, hogy a moziban lévő reklámokat figurázza ki azáltal, hogy a saját  nyelvezetével 
és unalomig ismert kódjaival felvértezve vág vissza (szexi csajok, fényesre polírozott autók), ám valójában neki sem 
sikerült mélyebbre ásnia és némi iróniát vagy kritikus élt belevinnie munkájába. A pimaszul visszaszóló kinyilatkozta-
tásból csak a rosszul összevágott reklámjeleneteket kapjuk meg.

Martin Menzel: His greatest trick
Szerethető kisfilm egy kiöregedett és stroke-ot kapott bűvészről, aki ápolónője és hűséges varázsnyula segítségével 
még egy utolsó előadással örvendeztetheti meg a nagyérdeműt. Pontos történetvezetéssel és bájos karakterekkel 
dúsította fel a sablonoktól közel sem mentes cselekményét a német alkotó.

BuSho 2. BLOKK: KIÖREGEDETT BŰVÉSZ ÉS MUSICAL A MEGGAZDAGODÁSRÓL
Piller Mónika 2013. szeptember 5. 
animációs film, Busho Filmfesztivál, busho13, experimentális, filmfesztivál, kísérleti film, rövidfilm
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Három hosszabb és két rövidebb kisfilm került egy válogatás ba a negyedik blokkjában az 
egyenletes nevezhető teljesítmény mondható jónak is hiszen nem fordultunk le egyszer sem 
a székről korszakalkotó művet viszont nem láttunk.

Giovanni La Pàrola: Cut To Fit
Az olasz rendező nem spagetti westernje, amely gyakran egyedi beállításaival, pörgős tempójával és az át-
lagosnál nagyobb brutalitásával hívta fel magára a figyelmet. Külön pacsi a címadásért (kb. Méretre vágva), 
ami a szabó főszereplőre és az ő különleges „gyilkoló eszközeire” is utalhat egyszerre. A blokk elején látott, a XIX. 
századi szicíliai parasztlázadás hajnalán zajló történet sok újdonságot és meglepetést ugyan nem tartalmaz, 
de legalább jó nézni azt. Jó lenne látni, mire volna képes egy hasonlóan erős műfajban száz percen keresztül.

Odegnál Róbert: A hívó
A blokk egyetlen magyar filmje nem előzmény nélküli. A rendező a történetet 2005-ben 
már képregény formájában megírta. „Kicsit sötétebb, mint a SinCity és mindez minimális 
vérrel” – olvasható a könyv sillabuszában, és valóban a 17 perc es sci-fi valahol a SinCity 
és (hogy legyen magyar vonatkozás) az 1 című film között van. Persze magas labda, nem is 
lehet összehasonlítani, ez mégis csak egy kisfilm. Mindenesetre szuper látványvilágot ka-
punk, a rajzolt háttéren élő figurák mozognak és beszélnek a filmben, amelyben egy látnoki 
képességű embert hívnak a várost irányító cég gyilkossági ügyéhez. Azt hiszem, sok sci-fi 
rajongó örülne, ha ebből a filmből egész estés változat is lenne.

Esther Bialas: Tumbling Birds
A forgó galambokról elnevezett német versenyfilmért a legnagyobb kár. Azt hiszem, ez nevezhető a blokk gyengébb 
darabjának. 20 percben próbál elmesélni egy történetet, ami nagyon könnyen kitölthetne akár egy egész estés já-
tékfilmet is. Serdülő lányok, a beilleszkedés, a megfelelni vágyás, a felnőtté válás mind szokásos témák, amiben újat 
mondani nagyon nehéz, és ezúttal sem nagyon sikerült. Elsietett, kicsit elkapkodott film lett ebből, ami más területen 
sem nagyon tudott maradandót alkotni. Hogy valami pozitívat is mondjunk a filmről: jó lenne ezeket a szereplőket 
nagyjátékfilmekben viszont látni.

Anti Naulainen – Ando Naulainen: Parrot Peeter Aurelius
A film, amelynek címe hosszabb, mint maga a film. „Rövidfilm egy makacs emberről, aki a papagáját tanítja beszélni” 
– áll a rendezőpáros (!) sillabuszában, és ennél többet nem is nagyon látunk a vásznon. Úgyhogy én abba is hagyom.

Dmitrij Voloshin: Dji Death fails
Nagy tétben mernék fogadni, hogy életem első moldáv kisfilmjét (egyáltalán filmjét) lát-
tam, ahogy abban is, hogy kevés olyan lesz még, ami ennyire tetszene. Sokra értékelendők 
azok a kisfilmek, amelyek nem kezdenek bele 4 percben bonyolult történetmesélésbe 
(sokan azt hiszik, meg lehet ternni), hanem egy egyszerű gegből tudják kihozni a maxi-
mumot. (Nagy kedvencem Borsos Mikllós Vége című kisfilmje egy filmszemléről.) Az ál-
dozatát megtaláló kaszás, aki börleszkebe illő jelenetek közepette nem képes elvégezni a 
feladatát. Egy jó ötlet rövid, frappáns, zenével, szöveg nélkül, animációban. Ha decibelben 
mértem volna a tapsok hangerejét, azt hiszem, ez nyert volna, méghozzá nem ok nélkül.

BuSho 4. BLOKK: ILYEN EGY MAGYAR SCI-FI!
Sergő Z. András 2013.szeptember 6.
A hívó, animáció, busho, busho13, észt film, kisfilm, magyar film, moldáv film, német film, Odegnál Róbert, olasz film
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A következő tanulságokat szűrtem le a hetedik blokk megnézése után: bankárból lesz a legvadabb 
zombi; ha egyedül neked kunkori a farkad a családban, kezdj el gyanakodni; Isten nem tud pétanque-
ozni, és az interneten senki nem az, akinek látszik. Ez a rövidfilmes szekció talán rávilágít arra, hogy mi 
foglalkoztatja a mai filmeseket: identitás, túlélés, önmagunk vállalása – többféle, kreatív formában.

Carl Bouteiller: Nostalgic Z
A Z világháború után most itt a Nostalgic Z francia rövidfilm. Új dolgot tudunk meg az élőhalottakról: nosztalgiát 
éreznek a múlt iránt. Mindezt a központi figura, az Őrmester demonstrálja nekünk, aki segédje és egy kézikamera 
segítségével kalauzol minket a zombik világában, és megpróbálja átadni a túléléshez szükséges legfontosabb szabá-
lyokat. Természetesen nem egy komoly film. Hőseinknek egy különösen veszélyes példánnyal, egy korábbi bankárral 
kell felvenniük a harcot, akit rendkívül okos cselszövéssel csalnak csapdába. Nem gondoltam volna, hogy a zombikról 
még lehet újat mondani, de úgy tűnik kifogyhatatlan téma. Talán a franciák a bankároktól rettegnek a legjobban?

Iria López: Jamon
A britek mindig valami viccessel állnak elő. Így van az a Jamon esetében is, ami 
egy szórakoztató animációs kisfilm Joséról, egy identitásválságban szenvedő kis-
malacról. José reggeli készülődés közben mindent megtesz, hogy jobban hasonlít-
son a többi családtagjára: sminkel, kesztyűt és cipőt húz furcsa végtagjaira… ugyanis 
csak neki van turcsi orra, mélyen ülő szemei, és egyedül ő képtelen megfogni a villát 
ujjak hiányában. Amikor megpillantja az új szomszédot, akinek hasonlóan kunkori a 
farka, elkezd gyanakodni… Be akar-e illeszkedni José, azok közé, akik olyannyira nem 
hasonlítanak rá? És ha igen, mennyit érdemes feladni magából azért, hogy befogadja a 
közösség? Ilyen komoly kérdéseket boncolgat ez a jól felépített, humoros, és váratlan 
fordulatokat is tartogató kis animáció.

