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Sziasztok BUSHOjárók!

Idén elsõ alkalommal 
rendezünk BUSHOjárást Budapesten. 
Persze mindenki számára hamar kiderül, 
hogy ez ebben a formában nem igaz, csupán egy
szójátékról van szó. A Budapest Short, vagyis a
Budapest Rövidfilm Fesztivál helyszíne augusztus elsõ
(hosszú) hétvégéjén a Kultiplex mozi lesz. 

Az elõzetes elképzeléseket túlszárnyaló, nem várt
mennyiségû alkotás érkezett a fesztiválra, ami az öröm
mellett kisebb fejtörést okozott a szervezõknek, mert
tartani szerettük volna magunkat az eredeti
elképzelésünkhöz, hogy minden beküldött filmet lev-
etítünk. Szerencsére a mozi adta lehetõségeket
kihasználva megvalósíthatjuk a terveinket és így
három helyszínen folynak majd a vetítések. 

Az egyéni nevezések mellett különbözõ stúdiók, mûhe-
lyek és fesztiválok is megtiszteltek bennünket a legjobb anyagaikat tartalmazó válo-
gatásokkal, így nyugodtan állíthatjuk, hogy a filmek szerelmesei nagyon jól
szórakozhatnak a néhány nap alatt. Legfontosabb célunknak tartjuk a magyar fiat-
aloknak bemutatni a nemzetközi kortársaik alkotásain keresztül azt az utat, melyen el
lehet indulni az önálló gondolkodás, az önmegvalósítás és kreativitás felé, illetve
büszkén szeretnénk tálalni külföldi vendégeinknek a magyar képírók munkáit. 

Ezek után nincs más hátra, mint elõre, próbáljunk BUSHás hasznot kovácsolni önma-
gunknak a filmekbõl merítkezve! Mindenkinek tartalmas, jó szórakozást kívánok a
szervezõk nevében: 

Gábeli Tamás 

Hello BUSHO visitors!

This year is the first time we are organizing the BUSHO Festival in Budapest. The
location of the Budapest Short-Film Festival will be the Kultiplex Cinema, on the first
long weekend of August.

An incredible quantity of works have arrived for the festival which, besides making
us very happy, gave us plenty to think about as far as how to present each film.
Fortunately, using the cinema's excellent facilities, we can carry out our plans and
show the works to the public on three separate screens.

Other than all the individual entries, several studios, workshops and festivals have
honoured us with various selections, including some of their best, so we can safely
say that filmfans will definitely enjoy their time spent here.

Our most important goal is to show Hungarian youth a way towards independent
thinking, self-realization and creativity, using the works of their international contem-
poraries as inspiration. And we are also proud to present our foreign guests films
made by Hungarians.

So here's wishing you a good time, on behalf of the organizers, 
Tamás Gábeli
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Wolfgang
LEIS A born Bavarian who turned

metropolitan and felt in love with/in Budapest. Lots of public rela-
tions work was extended with marketing experience and is now

applied as brand consulting. Likes talking - not reading, likes par-
tys - not chatting, likes concerts - not CDs, likes film - not TV. 

Zapfenstreich / Last order (8'20")
Claire Walka (fiction, 2004, Germany)

Nem könnyû eldönteni, hogy merre indulj el, amikor
mindjárt itt az éjszaka…

It's not easy to part or to decide, where to go, when
the night is nearly over…

Cúilín Dualach / Backwards Boy (12')
Nora Twomey (animation, 2004, Ireland)

Cuilin Dualach-nak nehéz élete van, hiszen hátrafele nõtt a
feje. A apja kerüli, a szomszédok gúnyolják, Couilin-nek
csak szeretõ édesanyja nyújt támogatást. Aztán egy nap rá-
jön, hogy van valami, amit mindenkinél jobban tud csinálni.

Born with his head on backwards, Cúilín Dualach has a
hard life. Shunned by his Father and mocked by the
neighbours, Cúilín's only support comes from his loving
Mother. Then one day, he discovers he can do something
better than anyone else.

A baba / The Doll (8')
V. Nagy Attila (experimental, 2003, Hungarian)

A nagyváros utcáin sétálva egy kislány megpillantja a kira-
katban álmai babáját, amire régóta vágyott. A baba elmeséli
születésének történetét.

Walking ont the streets of a metropolis a little girl beholds the
doll of her dreams. The doll tells the story of it's born.

Friends (13')
Klemens Czyzydlo (fiction, 2005, Ireland)

A filmet Kafka munkái inspirálták. Történet egy baráti
kapcsolatról. Semmi sem olyan, amilyennek látszik…

The film, inspired by Kafka's works, tells a story of a rela-
tionship between goad friends. Nothing here is as it
seems...
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Sárka Rousava
Sarka studied Media Arts in Toronto, where she then worked
for the National Film Board and the Toronto Film Festival. In 
1996 she returned to her native city Brno, Czech Republic to
teach English at Masaryk University. Among various other 
activities, she has been working with the Brno Sixteen Festival 
of Short Fiction Film since 1999

Robert
Meredith, as well as having starred in the
now-classic Tulvilagvegy (dir. Gabeli Tamas, 2001 or something), was
once-upon-a-time an American.  Technically, he still is, though his
mother is Hungarian and he lives in Warsaw, Poland.  He likes
films, certainly. He is 34 years old, 186cm tall, weighs about 78
kilos.  Reddish hair, blue eyes, very poor vision.  Having spent
years in Pilisszentivan (a major Hungarian film center, very similar to

Cannes in ways) he is uniquely qualified to be a jury member.  Also,
he has been to a pig-killing.  Completely fluent in English, Polish
and Hungarian, it would be almost impossible to find anyone

quite so international, and so metrosexual, to sit on the
Busho Festival jury.  Mr. Meredith also likes

Unicum, so there's that, too.

Oláh Lehel 
'98-ban felvételiztem 

filmrendezõ szakra, sikertelenül, lényegében azóta filmezek
Kár('98) Kártevõk('98) Horribile dictu('99) Zenésmuszak('00) Öt

után, hat elõtt('00) Dixi('02) Einstand('03)
Gubera('03)

Anton
Szomolányi 
Film, TV kameramann and teacher at 
Academy of Art Banska Bystrica. Since 2001.
At present - freelancer, owner of the production 
company Ideas film spol.s r.o., independent 
producer and cameraman..
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Tulák Zachráncem / Bum the Saviour (6')
Jirí Diviš (experimental, 2004, Czech Republic)

Szerény fõhajtás Charlie Chaplin groteszk filmjei
elõtt.  A csavargó egy ragyogó reggel felébred, és
meglát egy gyönyörû lányt. Követve õt rengeteg
kalandba keveredik.

A humble tribute to Charlie Chaplin's grotesque
films. The Bum wakes up on a sunny morning and
meets a beatiful girl. Following her he experiences
many adventures.

Cross (1')
Alexander Kakavas (fiction, 2004, Greece)

Egy Festo és Múzsája. Egy Út a Keresztig.

A Painter and his Muse. A Path to the Cross.

Sablonok / Stereotypes  (10')
Nagy Anikó (fiction, 2005, Hungary)

Történet egyetlen látható szereplõvel. A harminc év
körüli kirakatlány - Zsófi a kizökkent idõben telefonál és
telefonõkat fogad. 

The story is played with only one character, the thirty
years old Zsófi. She's a manikin-type girl, who phones in
a traffic jam. Hungarian

Ez itt én vagyok / This is me, here (4')
Tamás Lehoczky (fiction / Experimental, 2002, Hungary)

Néha már csak a dió segít. Elõtanulmány színészvetéshez.
Hommáge á Hrabal.

