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The last day of Bulkin and the 6th BuSho

It barely happens on a film festival that both the student and the 
main jury golden prize being won by the same film. It explains 
all that without doubt there was one film above the rest in the 
competition that experts agreed on to be the best. In 2010 
on the 6th BuSho festival this is exactly what happened: the 
Russian made ‘The last day of Bulkin’ took all main prizes in the 
Vörösmarty cinema. An employee of some society works house-
to-house. He’s going to people who have to die this day, with a 
receipt on which they have to put a tick in stating that they were 
completely satisfied with their life. But Ivan Sergueevich Bulkin 
refuses to do it. 
On behalf of the director Aleksei Andrianov the prizes were handed 
over to Ivan Lopatin producer of the film who was the guest of the 
festival.
The silver BuSho prize went to a 10 min. long Indian satire: ‘The 
flower bud’ directed by Shumona Banerjee gives us an insight of a 
weird relationship of a young transvestite prostitute and a straight 
out-of –job, obsessive, suicidal English literature teacher. 
Eduardo Chapeto-Jackson’s ‘The End’ won the silver BuSho prize 
of which story is based on a real danger with negative utopia in a 
country that was torn apart due to lack of water.
There were 3 Hungarian shorts that got awarded: the best 

cinematography to Róbert Maly for the pictures in ‘The tailor of Ulm’. The animation of Krisztina Ágói titled 
‘Secrets they be’ was given two prizes, the best idea and the Transylvanian Oradea’s jury special prize. 
Nevertheless the cult piece Alexei Alexeev’s ‘Log Jam’ won the student’s jury special prize.

A 6. BuSho és Bulkin utolsó napja 

Ritka, amikor egy filmfesztiválon nemzetközi és a diákzsűri fődíját is ugyanaz a film kapja. Ilyenkor kétség 
nem fér ahhoz, hogy volt a több rövidfilmes mezőnyben egy olyan alkotás, mely a szakértők egybehangzó 
véleménye szerint a legjobb volt. 2010-ben a 6. BuSho rövidfilmfesztiválon ez történt: a Bulkin utolsó napja című 
orosz film minden fődíjat megnyert a Vörösmarty moziban. A filmben egy köztisztviselő házról-házra jár olyan 
emberekhez, akiknek aznap meg kell halniuk és egy kérdőíven 
ki kell pipálniuk azt a részt, hogy „tökéletesen elégedett voltam 
az életemmel”. Főhösünk Ivan Szergejevics Bulkin azonban ezt 
visszautasítja. Alekszej Andrianov rendező helyett a díjat a film 
producere, Ivan Lopatin, a fesztivál vendége vette át.
Az ezüst  BuSho díjat egy tíz perces indiai szatíra nyerte: Shumona 
Banerjee Virágbimbó című filmje egy fiatal transzvesztita 
prostituált és egy erősen depresziós angoltanár fura viszonyába 
enged betekintést.
Eduardo Chapeto-Jackson A vég című 29 perces spanyol filmje 
nyerte a fesztivál bronz BuSho díját, mely egy reális veszélyen 
alapuló negatív utópia egy országban, melyet a vízhiány 
bomlasztott szét. 
3 magyar film is kapott díjat: A legjobb operatőr Maly Róbert lett Az 
ulmi szabó című film képeiért. Ágói Krisztina Ez titok az ilyesmi… 
című animációja két díjat is nyert (a legjobb ötlet valamint a 
nagyváradi Szabadság mozi különdíja), továbbá a Diákzsűri egy 
különdíjjal értékelte Alexei Alexeev Log Jam című méltán kultikus 
filmjét is. 