BuSho 7. BLOKK:  IDENTITÁS, TÚLÉLÉS, ÖNMAGUNK VÁLLALÁSA
Simon Eszter 2013.szeptember 16.
2-way, A dugulás, animáció, brit rövidfilm, Busho Filmfesztivál, busho13, Carl Bouteiller, Csuja László, Iria López, Jamon, kísér-
leti film, Maria Laura Spagnoli, Nostalgic Z, rövidfilm, rövidfilmek, Sebastian Lindblad, The fruits of sin, Werther Germondari

Csuja László: A dugulás
Csuja László a végtelenül kellemetlen helyzetek megteremtésének mestere. Groteszk hősei 
egy boldogtalan óvónő, egy szerencsétlen vízvezeték szerelő és egy rokkant bohóc. Mosto-
ha helyzetük ellenére boldogság utáni vágyakozásuk, szótlanságuk, esetlenségük jellegzetes 
magyar hangulatot áraszt. Kevés dialóg hangzik el, de a hosszú csendek, félszeg egymásra 
nézések igen beszédesek. Folyamatosan kínosabbnál kínosabb (és viccesebb és viccesebb) 
helyzetek követik egymást, de mielőtt komolyra fordulhatna ez a szerelmi háromszögre 
felépített melodráma kezdemény, gyorsan véget is ér.

Werther Germondari & Maria Laura Spagnoli: The fruits of sin
A szekció egyetlen kísérleti filmje volt messze a legelrugaszkodottabb. Az Ádám és Éva történetének különös olasz 
újragondolása. A film utolsó harmadáig nem egészen világos, hogy mennyire vették magukat komolyan az alkotók, de 
a végére kiderül: semennyire. A helyszín, az Istent megszemélyesítő fel-feltörő tűz és a hatalmas üvegszekrényekbe 
elzárt gyümölcsök egyedi világot hoznak létre a mindenki által ismert bibliai történethez. Nem is beszélve arról a me-
goldásról, amikor a (meztelen) szereplőket egy a tiltott gyümölcs megízlelése után az operatőr egy kézikamerával ker-
geti fel és alá… Az első emberpárnak végül egyedi módon sikerül túljárni Isten eszén, és visszaszerzik az édenkertet.

Sebastian Lindblad: 2-Way
Senki sem az, akinek látszik. Főleg nem az interneten! A svéd rövidfilm a szekció legsötétebb darabja. Ugyanakkor 
a „legmaibb” is, hiszen témája a social networking. A film lényegében két fiatal fiú közötti skype videó beszélgetést 
dokumentál. Mintha mi is ott ülnénk velük a szobában. A skype mellett bepittyeg a történetbe az msn is; ma már 

egyszerre több emberrel is lehet távolról real time beszélgetni. A film azért jó, mert tényleg nagyon életszerű, 
nagyjából minden fiatal átlagos délutánja hasonlóan telhet: a skype, facebook és msnezés bermuda 

háromszögében. A beszélgetés közben egy komoly sebeket ejtő szerelemi háromszög kusza szálai 
és ennek árnyékában még súlyosabb problémák bontakoznak ki… De ki lesz a nevető har-

madik?
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BuSho 8. BLoKK: KoMoLY TÉMáKróL KrEaTÍVan
Simon Eszter 2013.szeptember 16.
Busho Filmfesztivál, busho13, Cosmos Will Save the World, Diego Modino, Don’t let the door hit you on your way out, Ephimeral, 
Go Up, Jani Ilomäki, magyar rövidfilm, Patrick Lapierre, Roman Kayumov, rövidfilm, rövidfilmek, Stoppos, Thoughts about Dying, 
Wrochna Marcell, Yannis Tsakiridis

Miután megfelelő kontemplatív-üldögélős hangulatba kerültünk az első magyar kisfilm után, ér-
demes végig ülni a szekció közepét, hogy aztán két vicces kisfilmmel, jó kedvűen távozhassunk.

Wrochna Marcell: Stoppos
Wrochna Marcell etűdje életérzés a várakozásról. Arról, hogy mennyire lassan telik az 
idő, ha az ember stoppol. A stoppos útszéli birodalmában egy gyönyörűen fényképezett 
táj tárul elénk: a meleg nyári nap sugara még süt, a tücskök ciripelnek, csak épp autó 
nem áll meg egy sem. Az idő pedig lassan halad előre, így a stopposnak van ideje elmé-
lázni. A múló időt egy-egy meg nem álló autó tagolja: egy csigalassúságú traktor, egy a 
boldogabb jövő felé hajtó(?) lakodalmas kocsi, egy szirénázó mentőautó. De felveszi-e 
végül valaki a stoppost?

Diego Modino: Ephimeral
Az egyik jelenetben gengszterek kínoznak egy férfit. A másikban egy takaros kis házban 
egy cuki kislány és a nagymamája élnek boldogan. Épp a városba indulnak felvételizni, 
a kislány balett-táncos szeretne lenni. És hogy kapcsolódik ez a két jelenet össze? 
Leginkább csak a spanyol rendező,Diego Modino fejében, a nézőében aligha. A mesés 
képi világ és annak ellenére, hogy a főszereplő kislány tényleg nagyon édes, azt már 
valahogy nehéz elhinni, hogy egy kis balettal és konfettivel még az emberkínzó gyilkosok 
szívéhez is eltalál, amikor a két történetszál találkozik. Végig vártam, hogy a film valame-
ly pontján az egész történet paródiába fordul. Sajnos nem. Maradt a giccs.

Patrick Lapierre: Cosmos Will Save the World
A szekció legérdektelenebb darabja. Egy nő narráció segítségével idéz fel egy történetet, amit a képen egy nem túl 
mozgalmas, szürke animáció lassan mozgó figurái illusztrálnak. Maga a kiindulópont egy önmagában izgalmas sztori, 
amit azonban csak a záró felirat magyaráz meg: egy kislány és a nagymamája egyedüli szemtanúi voltak egy űrszonda 
földre szállásának.

Roman Kayumov: Go Up
A hetedik blokkhoz hasonlóan, a nyolcadik szekcióban is helyet kapott egy kisfilm, ami az interneten élhető kettős 
személyiség veszélyeire reflektál. A főszereplő srác a chatelők rémálma figura. Facebook profilja alapján egy jóképű 
srác, gyönyörű modellek ismerőse. Valójába, a fénykép-álarca mögött egy csúnya fiú,  aki egész nap magányosan ül 
kanapéján és a legelső legördülő könyvjelzője a helyi pizzafutár weboldala. De mi történik akkor, ha hirtelen meg-
szakad az internet kapcsolat? Vagy ha nem ő az egyetlen a világhálón, aki valaki másnak adja ki magát? Főszereplőnk 
olyan gyorsan csúszik le a lejtőn, amilyen hirtelen lezuhan a profilját lájkoló hüvelykujjak száma. Valódi szavak nélkül, 
csak a vizualitásra és virtuális kommunikációra felépített víziószerű montázs Oroszországból.
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Jani Ilomäki: Thoughts about Dying
Rémisztő címe ellenére, a finn kisfilm a szekció legviccesebb darabja. A nyolcéves, tejfelszőke hajú kisfiúval közlik, 
hogy el kell altatni a kutyáját. Egy gyermeki narrációval aláfestett gondolatmontázst láthatunk, amiben a kis Antti a 
halálról elmélkedik. Fekete humor rajongóknak különösen ajánlott.
 