Sometimes just the walnut helps. Blueprint for acting con-
duction. Hommáge á Hrabal.

Nur 60 Sekunden?/ Only 60 Seconds? (1')
Inna Knaus (experimental , 2003, Germany )

Hogyan jellemzzük magunkat egy percben- és ez még
csak a kezdet

How to portray yourself in one minute - this is just the
beginning. 

Az utolsó vetítés / The last screening (6')
V. Nagy Attila (experimental, 2003, Hungarian)

Egy elhagyott, bezárt moziban már csak egy valaki
nézi a filmeket. A mozigépész.

In an abandoned, closed cinema there's only one
person who watches films. The projectionist.

Musca / Musca (7'50")
Ariane Mayer (experimental, 2005, German)

Miközben szerzetesünknek elmegy az ihlete a
zeneszerzéshez, majdnem elpusztítja Isten kezének
megtestesülését - egy legyet, ami késobb hozzásegíti
a kórusmu megírásához.

During his lack of musical inspiration, a monk nearly
destroys the incarnation of God's hand -a fly, wich will
little later help him to fulfill his choral composition. 

Urban flows (3'40") 
Philip Fricker (experimental, 2005, Germany)

A városok olyanok, mint óriási csomópontok egy globális
hálózatban. Így látjuk földünk rengeteg metropoliszát.
Herakleitos híres kifejezése, miszerint "minden áramlik",
elkpesztoen igaz a világvárosokra.

Cities are like big hubs in the global network.
Big cities on our Earth appear as big knots in the net-
work. Heraclitus famous sentence "everything flows"
has gained amazing reality in the global cities.

Önarckép / Autoportrait (6'30")
Prikler Mátyás (fiction, 2004, Slovakia)

Prikler Tamás önportréja.

Autoportrait of Mátyás Prikler.
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Philine & Phyllis (4'20")
Claire Walka (fiction, 2004, Germany)
Egy film a titokzatos dolgok erejérõl, a többszörös
személyiségrõl, a jó és a rossz közti határnélküliségrõl,
a versengésrõl és vágyról miszerint a másik emberré,
vagy csupán hozzá hasonlóvá váljunk.
A film about the appeal of secret things, about mul-
tiple personality, about identity without borders
between good and bad, about rivalry and the
desire, to become or be like another person.

Mali Pera és a XXI. század 
/ Mali Pera and the XXI.th century  (1' 20")
Igor Lazin (experimental, 2003, Serb)

Mali Pera már öregember. A világ ura is lehetett
volna.

Mali Pera is an old man now. He could have been the
dictator of the world.

Mali Pera és a disznóhús 
/ Mali Pera and the pork sausage  (2' 30")
Igor Lazin (experimental, 2003, Serb)

Mali Pera azon gondolkodik: Mi a különbség ha az
ember disznóhús, újhagyma, esetleg Mali Pera?

Mali Pera is thinking: what is the difference between
being a pork sausage, a spring onion or Mali Pera ?

STOP! (6')  
Mathijs Geijskes (Fiction, ?, Holland)

Egy film a filmben a film a filmben film….Fatális rajtaütés egy
videotékában, ami a kezdete ennek a  film a filmben folyamat-
nak: bizarr és kifinomult játékot játszik a valóság és fikció
határaival.

A fatal raid in a videostore is the starting point for this ulti-
mate short film within a film (ad infinitum) that plays a
bizarre and refined game with fiction and reality.

Uzes quintet / Uzes Quintet  (26')
Catherine Maximoff (fiction, 2004, France)

Öt koreográfus, öt táncos, egyszerû test-nyelvek. A
tánc kitörése a színpad börtönébõl.Egy filmszerû
mese, ahol szereplõk és környezetük együttese
sokkal erõsebb hatást ér el.
Five choreographers, five worlds, singular body
languages. A choreographical breakaway from the
stage.A cinematic tale where wach of the charac-
ters creates strange echoes with its enviroment.

T
he first day of the winter / A téli elsõ napja  (2')
Ducki Tomek (Animation, Lengyelország)

Egy kutyasétáltatás jelenete a lakótelepen késõ
õszzel.  

Scene of a dog-walk in the building estate in late
autumn.

Budapesti Neonok, avagy a szocializmus fénykora /
Neonlights of Budapest or the "light" era of the socialism (5')
Simonyi Balázs (experimental, 2004, Hungarian)

Fényetûd a szocializmus fénykoráról és fénykörérõl, nosztal-
gikus retroutazás a lassan eltûnõ, régi budapesti reklám-
neonok közt.

Lightstudy about the light era and glory of socialism, a nostal-
gic retro-travel to the slowly vanishing, old neonlights of
Budapest.

Szabadítsátok ki Willyt! / Free Willy (40')
Molnár Csaba (fiction, 2004, Slovakia)

Vajon legyõzhetik-e a hajléktalan hõsök a démont, ha
kívülrõl nem megy, hát belülrõl?

Can the homeless heroes overcome the evil not only out-
side, but also inside them?
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Die Maid von Hilltop Manor 
/ The Maid of Hilltop Manor  (17' 30")
Andreas Dahn (fiction, 2004, Germany)

Clifford Mûvész az angol Blackford város sötét leg-
endáját igyekszik megrajzolni egy fogadásra. A min-
dent eldöntõ éjjel egy titokzatos vak lányba botlik.

The Artist Clifford is striving for the assignment to
illustrate the dark legends of the english town
Blackford. At the crucial night a mysterious blind girl
crosses his way.

Utcafront / Street-side  (5')
Pataki Gábor, Kiss László (animation, 2005, Hungary)

UTCAFRONT (fotóanimáció) :Hajnali séta Budapesten. Az
utcák üresek, csak a falak keresik a szavakat… (A film
elsõ epizódja egy sok részes sorozatnak. Követkeõ epizó-
dok : Utcafront (Berlin,Yorck bleibt), Utcafront
(Amsterdam), Utcafront (Nagy Zoárd)…) 
Street-side (photo-animation): A walk at dawn in
Budapest. The streets are empty, only the walls are
searching for words. The film is the first part of a series.
Next episodes: Street-side

Desastre / Disaster  (22'40") hosszú a szöveg
Jay  Field (fiction, 2004, Canada)
A klasszikus francia mozi találkozik az amerikai gótikával ebben
a vidám komédiában egy francia fiúról, aki angol családba
született.
Classic French cinema meets American gothic in this hilarious
comedy about a French boy borned into an English family.

Kr.u. / A.D.  (6')
Pataki Gábor, Kiss László  (Animation, 2005, Hungary)

Kr.u.(butított animáció) :Valós emberi élet nincs, csak a
televíziók maradtak, sajnos bekapcsolva.  A lepusztult
sípdobozok emlékeiket, vízióikat sugározzák: kitépett
lapokat az Új Bibliából.    

Anno Domini (simplified animation): Real human life does-
n't exists, only televisions exist, unfortunately, turned on.
The old boxes transmit memorials, visions: pulled papers
from the New Bible.

10

Liebessüchtig / Love addiction  (5')
Olaf Hermann (fiction, 2004, Germany)

Justine egy fiatal buja hölgy, aki naponta több rande-
vút is lebonyolít szeretõivel. Következõ „áldozata”
egy szerelõ a fénymásolószalonból. Bár a képbe kerül
jóképu fõnöke is, Claude...

Justine a lustfull young lady has numerous rendez-
vous with different lovers. An engineer from the copi-
er repair service seems to be her next "victim". Yet,
there is her attractive boss Claude...