Yannis Tsakiridis: Don’t let the door hit you on your way out
Finn párjával együtt a szekciót az utolsó brit kisfilm menti meg. Yannis Tsakiridis filmje az 
előzőhöz hasonló módon működik: súlyos témáról könnyedén. A súlyos téma itt a rassziz-
mus egy olyan soknemzetiségű, színes városban, mint London. Míg a finn film a groteszk 
fekete humorra, ez egy vicces szituációra épít: egy konzervatív, idegenektől irtózó 
idős hölgy és egy laza, közép-európai férfi kerülnek egymásmellé a buszon. De 
mi sül ki abból, ha a férfinek piros zsinór lóg ki a belső kabátzsebéből? 
Egy nagyon vicces kisfilm.
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A Busho 10. blokkját egyértelműen a magyar Fák uralja. Kicsit szemétség is a szervezőktől, hogy 
rögtön másodikként következik Bera Nándor trashanimációja, mert a szállóigegyanús szövegekkel 
telerakott film lesöpri a mezőnyt (a minőségüktől függetlenül). A Fák annyira sírva röhögős, hogy 
3 filmmel később is csak az jár az ember fejében. Na jó, a svéd Lenny Lump a végén talán szépít 
valamit.

Nathan Nill: Stage Three
A fogyatékkal élőkkel, vagy egyáltalán, a speciális ellátásra szorulókkal szembeni legjobb bánásmód, ha úgy viszony-
ulunk hozzájuk, ahogy szeretnénk, hogy hozzánk viszonyuljanak mások. Ezt a tézist bizonyítja a német Stage Three 
is, amelyben Maikot közmunkára kötelezik egy szociális ellátó intézményben. Az alapötlet egy nagyjátékfilmre is jó 
lenne, így nem meglepetés, hogy a befejezésnél elmarad a lezárás. A szociális munkások béna hurráoptimizmusa itt 
negatív színben tűnik fel, de azért az Ádám almáiban láttuk ezt már más nézőpontból is.

Bera Nándor: Fák
És itt a blokk magyar résztvevője, a fergetegesen röhejes Fák. Bera Nándor diplomafilm-
je fontos társadalmi változásokra mutat rá (mi másra?), közben meg iszonyatosan dur-
va és obszcén. Ez teszi meghökkentővé az egész animációt, amin garantáltan könnyesre 
röhögöd magad. Vagy csak leesett állal bámulsz a vászonra, hogy komoly-e, amit látsz. 
Magyar (rövid)filmek közül utoljára talán az uristen@menny.hu volt rám ilyen hatással.

Selma Vilhunen: Do I Have to Take Care of Everything?
Korrekt komédia egy bolondos családról, és egy olyan napról, amin, ha lehet, minden rosszul sül el. Bár a hatperces 
finn rövidfilm egy gegre van felfűzve, ami ráadásul előre kiszámítható, a szereplők és a balszerencsés események 
megmosolyogtató kedvessége kellemes élménnyé teszi Vilhunen filmjét. Csak egy komolyabb baj van vele: a Fák után 
adták le.

Per von Koch: Lenny Lump
A Fák utáni űrt csak ez a mindössze háromperces svéd őrület tudja betölteni némileg. Lenny Lump (Pelle Plutt) egy 
gyerekdal szereplője, aki a filmben elveszíti az egyik lábujját, amit aztán próbál visszailleszteni. 
A kedves kis dalocska véres gore-ba (pontosabban self-torture-be) csap, hogy utoljára még beleverje a fejünkbe, épp 
a Busho 10. blokkját néztük végig. Ha ekkor már alszunk, ez bizonyosan segít felkelni.

BuSho 10. BLOKK: KIS MAGYAR TÉRDCSAPKODVA RÖHÖGŐS, PLUSZ FUTOTTAK MÉG
Fazekas Balázs 2013.szeptember 10.
animáció, bera nándor, busho, busho13, finn film, kisfilm, magyar film, német film, rövidfilm, spanyol film, svéd film
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Tucker Davila Wood: The Perfectionists
Érthetetlen, hogy miért került a blokkba a többitől gyökeresen eltérő The Perfec-
tionists. Az áldokumentarista, álművészieskedő, ironikus szépelgés érezhetően 
finomabb szórakozást szeretne nyújtani az idétlenül komoly artis-
tákról, ilyen közegben viszont számomra főképp érdektelen és álmosító. A blokk 
mélypontja közvetlenül a vége előtt érzékelhető, és ezt még a drámai hangú 
Vincent Price sem tudja megmenteni. Mondtam már, hogy kettővel ezelőtt épp 
a Fák volt?
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A Busho 11. blokkjára megszaporodtak a kísérleti filmek: a négy alkotásból három ebbe a kategóriába 
tartozik. Bár ezek közül egy animáció, az is bőven belefér a kísérleti címke alá, hisz hagyományos 
történetvezetést nem alkalmaz. A szimpla narratív film kedvelői azonban egyből egy Franco Nero-
főszerepnek örülhetnek.

Michele Massari: The Last Alchemist
Az olasz „Az utolsó alkimista” úgy kezdődik, úgy folytatódik és úgy is ér véget, min-
tha egy egészestés film lenne. Szálakat indít el, amik vagy kifutnak valahová vagy 
nem, karaktereket épít, motivációt határoz meg, amivel nagy probléma ugyan nincs, 
csak nem érdekel senkit. A sablonos történet (ha konvencionális a történetmesélés 
is) pont akkor érdekes, amikor maguk a sablonok működnek, és halad előre a sz-
tori, mert ki nem izgul az elrabolt nőért, akit egy ismeretlen férfi (Franco Nero) pa-
kolt a furgonba, és hogy vajon kiszabadítja-e a rendőr, aki a nyomok alapján hamar 
követni kezdi őket? Persze végül Massari mégis kijátssza a kis töredékeket, hogy egy 
erkölcsi dilemmát megjelenítsen, a hegylakószerű, ki marad a végén típusú mészár-
lás inkább házi amatőrötletnek tűnik, mint átgondolt filozófiai eszmefuttatásnak.

Zbigniew Czapla: Toto
A Toto kétségkívül az idei Busho egyik legjobb animációja. Czapla homályos, nyomasztó, 
atmoszférateremtő „festményei”, a hipnotikus tempó és siratóének más időszámításba 
repítenek, igazi költészet látható a vásznon, ami halkan visszacseng a végefőcím után 
is. A stílus, a kifejező forma pedig tökéletes a bizonytalan, utalásszerű traumatikus tar-
talomnak, ami olyan rémes és lehetetlen, hogy egyben kimondhatatlan is, és minden 
csak a félénk és töredékes feltételezésekben létezik. Ennyi csak, amit egy kisgyerek 
az elveszett tökéletességről, a bűnről és a bűnbeesésről, az elárulásról gondolhat.

Vadim Viner: Psychedelic Breakfast
Gondolatok a mozgókép természetéről és a filmezés aktusáról. A Peeping Tomot idéző kísérleti filmben főhősünk a 
másik Tomhoz hasonlóan fegyverként használja a kamerát, lencséjével mindent közelről kifürkész, megles, magáévá 
tesz, így a képen keresztül mintegy uralkodik a másikon. A rémálom azonban a fordítottjává válik, amint Tom
 ugyanezt az erőszakot kénytelen elviselni a megfigyelttől, és rájön, hogy a kukkoló szemek elől soha nincs menekvés.

Rhian Nicholas: The Stain
A blokk zárófilmje komikusan mutat be egy kényszeres lányt, aki mindenhol foltokat lát. 
Pontosabban mindig ugyanazt az egy foltot, ami mindenhová követi, ráadásul még el is 
ugrál előle, mikor le akarná tisztítani. A brit Ágnes asszony lelki vívódása azonban egyál-
talán nem tragikus vagy szánalomra méltó, mivel a humoros életesemények végig felold-
ják a dráma lehetőségét. Az állóképekből összeálló film hatásosan mutatja be a tényleg 
idegtépő folt egyre jelentősebbé válását Susan életében, a zárópoén pedig egyfajta feszül-
tségoldó magyarázatot is ad a nő és a folt közötti különös vonzódásra és megszállottságra.

BuSho 11. BLoKK: a KonVEnCIóTóL aZ anIMáCIón áT a KÍSÉrLETIG
Fazekas Balázs 2013.szeptember 12.
animáció, brit, busho, busho13, Franco Nero, kísérleti film, kisfilm, lengyel, olasz, orosz, rövidfilm
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Theresa Braun: Thumbelina
A német Theresa Braun filmjével tulajdonképpen nincs semmi gond, ha az a Universal 
Channel késő délutáni műsorsávjában szerepel. A kislányról szóló történet, akinek le kell 
szokni a cumizásról bizonyára fontos állomás a felnőtté válásban, de ezt a gondolatot 
azért ennél magasabban kellene megfogalmazni. (Bele sem merek gondolni hogy ez a 
„szokjunk le a cumiról” történet igazából a rendező életrajzi ihletésű darabja lehet.) Kedé-
lyesen nevetgéltünk ugyan a felnőttek felettébb furcsa szokásain, amit a gyermek szemé-
vel jól meg tudott mutatni a rendező, de a történet mesélése oly mértékben didaktikus, 
hogy elront minden filmélményt.

Victor Uribe: Necrolovers
A bő 13 perces chilei kisfilm helyett lehet, jobban jártunk volna, ha levetítik előttünk azt 
a pénzmennyiséget, amennyiből ez készült. A pszichiátriáról kiszabaduló, a sírgyalázókat 
megijesztő figura posztapokaliptikus története tipikus példája annak, amikor nagyon sok 
pénzhez nagyon kevés gondolat társul. Az egyébként kitűnő dark látványvilágú film tele 
van pakolva sikolyokkal és villámlásokkal, de ennél többet nem tud mutatni. Kár érte, 
mert ilyen látványvilággal lehetne a film a műfaj egy jó darabja, ez így azonban kevés.

Jeremy Rourke: Under cold bright stars
A blokk amerikai filmje sem tartalmaz több történeti elemet, de neki még megbocsátható, 
hiszen ez tulajdonképpen nem is kisfilm, hanem egy videóklip. Különleges, régi fotókat 
egymásba montírozó képek, méghozzá szerintem nem is rossz zenével. Azene és a képek 
hangulata, az a fajta régi midwest amerikai élet nagyon is egybevágott. Az eddig eltelt 30 
perc után igenis felüdülés volt.
 Ráadásul a srác nem először csinál ilyen montázst, saját weboldalán sok hasonlót látni.

Nagypál Orsi: Körforgalom
A blokk egyetlen jó filmje Nagypál Orsi bosnyák koprodukcióban készült alkotása. A 
gyári sor mellett, az élet körforgásában elfásult ember egy új világot fedez fel, amikor 
rájön, hogy elkezd beszélni hozzá a GPS. A kellemesen búgó hang okán önmagát egyen-
esen kihúzó férfi képe egyszerre vicces és elszomorító. A házsártos öregasszonyként 
ábrázolt feleség sem mentség, inkább csak tükör ami azzal szembesít, hogy az évek, 
évtizedek olyan típusú rutinba kergetik az embert, hogy már a legalapvetőbb tevékeny-
ségekhez is GPS kell. A film a Szarajevói Filmfesztivál évente megrendezett workshopjának 
eredménye, és mint olyan, tavaly a fesztiválon Angelina Jolie kedvencévé is avanzsált.

BuSho 12. BLOKK:  DRÁGÁM, MEGCSALTALAK A GPS-SZEL!
Sergő Z. András 2013.szeptember 8.
animáció, busho, busho13, chilei film, cseh film, kisfilm, magyar film, Nagypál Orsi, német film
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Ondrej Hudecek: Karaoke
Az utolsó tízperces cseh kisfilm szerint „egy gyalogló atléta napi rutinját mutatja be”, bár 
hozzáteszem a gyalogló atlétát szinte nem is látni. A gyakran elsütött videojátékos poén 
egyszer-kétszer ugyan jó, de erre filmet felhúzni kicsit 
bátor vállalkozás. Ha az előbbi két mondatból nem értettél semmit, nem gond. Én sem.

Nem szívesen írom le, de talán még nem láttam ilyen kellemetlen kisfilmblokkot. Nem itt, a fesz-
tiválon, hanem úgy egyáltalán. A legtöbb filmben csak lopva tudtam tetsző részeket megtalálni, sőt, 
általában a végét vártam. Tehát mai jelszavunk: jó a rövidfilm, mert hamarabb véget ér.
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Thomas Stellmach & Maja Oschmann: Virtuos Virtuell
A blokk legjobb darabja kétségtelenül a német páros absztrakt animációs filmje volt. 
Pedig én aztán nem szeretem ezt a műfajt, sokszor még egy szimpla animációtól is 
ódzkodom, nemhogy a hét percen át tartó értelmetlen formáktól és vonalaktól. De 
ezek a zenére táncoló tintavonalak és pacák mégis le tudták kötni a figyelmemet, sőt 
izgatottan vártam, mikor merre fognak tovább folyni Louis Spohr Az alkimistájának 
nyitányára. Hans Richter pedig örömében ugrálni, hogy végre sikerült megalkotni álmai 
absztrakt filmjét.

Alex Sambe: Le portrait
Végül, a blokk zárásaként jött a rettenet. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy a rendezőnek és a vizuális effektekért felelős „szakembernek” volna mit tanulnia 
bármelyik zs-kategóriás stábtól, 
hiszen ebben a filmben láttam életem egyik leggagyibb szörnyét és – nem létező
– légycsapkodós jelenetét. Ráadásul még az 
összecsapott történet sem kárpótolt.

Karni and Saul Atieli: Flytopia
A programfüzetet lapozgatva ez a film keltette fel leginkább érdeklődésemet, és még most 
is erre vagyok a leginkább kíváncsi… így van, marad a jelen idő, merthogy a filmet sajnos 
nem láttam. Ugyanis az idei BuSho egy nagyon súlyos hibája, hogy az interneten feltünte-
tett időpontok gyakran hibásak, így például a tizenharmadik blokk is fél órával korábban 
kezdődött a jelzettnél. Még szerencse, hogy kissé hamarabb érkeztem, így a második film 
elejére pont sikerült beülnöm a vászon elé.

Mikko Keskiivari & Diana Luganski: Trench
Ez a kis finn filmecske olyan, mintha egy horrorokon nevelkedett, divatmániás alak – 
nem mellesleg fantasztikusan jó vizuális- és ritmusérzékkel megáldva – felcsapott volna 
filmrendezőnek. És jelmondatának valószínűleg „a képek oltárán mindent feláldozunk”-at 
választotta. Ennek eredményeképpen születhetett a Trench, ami engem végig egy óriásira 
dagasztott American Horror Story trailerre emlékeztetett (a harmadik évad mini teaserjeire). 
Történetfoszlányokat mintha próbáltak volna belevinni az alkotók, de aztán inkább egy óriási 
divat-önkielégítés lett a dologból. De legalább jól néz ki, és a divatnak ez volna a lényege, 
nem? Azért az utcán nem hordanám/reklámoznám.