Masterpiece (21')
Teruyuki Tsujita (fiction, japanese)

Egy ember, aki egy szót sem szól, csak fát fûrészel,
szöget ver. Mit csinál, miért csinál?

A man, who doesn't say a word, just saw up the wood,
drives a nail. What is he doing, why is he doing?

OBJECT No. 2023/187 (11') 
Philip Fricker (fiction / experimental, 2004, German)

Míg az emberek megszöknek a rendszer és a szeretet vágya elõl,
ez a film szavak nélkül próbál megmutatni egy bizonytalan jövõt.

While people are escaping from the system and longing for
love, this film tries to express an uncertain future in an non-
verbal and subtile manner.

Megkísértés / Temptation  (5')
Kovács István (fiction, 2003, Hungary)

Mi történik akkor, ha egy fiú iránti szerelem teljesen vakká
tesz egy lányt, aki észre sem veszi, milyen erõk uralkod-
nak felette titokban?

What happens when a girl's love for a boy makes her too
blind to see the forces governing her secretly.
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Urine (8'20")
Demeter Lóránt (experimental , 2004, Hungary)

Egy ember elalszik, és egy arcnélküli gyerekrõl
álmodik. Folyadék lep el mindent.  Kísérleti álom.

A man falls asleep dreams about a child without face.
Liquid covers everything. An experimental dream. 

Royal flush (16'40")
Demeter Lóránt (fiction, 2004, Hungary)

Egy férfi kitalál magának három személyt, akikkel kár-
tyázik. Minden körnek van egy díja, valamilyen kínzás…
Egy rendkívül sötét mese a szürreális agóniáról. 

A man devise for himself three persons, to play card
with. Every round has a stake, a way of tormenting...
extremely dark tale of a surreal agony. 

Gold (10')
Rachel Davies (experimental, 2004, UK)

Két fiatal tornász táncol a helyi tornateremben. A londoni
külvárosi mindennapokban játszódó Gold, egyfajt szürreális
és érzéki ünneplése a mozgásnak, az energiának és elegan-
ciának a tizenévesek adrenalinjával telítve.

Two young gymnasys dance in their local gym. Setin the ever-
day suburban world of London, gold is a surreal and sensual
celebration of movement, energy and elegance, fuelled by the
adrenaline of teenage years.

Polski Western / Polisch Western  (3')
Joanna Ewa (animation , 2002, Poland )

Furcsa történet egy vadnyugati pisztoly-párbajról,
Morricone zenéjével kísérve...

A strange story of a western pistol-duel, with Morricone's
music...
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No stop / No stop  (3'30")
Zsigmond Orsolya (fiction, 2003, Hungary)

Egy nehéz éjszaka. Rohanás, non stop. Agresszió,
rohanás. No stop...

A hard night. Running, non-stop. Agression, run-
ning. No stop...

Aqua-Run (5')
Végh Zoltán (2004, Hungary)

A XXI. Század végén mindenütt savasesõ és
mérgezett levegõ pusztít. Pár túlélõ gyilkos harcot
folytat a fennmaradásért...

At the end of the 21st century the acid rain and poi-
soned air raves everywhere. The few survivors fight a
killing-war for the subsistence...

Vendég / Guest  (6')
Arany Gold Zoltán (experimental, 2005, Hungary)

Otthon, egyedül. Szendergésedbõl furcsa neszre riad-
sz...

At home, alone. You wake with a start to a strange
noise...

Jegenyéket hajlít az Északi szél / Pupliers  (8')
Szalai Tibor (experimental, 2004, Hungary)

1989-ben meghalt az utolsó lakos a Szanticskán. 
A templom tornyába villám csapott…
A posta fiatal dolgozója csomagot visz a faluba.

In 1989 died the last habitant in Szanticska. A lightning
deluded into the church's tower. The post office's young
worker delivers a pack to the village.
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Zero of film / Zero off film  (15'20")
Paul Wiersbinski (experimental, 2005, Germany)

A nézõ kikapcsol amint bekattintja TV-jét, és saját
tragédiája megfigyelõjévé válik.

The viewer switches off at the moment he or she is
turning on the TV and becomes the observer of his
or her own tragedy.

Az ajtón túl / Through the Door  (5')
Hatvani Balázs (fiction, 2003, Hungary)

Az emberi elme sokszor téveszti meg tulajdonosát,
olyan érzésekkel, melynek kiváltói valójában nem is
léteznek. Vagy mégis...? 

The human mind often deceives its possessor with
feelings that in reality were never provoked. Or were
they?

Kontraszt / contrast  (5')
Deák Péter (2005, Hungary)

Ki lehet-e törni egy magunk köré épített zárt világból?

Is it possible to escape from a closed, built up world?

The day after yesterday (1'25")
Claire Walka (experimental, 2004, Germany)

Mi mást tehet az ember az unalmas napokon, mint TV-t néz?
A film válasza a kérdésre, a német reklámok alapján. 

What else to do on listless days, than watching TV? An
answer is this film made of Found Footage of German
Commercials.

A 639. baba / Doll No. 639  (15') 
Dési András György (fiction, 2005, Hungary)

Egyedülálló férfi él barátságos lakásában. Napjait a
munkahelyén tölti, mindent megkap, amire szüksége lehet
az éjszaka. Történet a jövõbõl, ami akár a múlt is lehetne. 

A lonely man lives in his cozy apartment. He spends the
days in his workplace, and gets everything he may need in
the night. The story is set in the future that could be the
past too.

Bárány / Lamb  (6'50)
Dudás Miklós (experimental, 2004, Hungary)

Tragikus kimenetelû szerelmi történet. A háttérben
démoni erõk munkálkodnak.

A love story with a tragic end. In the background
there are demonic powers working.

Ich / Feel X (15')
Philipp Batereau (iction, 2004, Germany)

Egy reggel, amikor Felix elalszik, rohanva készül
munkába. Megpillant egy embert, aki a totális hason-
mása. Gondolkodás nélkül üldözõbe veszi az illetõt.

One morning, having overslept, Felix hurries to work.
He catches sight of a man who is a perfect copy of him-
self. Without hesitation Felix decides to tail his doppel-
ganger.

Hovoriace Hlavy / Talking Heads  (6'10")
Viera Cákanyová (experimental , 2005, Szlovákia)

Egy filmképregény… két ember, egy ismeretlen helyen,
ismert dolgokrol beszélget, egy ismeretlen nyelven.

A film comics ... two people at an (un)know place, talking
known things, in an unknown language. 

Milenci / The Lovers  (9')
Peter Kocan (Slovakia)

Ez csak az elsõ próbálkozásunk filmkészítésben. Vostech
Mihálik, szlovák költõ versét próbáltuk adaptálni, ami egy
fiatal fiúról és egy fáról szól...

It is just the first try to make a film for us. Try based on
poem written by Vostech Mihálik, slovakian author. His
poem is about young boy and a tree...

14
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28% (12') NAGGYON SOK A SZÖVEG!!!!!!
Nagy Anikó (fiction, 2005, Hungary)

A történet egy fájdalmas gyötrodésrõl, egy kegyetlen
döntés miatt elhatalmasodó kétségbeesésrõl,
gyengeségrõl, és az ezzel szemben álló életszeretetrõl,
természetes túlélési ösztönökrõl beszél.

The story is about an aching agony, a desperation
because of a cruel decision, about weakness and
it's opposite: the loving of life.

Velem vicc projekt / Joke with me project  (3')
Kocsis László Z. (Fiction,  Hungary)

Blair Witch Projekt magyar módra.