Török Ádám: Marriage
Eztán jött a várva-várt magyar film, ami a megszokott művészfilm-hungarikummal, de-
presszióval volt átitatva. Igazán figyelemfelkeltően indult a Marriage, kezdetben jól fokozta 
a feszültséget, úgy tűnt, valami igen érdekes probléma áll a film középpontjában, és még a 
kivitelezésre sem lehetett panasz. Aztán szép fokozatosan a történet jótékony homályából 
egy felettébb kártékony katyvasz lett, és az oly érdekesnek hitt rejtély átadta magát a buk-
kakének (igen, tényleg), levegőben lógva hagyva minden egyéb felmerült kérdést és minket, 
nézőket is.

BuSho 13.  BLoKK: a LEGYEK, a SZÜrrEaLITáS ÉS a roSSZ FILMEK
Nardai Dorina 2013.szeptember 15.
animáció, Busho Filmfesztivál, busho13, horror, kísérleti film, magyar film, rövidfi

A BuSho tizenharmadik blokkja nagyon érdekesnek ígérkezett a leírások alapján, de végül inkább 
csak azt bizonyította, hogy van még hova fejlődniük a lelkes filmkészítőknek. A blokk legerősebb 
közös jellemzője a szürrealitásba hajló, gyakran történetmesélésről is lemondó filmezés. A legtöbb 
esetben a vizualitás javára billent a mérleg nyelve, de volt, hogy még a képi világ is a leggyatrábbak 
közül származott.
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        naGY anDráS, FÉLonLInE, felonlone.hu 
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a BuSho nemzetközi rövidfilm-
fesztivált a Vörösmarty Moziban. A szerény anyagi körülmények ellenére 
Gábeli Tamás fesztiváligazgató és csapata figyelemreméltó anyagot állított 
össze. A több mint 70 országból érkező, majd 1000 nevezés közül végül 78 
lett része a nemzetközi zsűri által bírált versenyprogramnak.

        Mno, mno.hu
Rövidre vágva: véget ért a BuSho filmfesztivál

Vasárnap zárult a 9. BuSho (Budapest Short) Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A 
rendezvény hat napja alatt a rövidfilmek szerelmesei a központi helyszín, a buda-
pesti Vörösmarty mozi mellett Szolnokon, és a határon túl, Nagyváradon, Mag-
yarkanizsán, illetve a tavaly csatlakozott érsekújvári és ungvári helyszíneken is 
megtekinthették a versenyfilmeket. A családias légkörben lezajlott fesztiválon a 
korábbiakhoz hasonlóan ismét akadt néhány figyelemre méltó alkotás.
Tetszik a cikk? Ossza meg ismerőseivel is!

A rövidfilmek alulfinanszírozottsága sajnos most is meg-
látszik. Többször előfordul, hogy a jó forgatókönyvet 
nem tudja hibátlan technika kiegészíteni (Heavy Wind). 
Máskor a technikailag remek jelenetek sora csonka tör-
ténetet eredményez (It’s Consuming me). 
Meglepő, hogy a második nap végéig csak egyetlen alko-
tás képviseli a TRASH kategóriát. 
A Nostalgic Z minden kezdő zombivadász számára 
kötelező oktatóanyag. Legnagyobb meglepetésként 
Odegnál Róbert A hívó című munkáját emelném ki. Vál-
lalható látványvilágú cyberpunk filmet alkotni feszes for-
gatókönyvvel, elismerésre méltó.
A versenykategória alkotásai még két napig tekinthetőek 
meg. A díjátadóra szombaton este 19 órakor kerül sor a 
Vörösmarty nagytermében. Ezt követően a Trafik bárban 
búcsúzik a fesztivál az „Ez a divat” zenekar koncertjével.

A zsűri állandó koordinátora Wolfgang Leis, marketing-
szakember volt.
A döntőről lemaradt filmeknek az információs szek-
cióban jutott hely, ezen kívül valamennyi benevezett 
magyar rövidfilmet is levetítették a BuSho-n. Ezzel a 
gesztussal bevállalták a színvonal ingadozását,
az egyenletes versenyszekcióval és a különféle temati-
kus blokkokkal azonban szeren-
csére sikerült tartani a szintet. 
Bemutatták például az Európai Filmakadémia előző 
évi rövidfilm kategóriájának jelöltjeit, köztük a tavalyi 
BuSho-ezüstérmest, Till Attila Csicska című filmjét. Eb-
ben a szekcióban a produkciók többnyire felfelé lógtak 
ki a mezőnyből, 
egyensúlyba hozva a gyengébb filmekkel kibillentett 
fesztivált. Üde színfoltot jelentett az animációs filmek 
vetítése is, amelyek között szintén akadt néhány
 figyelemre méltó alkotás.

 Nem dúskálunk itthon a filmfesztiválokban, így azt 
a keveset, amink van, meg kell becsülni. A szerény 
körülmények, és a néhol inkább baráti összejövet-
elre emlékeztető szervezés ellenére a BuSho mégis 
csak egy nemzetközi mezőnyt felvonultató filmes 
mustra, ahol igazi gyöngyszemekre is bukkanhat az 
ember, ha szerencsés. Az idei fesztiválra 78 ország-
ból közel 1000 nevezés érkezett, amelyek közül az 
előzsűri hetvennyolc alkotást juttatott a versenypro-
gramba. Ahol már az M. Tóth Géza, Balázs Béla-díjas 
filmrendező vezette Nemzetközi Zsűri döntött a hét 
kategória- és három fődíjról. A Maestro című alko-
tásáért 2007-ben Oscar-díjra jelölt rendező mellett 
Adam Paplinski, lengyel filmes szakember és két 
hölgy szerepelt még a nagy zsűriben. Jana Grimova, 
a Brno16 fesztivál munkatársa és Daniela Chlapiko-

va, a szlovák 4zivly filmszeminárium igazgatója. 

 E mellett a hagyományokhoz híven idén is több 
tucat filmet vetítenek információs kategóriában. 
Néhányat ezek közül – ha a fáradó fesztiválozónak 
marad ereje – érdemes megtekinteni. A többsé-
gében 5 filmből álló, egyórás blokkok szinte mind-
egyikébe került hazai alkotás. Számukat tekintve 
dominánsak emellett a német partnerkapcsolatnak 
köszönhető vizsgafilmek is.
 A fesztivál legnagyobb erényei között sorolhatók fel 
a kiegyensúlyozottság és a sokszínűség. A hasonló 
témájú darabokat jó érzékkel választották külön. 
Az animációs filmek éppen a legjobbkor frissítik 
szemünket. Műfajukat tekintve a munkák java ré-
sze fikciós, kisebb hányada a kísérleti filmek közé 
sorolható. Persze a két műfajt itt sem lehet éles ha-
tárvonallal elválasztani. Sok rendező foglalkozik a 
magányosság és a kiszolgáltatottság problémájával; 
társadalmi feszültségek bemutatására viszont alig 
néhányan vállalkoznak (lásd: Don’t let the door hit 
you on your way out, rendezte: Yannis Tsakiridis). 
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 Az idei főtámogató, a Visegrádi Alap 
jóvoltából egy különleges vetítést is 
műsorra tűzött a fesztivál, amelyben 
napjaink sikeres filmrendezőinek korai 
rövidfilmjei kerültek terítékre, Tímár 
Péter, Jacek Blawut, Jan Sverák és 
Dusan Hanák részvételével. A jövő ta-
vaszi Bohumil Hrabal-centenárium ap-
ropóján pedig minden estét egy Jirí Menzel-filmmel zártak. Vetítéssel emlékeztek továbbá a tavaly év végén 
elhunyt filmrendezőre, Xantus Jánosra, aki az egyik legfőbb mentora volt a BuSho fesztiválnak és a szervezők 
által életre hívott minden egyéb kezdeményezésnek.
A fesztivál a szombat esti díjátadóval, valamint az azt követő „best of” vetítéssel ért véget. Elsőként a 
diákzsűri lépett színpadra. Az ő fődíjukat idén Vácz Péter Nyuszi és őz című animációs filmje kapta. Utána 
nagyzsűri a hét különdíj után kihirdette a 9. BuSho fesztivál három fődíját. A harmadik helyezett, vagyis a 
bronz BuSho-díjas, a hamburgi Jan-Gerrit Seyler Ich Hab Noch Auferstehung című filmje lett. Az ezüst szo-
brocska a Diákzsűri által is elismert Vácz Péter animációnak jutott, az arany BuSho-díjat pedig az osztrák 
Michael Rittmannsberger Abgestempelt című rövidfilmje kapta.
A néha amatőrnek tűnő szervezés és a szerényebb lehetőségek ellenére a BuSho idén is sokszínű és izgalmas 
válogatást nyújtott a nemzetközi rövidfilmekből. Kimagasló alkotás nem akadt, de jó pár kiváló filmmel így 
is találkozhattunk.

        SVÉBIS BEnCE, FILM.HU, magyar.film.hu 
 A rövidfilmben az a jó, hogy túlzásba lehet vinni. Akár három napon át napi 
öt órában. Érzelmi hullámvasút és műfaji egyveleg: ezt kínálta idén is az im-
már kilencedik alkalommal megrendezett Budapest Short Film Festival.
Az összesen hat napon át tartó rendezvény fő attrakciója természetesen a 
78 versenyfilm volt, amelyek mellett azonban több szálon futottak még vetí-
tések: bemutatásra kerültek azok a kisfilmek is, amelyek kihullottak az első 
rostán; minden este, mintegy levezetésként Menzel valamely Hrabal-mű 
alapján készült filmjét vetítették, továbbá a rendezvény első napján Xantus 
János emlékére készült összeállítást tekinthettünk meg, illetve válogatást a tavalyi fesztivál legjobbnak 
ítélt alkotásaiból. Esténként pedig a legváltozatosabb koncertekkel végezhettük a napot.

A díjazott filmek listája a cikk 
végén olvasható, azonban egy-
etlen művet, Vácz Péter Nyuszi 
és Őz című alkotását minden-
képp szeretném A zsűri döntése 
indoklásában kiemelte, hogy 
olyan műről van szó, ami úgy 
szórakoztat, hogy közben mé-
gis komoly. Valóban, a vegyes 
technikával készült film pont 
a különbözőségek ellenére is 
együttműködést kereső me-
goldásról mesél egy egyszerre 
bájos és tanulságos történetet. 
Nem véletlen, hogy két díjjal is 
jutalmazták.

A rövidfilmben az a jó, hogy 
túlzásba lehet vinni. És ahogy e 
fesztiválon is tapasztalhattuk, 
olykor-olykor bizony még ér-
demes is.

filmtekercs

Rafinált változatossággal rendezte a 
rövidfilmeket tizenöt blokkba, ame-
lyekben hol öt, hol hat mű került 
egyszerre bemutatásra, és amelyek 
egymásutánisága tökéletes egy-
séget alkot. Könnyedén lépdeltünk 
át a kisfilmek közt egyik zsánerből 
a másikba: horrorfilmre animáció a 
válasz, feketekomédiát dráma követ, 
glamour story után sci-fi pereg. 
A meglepően sok műfaji moziközt 
csak elvétve volt a szó szoros 
értelmében vett művészfilm. Nem 
pergamen sárgára aszalódott film-
esztéták ültek fondor figyelemmel a 
nézőtéren. 
Ahogy a fesztivált is inkább fiatalok 
látogatták, úgy friss, lendületes és 
nem ritkán meglepő, 
újító alkotásokat tekinthettünk meg.

Erős volt a felhozatal, és még erősebb 
a hazai mezőny. Mintha a magyar 
nagyjátékfilmek hiányát kívánnák pó-
tolni a változatosabbnál változatos-
abb, és nemzetközi viszonylatban is 
masszív minőséget hozó rövidfilmek.

Sűrű program ez még felso-
rolva is, sajnos nem is lehetett 
részt venni mindenen. Ennek 
oka elsősorban az, hogy jó pár 
vetítés párhuzamosan folyt a 
Vörösmarty mozi kis- és nagyter-
mében, így kénytelen volt 
mérlegelni az ember, hogy mit 
miért áldoz fel. Mivel a legérde-
kesebbnek a versenyprogram 
maga tűnt, így jószerével azt 
nézte végig az újságíró, és nem 
igazán kellett csalódnia.

M. Tóth Géza, a nemzetközi 
Zsűri magyar tagja mondta a 
megnyitón, hogy már nem csak 
a rövidfilm, hanem a rövidfilm-
fesztivál is létezik, mint műfaj. 
Hogy ez mennyire igaz, azt éppen 
az elmúlt napokban tapasztal-
hattuk. Az egymástól merőben 
eltérő alkotások blokkokba 
rendezése ugyanis nem könnyű 
feladat, amelyet az esemény ig-
azgatója, Gábeli Tamás kiválóan 
oldott meg. 

Megjelent cikkek   / Published articlesI
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festihood

Balassi Intézeti vetítések:
• London, Egyesült Királyság
• Moszkva, Oroszország
• New York, Amerikai Egyesült Államok
• Bécs, Ausztria 
• Brüsszel, Belgium / 30th European Film Festival of 
Lille 
• Istanbul, Törökország Kısa Film Festivali 
• Pozsony, Szlovákia
• Stuttgart, Németország
• Tallinn, Észtország, Nisimasa Esthonia
• Varsó, Lengyelország

EFA NOMINATOR FESTIVALS: Ghent Valladolid Cork 
Bristol Angers Berlin Tampere Krakow Grimstad Rot-
terdam Vila do Conde Locarno Venice Drama

1. 4ZIVLY FILM SEMINAR, BANSKA STIAVNICA
2. ARES, SYRACUSE, SICILY
3. ART KINO MOSCOW
4. AVANCA, PORTUGAL
5. BITOLA, MACEDONIA
6. BREST, FRANCE
7. BRNO16, CZECH REPUBLIC
8. BUSAN, TURKEY
9. CORNWALL, UK
10. DARKLIGHT FILM FESTIVAL, DUBLIN, IRELAND
11. DRAMA, GREECE
12. EL OJO COJO, MADRIS, SPAIN
13. ENCOUNTERS, BRISTOL, UK
14. EUROSHORTS, GDANSK – POLAND
15. EXGROUND FILMFEST
16. FA_Q
17. IMPAKT, HOLLAND
18. IMPERIA 9th Video Festival
19. IN THE PALACE, BALCHIK
20. JAIPUR, INDIA
21. KAN WROCLAW – POLAND
22. KANSK, SIBERIA
23. KERRY, IRELAND
24. KINGBONN, CHINA
25. LA BOCA DEL LOBO
26. LILLE
27. MAFF – ORADEA, ROMANIA
28. MAGMA, ACIREALE, SICILY
29. MAREMETRAGGIO, TRIESTE
30. NACHALO – ST. PETERSBURG, RUSSIA
31. NEXT, BUCHAREST, ROMANIA
32. NICE 
33. OBERHAUSEN
34. QUEST EUROPE, ZIELONA GORA, POLAND
35. SHQIP, KOSOVO
36. SZIGET FESTIVAL, BUDAPEST
37. TALLIN BLACK NIGHTS, ESTHONIA
38. TISFEST
39. TOFIFEST
40. WIZ-ART