Blair Witch Project in a hungarian way.

Konyha / Kitchen  (12'08")
Kollár László-Klemencz, Tóth Tamás 
(experimental, 2002, Hungary)

Egy hõs a konyhában ül és egy abszurd párbeszédet hall, az
gondolkozik az életrõl, a tehetségrõl és mindenrõl.

Our hero is sitting in the kitchen and hearing some absurd
dialogues, thinking about life, relationsihps and everything.

Egy drót álma / The Dream of a wire  (4')
Szita János (animation, 2002, Hungary)

Egy drót úgy dönt, hogy megváltoztatja az életét.

A wire decides to change his life.
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Jó tett helyébe 
/ Good turn deserves another  (5'30")
Schneider Ákos (fiction, 2005, Hungary)

"Egy üzletember próbál jót tenni. Jó helyébe viszont
mit kap…"

A businessman tries to do some good. In exchange for
it, he gets...

(terep)SZEMLE / Location Hunting  (11')
Balázs Simonyi, Barnabás Tóth (2004, Hungary)

Egy elszállt fõiskolás rendezõ és készséges operatõr
társa forgatási helyszínt keresnek készülõ fekete-fehér
filmjükhöz a Nagy Magyar Pusztában. Szigorúan fikció?

A zonked-out student director and his responsive D.P.
friend are hunting for location to their new black&white
movie in the great hungarian desert. Strictly fiction?

Herr Kameramann / Mr. Camera man  (10'45)
Paul Wiersbinski (experimental, 2004, Germany)

Norbert, a hajléktalan zenész meghívja a nézõt viskójába, és
az életérõl mesél.

The homeless musician Norbert invites the spectator into his
shag and talks about his life.

Folyékony diszfázia / Fluent Dysphasia (16')
Daniel O'Hara (fiction, 2004, Ireland)

Murphnek semmi mondanivalója nincs tizenéves lányá-
nak, amíg egy napon úgy nem ébred, hogy tökéletesen
beszél írül. A folyékony dysfazia nem is olyan vicces.

Murph doesn't have much to say to his teenage Daughter,
until he wakes up one day mysteriously speaking perfect
irish. There's nothing funny about fluent dysphasia...
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Dr. Duchamp (4'45")
Berei Zoltán 
(experimental, 2005, Franciaország/Magyarország)

Marcel Duchamp dadaista párbeszéde egy sárkánnyal.

A dadaist dialogue of Marcel Duchamp with a dragon.

Peace (5')
Tömör Gábor (experimental, 2005, Hungary)

Egy rövid etûd-féleség parkban sétáló emberekkel.
Rendezés nélkül, tipikus életérzéssel.

A short study-assortment about people walk around in
the park. Without directing, with typical life-feelings.

Itt mindenki, avagy dúl a lamúr / Here everyone (28')
Szabó Kristóf (fiction, 2004, Hungary)
Félrelépõ férj, begyógyszerezett feleség, csekély szókincsû
szeretõ, állandóan öngyilkos fiú, részeges lakáj, együgyû
kertész, dilettáns orvos, homoszexuális hitelezõ bonyodal-
mai egy angol polgári házban, reggelitõl ebédig. Persze az
anyós is befut…
A wife-cheating husband, a junkie-wife, low-intelligence
lover, suicidal boy, drunken housekeeper, mad gardener, dil-
ettante doctor, homosexual american uncle have a great
morning in a british bourgeois house...

Kovács János / John Smith (28')
Szabó Kristóf (fiction, 2005, Hungary)

Fõhõs idegileg szétcsúszik, de egy szórólapnak köszön-
hetõen találkozik egy céggel, ami megszervezi az életét,
és a telefonján mindig megjeleníti, hogy mikor éppen mit
kell csinálnia. Neki csak annyi a dolga, hogy nyugodtan,
gondolkodás, idegeskedés, döntések nélkül éljen. Éljen!
The main actor goes crazy, but thanks to a paper he meets
with a company, which organizes his life, displays on his
cellphone, when and what to do. He has just one thing to
do: without thinking, decisions, nervousness to live.
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Idir Dhá Chomhairle / In two Minds  (19'20")
Mary Crumlish (fiction, 2004, Ireland)

Liz menekül, menekül a múltja elõl...Új életet kezd
lányával Dublin belvárosában. Liznek hízeleg, mikor
szomszédja érdelkõdést tanúsít iránta - egészen
addig, míg múltja utol nem éri.

Liz is on the run, on the run from her past...Starting
a new life with her daughter in inner city Dublin, Liz
is flattered when her neighbour shows an interest in
her - that is until her past catches up with her.

Instant gulyás / Instant Gulash  (2'50")
Vargasz Abolcs (experimental, 2003-2005, Hungary)

Egy régi-új népszokásról illetve a magyar hivatali
rendszer szépségeirõl készült a film.

The film is about an old-new popular custom, and the
beauty of the hungarian office system.

Füsthegy / Smoke-mountain  (15')
Madzin Attila (fiction, 2003, Hungary)

Két férfi és egy nõ „utazása”…
Egy köztes érzelmi tér, a „kapu” vonala, az átlépés pil-
lanata foglalkoztatott ebben a filmben. (M.A.)

A “travel” of two men and a woman... A between astral-
place, the line of the “gate”, the moment of walkthru did
interest me in this movie. (M.A.)

Lejtõ / Slope  (6')
Ducki Tomek (fikcion, Hungary)

Néhány fiatal a város felett próbálja elütni valahogy az
unalom idejét. Valószínûleg semmihez sem kezdenének,
ha nem gurulna arra egy kis üveggolyó.

A few young people beyond the city tries to have pas-
time.. They don't do anything until a small marble bowls
there.
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Di totti i colori / Of all the colours (14')
Vincenzo Bescuti (experimental, 2003, Italia)

Meg akartam mutatni a kamera használatának végtelen
lehetõségeit, azt hogy milyen kreatív képek születhet-
nek még akkor is, ha az ember 5 éves gyerekekkel dol-
gozik együtt.

I wanted to show the endless possibilities of  exploitation
of the videocamera to realize un visual and creative
images even with young  children of five years old.

Virágnyelv / (F)lovers (6'20)
Demeter Márton (Fiction, 2005, HungarY)

Ez egy ilyen szerelem.

It's a Love like this.

Tükör / Mirror (30')
Czanik Csaba Árpád (experimental, 2004, Hungary)

Világunk folyamatos ellentétekre épül: a nyugalom és a
civilizáció feszültsége, a magasság és a földközeliség, a
gazdagság és a szegénység, a fehér és a feket borszín,
a napkelte és a napnyugta...

Our world is built up from contra version: the peace and
the vibration of our civilization, the higher and lower geo-
graphical areas, richness and poorness, white and black
color of our skin, sunrise and sunset...

Unbekannt verzogen / No longer at this address (6'55")
Claire Walka (experimental, 2004, Germany)

Amikor az emberek elhaladnak mellette, Marie felismeri
üres életét az utasok beszélgetéseinek foszlányaiban. A
mindennapi élet egyhangú rutinjában, az emlékek elotunnek,
de megformáltak. Ám végülis a múlt, az a múlt.

When people are passing, Marie is recognizing her empty life
in fragments of the passengers' conversations. In the dull
routine of everday life, memories appear and are formed. But
in the end the past in past.
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Big Brádör, avagy a való virág mindent lát / 
Big Brada (23')
Szabó Kristóf (fiction, 2002, Hungary)

A magyarországi elsõ Big Brother leképezése, egy
szombati kiszavazóshow.