FESTIHOOD 2013-2014 / 
PLannED BUSHo PrESEnTaTIonS aT 

ParTnErS anD InSTITUTES:



GoMBUSHo WorKSHoP 2013
The 7th GomBuSho International Mul-
ticultural Workshop of this year again 
took place int he South Lowlands of 
Hungary has once again proved that 
young filmmakers can and in fact love to 
create together. This time 42 participant 
were present in the workshop during the 
one week course in turnovers from Chi-
cago to Miercurea Ciuc from 2 years to 
72 years of age, and heard our call „film-
ing, photographing, designing”. Hence 
the Gombolyag Foundation resumed it’s 
work started in 2007. This year the top-
ics were Carousel and 9 or 9th as well as 
HRABAL. Beside the Hungarian partici-
pants we had filmmakers coming from 
Transsylvania, Slovakia and also from 
Poland. Now it’s time to make the last 
touch ups ont he pieces and the debuts 
will be ont he 9th BuSho International 
Shortfilm Festival as usual.
Idén immár 7. alkalommal került me-
grendezésre a GomBuSho Nemzet-
közi Összművészeti Alkotótábor a Dél-
Alföldön, melyen az elmúlt esztendők 
bizonyították, hogy a fiatalok tudnak, 
sőt szeretnek közösen létrehozni alko-
tásokat. Ezúttal Csikágótól Csíksz-
eredáig 2 évestől 72 évesig összesen 
42 résztvevő fordult meg nálunk az egy 
hét leforgása alatt és a „filmezz, fotózz, 
tervezz” felhívásra hatott s alkotott! A 
Gombolyag Alapítvány ezáltal folytatta 
még 2007-ben megkezdett munkáját, 
melynek során idén a KÖRHINTA, a 9 
AVAGY 9. valamint a HRABAL HABBAL 
témákban gondolkodhattak az alkotók. 
A magyar résztvevők mellett idén is 
érkeztek alkotók több szomszédos 
országból, így Erdélyből, Szlovákiából 
és nagy örömünkre Lengyelországból 
is. Most következhetnek az elkészült 
alkotások utómunkálatai, majd a filmek 
ősbemutatóját szokásunkhoz híven a 9. 
BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon 
tartjuk!
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Dr. Peller György, Gorácz Vanda, M
ester Ákos: Kispipi (02:20) thriller

 
Gábeli Botond: N

a m
i van Lukas? (02:10) akciódelesrem

ent
 

Gábeli Rebeka – M
ódy Luca: (be)Tojás (0:08) w

ishyou
 

Gábeli Rebeka: Buborék (00:15) szkeccs
 

Gábeli Rebeka: Falusi történet (00:52) versfilm
 

Gerendai Szim
onetta: A m

acska 9 élete (01:00) anim
áció

 
Gordán Ágnes, Ferencz Hunor, Rancz Zsolt: Sw

eet Story (01:24) anim
áció

 
Gordán – Ferencz – Rancz: Feedback (00:45) anim

áció
 

Gordán – Ferencz – Rancz: M
orphoscream

 (00:29) anim
áció

 
Gordán – Ferencz – Rancz: Tehén Spot (00:17) anim

áció
 

Görögh Ferenc – Gorácz - M
ester: A következő nyerőszám

 (00:34) spot
 

Horváth Andrea: „Hrabal hab nélkül” portré
 

M
ódy Luca: Körhinta (02:25) feelingfilm

 
N

yerges Adrienn: The 9th day (01:00) anim
áció

 
Szőcs Tam

ás – Zsiray János – Gorácz – M
ester: Elégia (04:30) 

 
Gom

busho O
rkestar 2013: Gom

bolyagi társasutazás (kedvesen)  w
erkklip

                   (Szabó citerAndi, (t)W
ieszt Árcsibáld, dr. Peller Georg, Peller Panna, dj  

 
 

Goranga,George Steckl, Ferry the Greek, Tom
m

aso Gabelli, Rebecca Gabeli,  
 

                    Botond von Gábeli)

NISI MASA ESTONIA
Colorblind and False steps are 
two short film which were 
made by European young-
sters. Both films talk about 
discrimination and ethnic 
minorities. The films were 
made in Estonia (by Nisi MAsa 
Estonia in a project called Un-
heard voices of European Eth-
nic Minority Youth). We have 
the international premiere of 
the films at the BuSho festi-
val.



ÖZÖNVÍZES KÖRHINTA/ 
FLOODED CAROUSEL

After previous years’ suc-
cess of the two workshops 
we made in the frame of 
AdvertisingLife, unfortu-
nately weren’t held last year, 
so we want to start them 
over again, well at least one 
of them. We are again an-
nouncing our spot and post-
er competition to which you 
can enter with 30 seconds 
and one minute short films 
and posters in the categories 
of CAROUSEL and FLOOD. 
Finally we organized a work-
shop ont he Fine Art Depart-
ment of Christian University 
of Oradea, Partium with the 
technical Directing of Tamás 
Patrovits – director of ASIFA 
Hungary.

Tragikus világvége? Komi-
kus melodráma? Őrült kör-
forgás? Özönvíz és körhinta? 
Az elmúlt évek nagy szakmai 
sikerei után tavaly sajnos el-
maradt az a két workshop, 
melyeket az évek alatt az 
életREklám szlogen köré 
szervezve szépen bejárat-
tunk, idén viszont szerettük 
volna újra indítani legalább 
az egyiket! 2013. február 
10-17-ig, a nagyváradi PKE 
Képzőművészeti Tanszékén. 
Patrovits Tamás vezetésével 
megvalósítottuk terveinket 
és ezzel párhuzamosan spot- 
és plakátversenyt hirdettünk, 
melynek során KÖRHINTA 
vagy ÖZÖNVÍZ témákban 30 
másodperces és egyperces 
rövidfilmeket valamint

 plakátokat vártunk. Nagy 
sikerrel lezajlott az egy hetes 
animációs workshop, a 
határidőre nagy örömünkre 
végül 24 pályamű érkezett! 
A szervezőkből álló zsűri ér-
tékelte a munkákat és komo-
ly fejtörést okozott számukra 
az első 3 helyezett kiválasz-
tása, akik a 7. GomBuSho egy 
hetes összművészeti nyári 
workshopon történő térítés-
mentes részvételt nyertek! 
Valóban nagyon egy színvon-
alon mozogtak a beküldött 
munkák, végül a kategóriák 
összevonását követően 3 
harmadik helyezettet és egy 
különdíjast választottak, akik 
féláron vehettek részt az es-
eményen: 

SLOVENIA: LIKE A MEMORY
Many times people who are discriminated hide an interesting story behind them. A story be-
cause of which they actually are different. In this film called ¨Like a memory¨ the main character 
turns discrimination in her own good and changes her life which supposed to be impeded by 
other people into successful one. 
HUNGARY: NEXT GENERATION
We tried to create a general story and message instead of focusing on one specific type of dis-
crimination. This is how we got to the enlightened grandfather who tries to form a healthy image 
of the world by telling his life story to his grandson so he’ll be able to show great example to the 
next generation. 
SERBIA: LOUD AND CLEAR
The movie "Loud and Clear" tells the story of gifted, yet invisible individuals. These people pass 
unnoticed simply because of their lower social standings, despite their talents. The goal is to 
present what could happen if these people are given a chance to be seen and heard in society 
that is constantly ignoring them. 

1. Rancz Zsolt: Pingoe
2. Módy Luca: Morfózis
3. Nyerges Adrienn: Never give up 
3. Gordán Ágnes: ErdÖzön
3. Mester Ákos & Vadon Zoltán: Özönvíz
Külön dicséret: Ferencz Hunor: Recycling
További alkotások: 
Bács Ildikó: Körhinta  
Bacsa Regina: Kis karácsony 
Iványi Petra: Where am I 
 Jankó Edina: ERnyözön 
Kovács Ildikó: ÖzÖnvizió (Cry Baby) 
Módy Luca: Pályaudvar 
PKE group: moNOEtone 
Weisz Béla: Add ide a cigit

THE BLIND DIARY PROJECT
The Blind Diary project is an international youth initiative applied by Mladinski Center Trbov-
lje (Youth Centre Trbovlje) to Youth in Action programme together with Gombolyag Founda-
tion from Hungary and later joined Media Education Centre from Serbia. The project started 
on the 1st of September 2012 and will end on the 31st of August 2013. During this project we 
have organized an advance planning visit in Trbovlje as well as a final event that took place 
at the Youth Centre Trbovlje in July 2013. The main idea of the project was for every partner 
involved to make a short movie about discrimination in our everyday life, which allowed all 
groups to present the most common problems faced by young people in different cultures 
of different countries. A final meeting had taken place in Trbovlje from 19th and 25th of 
July 2013. We attended workshops about media production and journalism and showed our 
partners around our town Trbovlje and Slovenia and even visited Slovenian coast. 
A Blind Diary project egy nemzetközi ifjújági kezdeményezés a Trbovljei Mladinski Center szervezésében (Youth Center                               
Tribovlje). Az ifjúsági program a magyar Gombolyag Alapítvány és a szerb Media Education Center közreműködésével valósult 
meg. A program megvalósítása 2012. szeptember elsején kezdődött és 2013 augusztus végén zárult.  A projekthez rendeztünk 
egy előkészítő találkozót Trbovljében, ugyanott ahol az esemény csúcspontját az egyhetes workshopot tartottuk 2013 júliusában. 
A központi ötlete a projektnek az volt, hogy minden csapatnak kellett készítenie egy rövid filmet a diszkriminációról a minden-
napi életben, ami lehetővé tette a csoportoknak, hogy egy olyan problémát prezentáljanak, ami közös a fiatalok körében min-
den országban. A tartalmas együttlét során kipróbálhatták magukat a híradásban, az újságírásban, a kiadvány szerkesztésben, 
továbbá megismerhették Trbovljét és Szlovéniát. 



BuSho
FILM FESzTIVAL 

Szabalyzat 
2014

BuSho (Budapest Short) was established in the autumn of 2004 
by a group of young Hungarian filmmakers and the first event 

successfully ran its course the following year. The festival became an 
international breakthrough in an exceptionally short period of time. We 

had plenty of festival screenings, selections of film academys, conferences, 
exhibitions, film-, and all-art workshops in the program. Our main target 
group is the generation of developing young filmmakers but we are very 
delighted at every entry. This film celebration takes place in Budapest in the 
late summer of 2014.

YOU CAN ENTER IN THREE CATEGORIES: 
FICTION, ANIMATION AND EXPERIMENTAL.
DURATION: MAXIMUM 30 MINUTES!
SUBMITTED FILMS SHOULD HAVE BEEN PRODUCED AFTER THE 1ST OF JANUARY 
2012!
ONLINE ENTRY OPENING: 1ST DECEMBER 2013.

The followings are requested with the entry form filled in:

entry form filled on the BuSho website!
UPLOAD your film for the pre-jury on the BuSho website!
Format: mpeg2/mpeg4 / 720×576 PAL 25 fps / 48 kHz 16 bit stereo
all films must have english subtitles: subtitles included (burned in – not optional)
If the pre-jury selects the entered production then we will ask for the screening copy and for the original printed, 
signed entry form. If the film selected in competition, the creator of the film + 1 more person will be invited to 
the festival. Applications of other filmmaking workshops and festival organizers are also appreciated whose most 
successful films or a “Best Of” selection can be sent to the festival and also to the conference. If a filmmaker 
community applies, food and accommodation is provided for the group leaders and 1 more person. To avoid any 
inconvenience coming from last minute cancellation, all the guests are asked to pay an accreditation fee, which is 
a symbolic amount, but includes all the costs for the whole week. Please send the flight reservation as well as the 
proof of the transaction! Deadline: 1 August 2013!

Accreditation fee: 100,- EUR paid
(includes the reservation of room, meals and all the programs)
Proof of the transaction: Attached
Flight Reservation Confirmation: Attached
The filmmakers submitting their films to BUSHO agrees at the same time to the:

public presentation of their film(s) in the competition,
public presentation of their film(s) or a part of it on TV for advertising the festival,
presentation of their film(s) in the events promoting the BuSho Festival,
presentation of the award winning films on the festival collection dvd, which is made only for non-com-
mercial use with BuSho watermark for promoting the Festival.
I have read, understood and accepted the rules and regulations of the festival.

Bank Account: 11714006-20427775
NAME OF THE ORGANIZATION: GOMBOLYAG ALAPÍTVÁNY
ADDRESS: 1141-BUDAPEST, SZUGLÓ U. 83.
NAME OF THE BANK: OTP BANK ZRT.
BANK ACCOUNT: 11714006-20427775
SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU98 11714006 20427775 00000000
We would like to welcome everybody in the “Heart of Europe”, in Budapest. Do you want a sho®t?
Then come and visit us for some cultural refreshment. For further information please connect:
TAMÁS GÁBELI, FESTIVAL DIRECTOR: tami@busho.hu
ORSOLYA BENKŐ, GUEST COORDINATOR: guest@busho.hu
Mail adress:
BUSHO FILM FESTIVAL, GOMBOLYAG ALAPÍTVÁNY
1141-BUDAPEST, SZUGLÓ U. 83. HUNGARY
TEL/FAX: +36/1-422-10-83, WEB: www.busho.hu

From this year we accept online entries only to register for 
pre-jurying, except those studios, schools, workshops or 

agencies that enter 5 or more shorts, in this case they can 
send them to us collected on DVD by post

DEADLINES:

Early – BuShonline: 15. April
Regular – Reelport/Festhome: 30. April
Late – Withoutabox: 15. May
From this year we accept online entries only to register for pre-jurying, except those studios, 
schools, workshops or agencies that enter 5 or more shorts, in this case they can send them 
to us collected on DVD by post.
ENTRY FEE: 5,- EUR (except for studios, schools, workshops or agencies that enter 5 or more 
shorts)
PAYPAL: AS A DONATION
OR WITH BANKTRANSFER (PLEASE FIND THE DETAILS OF OUR ACCOUNT 
IN THE REGULATIONS)

BuSho Film Festival Regulations 2014
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