The first hungarian Big Brother reality show’s para-
lell film, a saturday-night show

Lelked mélyén / In the depths of your heart (21')
Ivanics Andrea (fiction, 2004, Hungary)

Egy fiatal lány. Azt hiszi, úgy él, ahogy számára a
legjobb. Bár néha-néha bizonyos dolgokról eszébe jut,
hogy esetleg máshogy is lehetne, hogy egészen pici
korától fogva, mintha nem arra készült volna, hogy az
legyen: Prostituált.
A young girl. She thinks, she lives, how it's the best for
her. Sometimes she realizes, maybe she could live in an
other way. Maybe it could be very different, if she didn't
prepare to be what she is: a prostitute.

Interface (5')
Vincenzo Bescuti (animation, 2000, Italia)

A beilleszkedés és a kultúrák közti problematikát szemléltet-
ném egy eredeti nézõpontból. Az emberek: vizuális játék az
arcokkal - hogy tudjuk, a jobb emberek mellettünk élnek.

I wanted to present from am original point of view the prob-
lem of interculture and intergration …. People - a visual
exploring game with faces, to know better people living near
us.

Short story / Short story (13')
Török Gábor (fiction, ?, ?)

Egy fiatal utazó sétál az erdõben és odatéved egy elhagy-
atott kastélyhoz. A kastély õrével való rövid ismerkedés
után az éjszakát az épületben tölti...

A young traveller walks in the wood and finds a desolate
mansion. After a short conversation with the mansion's
guardian he spents the night in the building...
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Schön & Gut / Pretty & Good (5'30)
Claire Walka (experimental, 2004-2005, Germany

Amikor mindenki szép lesz, akkor minden rendben
lesz. Miért teszi jobbá a világot a divat és a trend!

When everybody becomes beautiful, everything will
be fine. Why fashion and trends  make the world a
better place!

Baalbek anziks (18')

Minius (21')
Simon Ferenc, Ábrahám Imre, Varga Krisztián 
(fikcion, 2005, Hungary)

Minius egy nem remélt dologra bukkan.

Minius pitchs upon a not-expected thing.

Reneszánsz / Renaissance (5')
Vámos Zoltán (fiction, 2005, Hungary)

A Reneszánsz a Fiatal Filmkészítõk Egyesületének bemu-
tatkozó filmje. Felnõttkori visszatekintésben értelmezi át a
fiatalkori lázadásokat.
The Renaissance is an intrudoction-film from the Young
Filmmakers'Association. The film is about the youthful
rebellions in a new perspective.

Nozze (5')
Szöllosi Dániel (fiction, 2004, Hungary)

Három barát cseverészik a jövõkükrõl. Szeretnék tudni,
lesz-e feleségük, családjuk.

Three friends are chating about their future. They would
like to know if they are going to have a wife, family.
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Panni és Fanni (2')
Kocsi László Z. (Documentary, 2002, Hungary)

A cim magaért beszél. 

The title speaks for itself.

The beginning of video production of DZMP was in 1997. The first serious project
was short-featured film "Naprej" (Forward), directed by Boris Petkovic, which
entered different international competitions and was chosen as that year's most visit-
ed film in Slovenian Kinoteka.
In 2001 we started with thorough education in the field of film and video. We have
carried out seminars "One's own film" and "Club Video Production" which were both
very well attended and lasted several months. In these seminars many documentary
and featured films were filmed. In 2002 we carried on with the education, which were
going on within the project Youth Television, and as one of the part Guerrilla
Production seminar took place in the summer 2002. By the end of the year 2002
more than 20 different films were finished.
We are preparing a monthly TV magazine on local TV Krško. Everyone who wants to
be a part of it is invited in our club to participate.
We are running EVS project with the main activity of preparing monthly TV magazine
with a group of young people.

Less is more (0'34")
Bob Milosevic, Bostjan Abram Sloven 2004 Fiction 

Kraljica miru / Queen of peace (6'20")
Saso Petan, Meta Habinc, Dzeni Rostohar Sloven 2004  documentary

Euforia (13'20")
Bob Milosevic Sloven 2004 Documentary

Gero (8')
Ana Morales, Myriam Hure, Merche Vidal-Abarcha  Sloven 2004 Documentary

Zid / The Wall  (3')
Dzeni Rostohar, Metka Habinc, Anja Rostohat
Sloven 2004 Documentary-animation

Szlovénia
Slovenia
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A Pre-ART Filmmûhely 2003 nyarán jött létre, 2004 októberében Pre-ART Film
Egyesületté szervezõdött. Elsõsorban non-profit kisjátékfilmeket készít, emellett
oktatásokat szervez, független filmeseknek nyújt segítséget és egy sokoldalú, 
lelkes stábot fog össze. A mûhely szoros kapcsolatot épített ki a Celluloid Mûhellyel,
így a filmek nagy része a két alkotócsoport közös produkciójában született meg.

The Pre-ART Film Group was founded in the summer of 2003, and in 
October 2004 changed its name to Pre-ART Film Association. The Group 
formed by a versatile staff consisting of enthusiastic members mainly 
produces short films (most of them have been produced in co-operation 
with the Celluloid Group), but also organizes courses in film studies, 
and yields professional assistance to film-makers. 

Vacsora / Dinner11'
Balogh Gábor, 2004, Fiction

Társas-játék / Mate-game (6')
Szalai Bálint, 2003, Fiction

Pilinszky: Négysoros / Quatrain (1')
Havér Tamás, 2004, Fiction

Még ilyet! / What the… (6')
Szalai László, 2004, Fiction

A kedvenc esernyõ / 
The favourite umbrella (6') 
Szalay Kristóf, 2005, Fiction

Elsõ látásra / At first sight (23')
Szalai Bálint, 2003, Fiction

A gyûjtõ / The collector (4')
Szalai Bálint, 2004, Fiction

Járdaszegély / Curbside (8')
Móring Andrea, 2004, Fiction
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Az Alkotómûhely vezetõje: Vadócz Péter
A Kodolányi Vizuális Alkotómuhely 2002-ben alakult a székesfehérvári Kodolányi
János Fõiskolán, a videózás terén aktív hallgatók önszervezõdõ csoportjaként.
Fõ profilja: alacsony költségvetésû (low-budget) rövidfilmek készítése saját ötlet
alapján, hallgatók részvételével - ezen filmek elõkészítése, gyártása és utógondozása. 
A filmek adásminõségben (broadcast quality) készülhetnek, mivel a stúdió technikai
háttere megfelel a mai kor színvonalának: analóg és digitális profi kamerák (Beta SP
és DVCAM formátumok), valamint non-lineáris vágórendszer (AVID).

Head of the Kodolányi Visual Workshop: Mr. Péter Vadócz
Deputy director: Mr. Péter Szabó Ph. D.
The Kodolányi Visual Workshop was established in the Székesfehérvár Campus of
the Kodolányi János University College in 2002, comprised of students who are inter-
ested in filmmaking. The members change from time to time, so the themes of their
short films are very diversified. Their technical equipment is suitable for today's tech-
nical expectations: their works are made in Broadcast quality (with DVCAM cameras
and AVID non-linear editing system).

www.kodolanyi.hu

Sophie (1'07")
Vadócz Péter, 2004, Fiction

Love affairs/Viszonyok (6'05")
Vadócz Péter, 2003, Fiction

Egypercesek / Oneminutes (4'43")
Vadócz Péter, 2003, Experimental

Babaház / Dollhouse (3'53")
Páncél Gábor, 2003, Fiction

Europe Werk (2'22")
Vadócz Péter, 2004, Experimental

Miért nem fociznak a lányok? / 
Why Don't Girls play football? (2')
Vadócz Péter, 2005, Fiction    

Let's play (2'06")
Bán Balázs , 2005, Fiction      

Magyarország
Hungary

Magyarország
Hungary
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A MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Alapítvány , mint non-profit,
közhasznú minõsítésû szervezet (1998 óta) tizenötödik éve végez sokágú kulturális
szervezõ és mûvészettámogató, valamint alkotó munkát (filmkészítés). A
tevékenység nem elõzmény nélküli , mert az Alapítványt létrehozó csoportok 
mindegyike ezt megelõzõen is (a nyolcvanas évek elejétõl) végzett nemzetközi szintû
fesztivál és rendezvényszervezést (Gyõri Nemzetközi Jazzkoncert Sorozat,
Kamaraerdei Nemzetközi Jazzfesztivál /Budapest/, Országos és Területi Független
Film és Video Fesztivál, stb). 

At my grandparents (11')
Sorin Dragoi, Germany
The sound of music / A zene hangja (11')
Phil Mulloy,UK
Dorogi-roadsx (63')
Phil Mulloy,UK
Borért pokol / Hell for leather (28')
Dominique Scherrer, UK
Little wolf / Kis farkas (6')
An Vrombaut, UK
What's in it for me? (15')
Kaßenberg/Reinelt , Germany
A summer night rendez-vous (12')
Florence Miailhe, France
Temperantia (19')
Wim Jongedük , Holland
Intolerance (11')
Phil Mulloy, UKNeonlights-tales /
Neonfényes mesék (26')
Eldora Traykova, Bulgaria
Man in motion (9')
Noud Heerkens, Holland
Retro (10')
Ella Davletshina, Russia
Kontakt triptychon (30')
Lutz, Belgium

Big lucky carter (58')
Marc Oriol, France
Bayan bak bana bayan (5')
Eric Ledune, Belgium
Egy elvont ismeret/
Abstrack knowledge (12')
Könczei Csilla, Romania
Koral(20')
Vladimir Eisner, Russia
Columba urbica (8')
Goran Radovanovic, Yugoslavia
That sleepless night (10')
Hanna Sawka, Poland
My mother's home, lagoon (29')
Mehrdad Oskouei, Iran
The invasion / Az invázió (15')
Phil Mulloy,UK
Sygnal / Szignál (3')
Su Rynard, Canada
Cappuccino (4')
Ülo Pikkov, Est
Blight / Rombolás (14')
John Smith, UK
"C" block story (14')
Cristian Nemescu, Romania
Cracks in the mask (56')
Frances Calvert, Germany

Magyarország
Hungary

Mesiac / The Moon (1')
Alexander Hybl, 2005, Experimental

...sestry / …sisters (4'10")
Mária Dubayová, 2005, Fiction

Svetielko / Little light (8'40")
Lucas Hanulak, 2005, Fiction  

Záblesky / Flashlights (4'50")
Lucia Garaiov, 2005, Fiction

Zem nespieva / Earth don't singine (5')
Ivan Kršiak, 2005, Experimental

Dvere / Doors (1')
Alexander Hybl, 2005, Experimental

Vianocny kapor / Christmas fish (3'35")
Lenka Dimunová, 2004, Experimental

Barbie (0'17")
Lenka Dimunová, 2005, Animation

Szlovákia
Slovakia

A „ZAMEK” (VÁR) Kulturális központ idén 8. alkalommal rendezi meg az 
„OFF CINEMA” Nemzetközi Filmfesztivált. Az esemény jelentõsége, hogy a világ min-
den tájáról érkezõ független filmesek itt találkozhatnak néhány napra.
The center of Culture "ZAMEK" is organising the Iinternational Film Festival 
"OFF CINEMA" for the 8th time this year. The importance of this event, which makes
"ZAMEK" a meeting place for independent filmmakers from all over the world, is
increasing year after year.

Lay down (4'30)
Agnieszka Wilk

When will yo be (28')
Edyta Wroblewska

You are there (13')
Anna Kazejak

Asylum (4')
Radoslaw Pajak

Ant-Hill (2'50)
Robert Kuzniewski

Humidity (14')
Daniel Wawrzyniak

LENGYELORSZÁG
Poland
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II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Film és Videómûhelyek - Fesztiválok Találkozója 

Szeretnénk, ha Makó az Európai Unió fiatal filmeseinek központjává válna, hiszen
Magyarországon ez az egyetlen ilyen típusú rendezvény, mely segíti a magyar film és
videó mûhelyek integrálódását a nemzetközi mezõnybe. 

Tavaly rendeztük meg elõször és 2004-tõl minden második évben, szeretnénk e
találkozóval hagyományt teremteni ebben a dél-alföldi kisvárosban. Az elsõ Zoom to
Europe fesztivál a visszajelzések szerint nagyon jól sikerült; hasznosnak, érdekesnek
és különlegesnek találták a résztvevõk. 

Az itt eltöltött napok alatt lehetõségük nyílt, a különbözõ országok fesztiváljainak
legjobb filmválogatásait megtekinteni, szakemberek segítségével konzultálni, új
barátságokat kialakítani és a magyar kulturális életet és a szokásokat közelebbrõl is
megismerni. Az idén is hasonló programokat tervezünk. 

Töredékek  - Intézetben/
LIFE PIECES -To be a child in care (14”) 
Szatmári Csaba, Farkas Andor, 
Tokodi Béla, 2004

Szomorú vasárnap / Sad Sunday (5' 39")
Koncz Gabi, 1999, Animation

Sunflower (5'20")
Andre Keßler, Germany, 2004

Nummer twee - Kettes szám (3')
Guido van der Werve, Netherlands, 2003

Lentoposti  / Airmail (14')
Kaisa Penttilä, Finland , 2002

HAPPY BIRTHDAY (1')
Karina Gazizove, USA, 2000, animation

Dome (4')
2003, Poland

Átváltozások / Metamorphosis (2')
Nagy Orsolya, 2003

Abgewürgt  (6')
Linus Hahn, Dirk Schönrock, Julie Batkewicz, 
Germany, 2003, Fiction

Den medbrakte fare / A hidden threat (6')
Andreas Eriksen, Norway, 2003 

Magyarország
Hungary
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Brnenská Šestnáctka Brno Sixteen
International Competitive Festival of Short and Medíum-Length Fiction Films
Brno/Csehország

Az öt napig tartó „BRNO 16” Nemzetközi Fesztiválon rövid és közepesen hosszú
videókból és filmekbõl válogatnak nem kereskedelmi célú, élõszereplõs, fikciós
alkotásokat. A rendezvényt BRNO város kultúrális és információs központja,
valamint a B16 és alternatív filmtársaság szervezi. A fesztivált hagyományosan
októberbe tartják, általában a harmadik héten.

The BRNO SIXTEEN is a five daz long International Competition of selected short 
and medium-length noncommercial live-action fiction film and video organised by the 
cultural and information centre of the city of Brno and the B16 and alternative film
Society. The festival has traditionally taken place in october, usually in the third week.

Ponorka U-2511: Nightmare / 
Submarine U-2511: Nightmare 12'30"
Jiri Linhart

Zn. Zaslané foto cestne vrátím /
Note: I will return the Enclosed Photo (14')
Tomaš Masopust

M (20')
Martin Lánik

Kohútik jarabý / Little Rooster (10'20")
Marián Tutoky

Book story (12')
Jiri Divis

A2 (19')
Rostislav Procházka, Fiction

Sunbow's  Day in the Rain (27')
Dominik Jun

Csehország
Czech Republic

š
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A Zeppelin Film 1999-ben alakult. Hasonló ambíciókkal rendelkezik, mint általában a
független filmes társaságok, de fõ ága a fikciós filmek készítése. Már majdnem minden
fajta filmkészítésben kipróbálta magát a mûhely, legyen szó akár a „kötelezõ” stílus-
gyakorlatokról, mint dokumentumfilm, reklám, videóklip vagy éppen televíziós munkák,
de a fõ próbatétel, a nagyjátékfilm még várat magára. Addig is célunk a mûvészi értéket
képviselõ kisjátékfilmek létrehozása, szem elõtt tartva a közönség, mint fõ "fogyasztó"
igényeit, ezért inkább az "érthetõ és élvezhetõ" filmek készítésére helyezzük a hangsúlyt.
A mûhely számos hazai és külföldi filmfesztiválon szerepelt már és részesült díjazásban.
Ebben a „digitális világban” még mindig a hagyományos filmkészítésre törekszünk, habár
a celluloid technikát tekintve kevés tapasztalattal bírunk, ezért mi is a digitális tech-
nikákat használjuk, de mégis minél filmszerûbb hatást próbálunk elérni - a világítás, a
plánozás, a kameramozgás, a színek, a kontrasztok és az utómunka során.  Tagjaink nem
rendelkeznek államilag elismert diplomákkal, csak kisebb iskolákban, vagy éppen
önképzõ módon tettek szert a tapasztalatra, ennek ellenére bármilyen filmes terepen
helytállnak és bizonyítanak. Néha semmilyen, vagy éppen nagyon kevés anyagi támo-
gatásból kényszerülünk dolgozni, de az un. gerilla filmes tapasztalat és gyakorlat a
kreativitással párosulva megold mindent. Ezért törekszünk arra, hogy elérjük a független
filmes mûhelyek közti együttmûködést, hogy egymásban ne konkurenciát, hanem inkább
segítséget találjunk.

A valóság kegyetlen rajzolata / 
The Cruel reality show (21') 
Poppé Béla, 2003, Fiction

Nizzáról jut eszembe - 70 év múlva / 
Nice reminds me - after 70 years (10')
Poppé Béla, 2001, experimental

Most nézzen a lába elé / 
Take a look at your shoes (3')
Poppé Béla, 1998, Fiction

Holtidõ / When the time stops (5')
Poppé Béla, 2001, experimental

HITMAN 8'
Hámori Dániel, 2003, Fiction

A vándor bosszúja (elsõ rész) / Revenge
if the wanderer (part one) (5')
Poppé Béla, 2001, experimental

Magyarország
Hungary
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The films from 2-5 (renaissance, border, ball playing and "O") are four films from two
similiar projects subsidized by the EU as a youth initiative. 
"White legs" and "The Seleven Panorama" are Nikias and my first steps in film making. 

Mathias, Nikias and Tobias met in munich in 1999 for the first time,

Mathias studies art in Hamburg since 2004, Nikias studies filmmaking in
Ludwigsburg since 2003 and I study videoart in Leipzig since 2004. And Jörg is a
friend of Mathias, that´s how we met, and since 2003 we make films together. This is
like our artificial curriculum vitae. We all influenced us.

The Musical Chairs (06’45”)
Marc Tobias Winterhagen

RENAISSANCE_0.3 (04’15”)
Video art by Constantine von Dobben-Seyn

Border, unlimited (3’)
Video art by Jörg Jauernig, Mathias Büttner
and Marc Tobias Winterhagen

Ball Playing People (3’10”) 
Super8 Shortfilm

O (4’)
Documentary about Ausschwitz by Nikias
Chryssos

Breathing (2’05”)
Marc Tobias Winterhagen

White Legs (2’05”)
Musicvideo by Nikias Chryssos Marc Tobias
Winterhagen
The Seleven Panorama (1’15”)
Surrealistic experiment by Nikias Chryssos
and Marc Tobias Winterhagen

Dr. Garibaldi in THE BRAIN (14’30”)
Audiovisual overkill by Constantine von
Dobben-Seyn

Németország
Germany4blue horses 
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www.elokuvakeskus.com/english.html

Moving images (86')
Maikki Kantola (producer) Pirkanmaa Film
Centre, Finland, 2003, Animation

Finn
Finland
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Öt éves az Inforg Stúdió…
2000-ben öt kisfilmmel indultunk…
Idén pedig éppen öt nagyjátékfilmben veszünk részt.
Mire elég öt év?
Megtaláltam a nélkülözhetetlen munkatársakat…
Megvannak a stratégiai szövetségesek.
Az Inforghoz hû alkotói kemény mag komoly tehetségekkel bõvült.
Akarhatok-e többet?
Nagyvonalúbb mecenatúrát, szerencsés csillagállást.

This year Inforg Studio celebrates its 5th anniversary.
We started out in 2000 with five short films…
Five years later we're doing five feature films.
Over the course of these five years I've found an indispensable team…
We've got our strategic allies.
The original core of artist devoted to Inforg has expanded to include new talents.
What more could I want?
Perhaps more generous patrons or a never-ending streak of good luck?

Flakon / Bottle (11')
Kedves Lili, 2001, Fiction

Ember a tükörben / Man in the Mirror (12')
Gigor Attila, 2004

Einstand (6')
Oláh Lehel, 2003, Fiction

uristen@menny.hu / god@heaven.hu (21')
Kálmánchelyi Zoltán, Stefanovics Angéla,
Végh Zsolt, 1999, Fiction

Poézis / Poetry (4'30")
Hegedus 2 László, 2004, Animation

Öt után, hat elõtt / After 5, before 6 (16')
Oláh Lehel, 2000, Fiction

Legkisebb film a legnagyobb magyarról
avagy ha nincs kéz, nincs csoki /
The Smallest Film about the Greatest
Hungarianor there is no chocolate without hand (30')
Kálmánchelyi Zoltán, Stefanovics Angéla,
Végh Zsolt, 2001, fiction

Krok (4')
Kiss Andrea, Szabó Zsuzsanna, 2002

Kártevõk / Pests 5'40"
Oláh Lehel, 1998, Fiction

Jocó(19')
Dési András György, 2003, Fiction

Magyarország
Hungary

Short Cuts Europe (45')
M.T. Winterhagen 

Németország
Germany

Short Cuts Europe
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A MAfsz összefogja, felszívja, informálja a civil film és video alkotókat, fesztiváljain
bemutatkozási lehetõséget biztosít számukra. Hazai és nemzetközi fesztiválokat
rendez, társszervezõként segít más fesztiválokat, mint pl. OFF fesztivál, ALTER-
NATIVE (Marosvásárhely). Aktív tagja a nemzetközi szövetségnek (Union Internationale
du Cinema d'Amateur), amely az UNESCO keretében mûködik. Gondozza és fejleszti
az egyetlen magyar Alternatív Film és Video Archívumot (jelenleg a legfontosabb
filmeket digitalizálja). Kezdeményezõként közremûködik az iskolai filmesztétikai,
filmtörténeti oktatásban, kísérleti tantervek, oktatási anyagok elkészítésében
(filmtörténet sorozat) Rendszeres tovább-és átképzési lehetõséget teremt az amatõr,
alternatív, non professzionális, függetlenfilmes alkotók számára, magyarországi és
határontúli tanfolyamok szervezésével. Nyaranként hazai és nemzetközi
alkotótáborokat szervez. Belsõ hírlevélben havonta informálja tagságát a fesz-
tiválokról, díjakról, hirdetésekrõl, a stb… Segítséget nyújt a határainkon túl élõ 
magyarság mûvelõdéséhez, minden eszközzel segíti az ott mûködõ magyar nyelvû
közösségi tv-adásokat. PR tevékenységet folytat a magyar független filmek ter-
jesztésének érdekében. Alapvetõ és legfontosabb feladatának tekinti, hogy minden
lehetséges eszközzel támogassa az a magyar független filmek készítését 

1 hét (20')
Császi Ádám

Deja vu (4')
Vas Vilmos

Dióhéjban (6')
Szabó Mariann/Gáll Diána

Khmalária  (5')
Grey Gulyás Tibor/Irimiás Balázs

Maestro (5')
M. Tóth Géza

Mélypont (3')
Perrin György

Nebuló (3')
Gulyás Gábor
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A Duna Mûhely a Duna Televízió alkotómûhelyeként jött létre 1995-ben azzal a céllal,
hogy a fiatal filmesek elképzeléseinek megvalósítására lehetõséget kínáljon. A mûhe-
ly különös figyelmet fordít a határon kívül élõ magyar nyelven filmet készíteni
szándékozó tehetségek felkutatására, terveik gondozására. Az elmúlt években a
Mûhely közremûködésével mintegy 100 film készült, ezek szinte mindegyike bemu-
tatásra került a Duna Televízióban. A Mûhelyben többségében olyan filmek készül-
nek, amelyek más szerkesztõségben nem tudnának létrejönni, a televízió mindannapi
tevékenységétõl eltérõ formájuk, átfutási idejük vagy éppen témájuk miatt.

Duna Workshop was founded in 1995 as the workshop of the Duna Television to pro-
vide a chance for realising the project of young filmakers. It pays special attention
for finfing young ambitious talents among Hungarian ethnic minorities who want to
make films in Hungarian and help them with their plans. More than a hundred film
have been assisted by the workshop, all of which were broadcasted on Duna
Television. The workshop concentrade on films which could not be produced else-
where due to their different from, topic or the longer produczion time

Freeport (9’)
Durst/Komár

Hintát kötök az életembõl (20’)
Cs. Nagy Sándor

A Jánó testvérek
Makó Andrea

Tempo (21’)
Dyga Zsombor

Afta (22’)
Mundruczó Kornél

Pannon halom (22’)
Szolnoki József

Magyarország
Hungary

Magyarország
Hungary

Duna mûhely
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b u d a p e s t  s h o r t  f i l m  f e s t i v a l

f r e e  e n t r y
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We are a theatre and cinema school at the University of Ljubljana, educating actors,
dramaturges and theatre, film, radio and television directors. The four year under-
graduate programme leads to a university degree. We offer a combination of inten-
sive practical skills and theoretical studies in a variety of fields, ranging from philoso-
phy to phonetics. Students are examined in end of semester tests, and annual written
and oral exams. In foundation subjects students are expected to write yearly seminar
papers and at the end of their study a degree dissertation. 

A day in the City (12')
Nina Blacin

Better than an orgasm (16')
Boris Dolenc

Blue Room (10')
Marko Cafnik

Elektro-Orson (24')
Miha Mlaker

Eye of a Tiger (20')
Alenka Kraigher

Humidity 81% (15')
Matjac Ivanicin

I am Vinko (14')
Igor Gajic

Lullaby (17')
Boris Dolenc

Season 90/91 16'
Goran Vojnovic

Worms (19')
Robert Cernelc

Szlovénia
Slovenia

>> FESZTIVÁL MEGNYITÓ PROGRAM <<Academy of Ljubljana

A rendezvényt megnyitja:  

Cselényi László
a Duna Televízió elnöke, a rendezvény fõvédnöke

Rofusz Ferenc: 
A légy (4’)

1981 - Oscar-díj

Mûsoron a 3 eddigi leghíresebb magyar rövidfilmek:

Iványi Marcel: 
Szél (6’)

1995 - Arany Pálma díj

Mészáros Péter: 
Esõ után (4’)

2002 - Arany Pálma díj

Fellép

Mr. Glass, 
a Zeneakadémia ütös tagozatán végzett vírtúóz
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SATÖBBI
A zenekar stílusa (saját 

bevallásuk szerint): nindzsa-pornó-ur-horror-
kommandó-rock. A koncerten lehet, hogy fellép

Paul McCartney is, aki egyébként nem tagja a
Satöbbinek. (A pénztártól való távozás után,

utólagos reklamációknak nincs helye.) Ha
ott lesz Paul, akkor saját gitárkíséretével
egyveleget fog elõadni a Black Sabbath

együttes és Elton John szerzeményeibôl. 
Az együttes tagjai a koncerten balról

jobbra lesznek láthatók. 
AMENNYIBEN BAJBAN VAN VALAKI,

HÍVJA A RENDORSÉGET! 
www.satobbi.hu 

ABSZOLÚT HALLÁS BLUES BAND
jazzrockbluespunkpszichedelikustánczene, tekintve,
hogy minden tag más stílusban játszik egyszerre. Fiúk és
1 lyány, a Pilis Medence Regionális Blues-Rock
Zenekara. Felállás a szokásos, kivéve, hogy 2 szaxo-
fonos van benne - az egyik szakszofonos, meg a másik
szaxofonos. Má' két lemezünk is megjelent, Jelszó:
Rokkszabadság, METÁLBÉKE. www.ahbb.ini.hu

A Napra zenekar 2004 õszén alakult Budapesten.

Zenéjük közös kiinduló pontja a Kárpát-medence népzenéje.

Azonban azt nem használják autentikus formában, hanem

ezt korunk kulturális ismereteiben értelmezik újra. Ehhez

persze szükséges, hogy a tagok beható ismeretekkel 

rendelkeznek a térség zenéjével kapcsolatban és jel-

legzetes stílus elemeit könnyedén tudják alkalmazni
bármilyen zenei szituációban. Ezt  követve 

feltehetjük a kérdést, hogyan nézhet ki egy XXI. Századi

Kárpát-medencében alakult zenekar felállása? Gitár, basszus,

brácsa, tangóharmonika, dob, hegedû és ének, ahogy a Napra
zenekar esetében? Lehet... www.napra.hu 
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A fesztivál ideje alatt  fellépnek az alábbi zenekarok

>> NAGY JÁTÉK FILMEK <<

Tesó  (85’)

szereplõk: Bognár Anna, Elek Ferenc,
Rendezõ: Dyga Zsombor
Forgatókönyv: Dyga Zsombor, Lovas Balázs
Operatõr: Horváth Árpád
Vágó: Czakó Judit
Gyártó: Akna Film, Duna Mûhely, Kép-Árnyék
Gyártásvezeto: Dyga Zsombor
Producer: Durst György

Libiomfi (70')

szereplõk:
Mucsi Zoltán
Dióssi Gábor

Stefanovics Angéla
Kálmánchelyi Zoltán

Végh Zsolt

forgatókönyv: 
Kálmánchelyi Zoltán,
Stefanovics Angéla, Végh Zsolt
vágó: Politzer Péter
operatõr: Dobóczi Balázs
gyártásvezetõ: 
Kocsis László Z.
producer: 
Muhi András, 
Budai György

Országalma (93’)

Szereplõk: Gyabronka József, Badár Sándor
Rendezõ: Pálos György
Forgatókönyv: Kárpáti Péter, Pálos György
Operatõr: Pálos György
Vágó: Czabán György , 
Pálos György, Juhász Katalin
Hang: Koporossy János
Gyártásvezeto: Gyori Csilla
Producer: Pálos György, Czabán György 