Ivan Lopatin,
producer of the winner film
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BuSho main prize GOLD BUSHO 
THE LAST DAY OF BULKIN I.S. / BULKIN UTOLSÓ NAPJA
ALEKSEY ANDRIANOV (FICTION / 2009 / RUSSIA / 35MM)

BuSho main prize SILVER BUSHO 
KUSUM / THE FLOWER BUD / VIRÁGBIMBÓ (10:31)
SHUMONA BANERJEE (Fiction / 2010 / INDIA / 16mm)

BuSho main prize BRONZE BUSHO 
THE END / A VÉG (28:00)
EDUARDO CHAPERO-JACKSON
(FICTION / 2010 / SPAIN / 35MM)

ZSŰRI KÜLÖNDÍJA / JURY SPECIAL PRIZE
LA CULPA DEL OTRO / WHEN YOU FACE THE PAIN / 
AMIKOR SZEMBESÜLSZ A FÁJDALOMMAL (19:50)
IVAN RUIZ FLORES (FICTION / SPAIN / 2008)

LEGJOBB OPERATŐR / BEST CINEMATOGRAPHY
DUNA TV SPECIAL PRIZE
AZ ULMI SZABÓ / THE TAILOR OF ULM (13:00)
MALY RÓBERT(FICTION / 2009 / HUNGARY / 35MM)

LEGJOBB ÖTLET / BEST IDEA
NAGYVÁRAD KÜLÖNDÍJA / ORADEA SPECIAL PRIZE
EZ TITOK AZ ILYESMI... / SECRETS, THEY BE... (07:30)
KRISZTINA ÁGÓI (ANIMATION / 2010 / HUNGARY / DV)

LEGJOBB ANIMÁCIÓ / BEST ANIMATION
BENIGNI / BENIGNI (7:49)
JASMIINI OTTELIN, ELLI VUORINEN, PINJA PARTANEN 
(ANIMATION / 2009 / FINLAND / BETA)

LEGJOBB VÍGJÁTÉK / BEST COMEDY
UWE + UWE / ALL CHANGE PLEASE (11:50)
LENA LIBERTA (FICTION / GERMANY / 2009 / S16MM)

LEGJOBB ALAKÍTÁS / BEST PERFORMANCE
MAREILLE LABOHM in KAAS / CHEESE / SAJT (21:45)
VANESA ABAJO PEREZ (FICTION / 2009 / NETHERLANDS / HD)

LEGJOBB NÉMAFILM / BEST SILENT MOVIE
LA CARTE / THE POSTCARD / A KÉPESLAP (7:30) 
LE LAY STEFAN (FICTION / 2009/ FRANCE / HD)

LEGJOBB VÁLOGATÁS / BEST COLLECTION
PROMOFEST (SPAIN)

ORSZÁGOS DIÁKZSŰRI DÍJAI
NATIONAL STUDENT JURY PRIZES

FŐDÍJ / MAIN PRIZE: 
THE LAST DAY OF BULKIN I.S. / BULKIN UTOLSÓ NAPJA

ALEKSEY ANDRIANOV (FICTION / 2009 / RUSSIA / 35MM)

KÜLÖNDÍJ / SPECIAL PRIZE: 
LOG JAM / LOG JAM (6:00)

ALEXEI ALEXEEV (ANIMATION / 2008 / HUNGARY / BETA)

KÜLÖNDÍJ / SPECIAL PRIZE: 
EL NUNCA LO HARIA / HE WOULD NEVER DO THAT / Ő 

SOHA NEM TENNÉ MEG (14:34)
ANARTZ ZUAZUA (FICTION / SPAIN / 2009 / HD)

1. BUSHO SPOTVERSENY
1. BUSHO SPOT COMPETITION

Első helyezett / First place:
Riskó Zoltán: Felesút

Második helyezett / Second place:
MeRiGalli: Üllői út 4. 

Harmadik helyezett / Third place:
Samuel Vangerven: Sleep Walker

Közönségdíj / Audience award:
Zsély Csilla: Zúzós volt a nyár?

DÍJFELAJÁNLÓK / PRIZE OFFERING BY:
Duna Televízió, Extreme Digital, Filmkultúra-Muszter, Filmvilág, Fotovideo, Kodak, Magyar Nemzeti Filmarchívum,
Médiatechnika, Orient 21, Quest-Europe Filmfesztivál, Sony Ericsson, Szolnoki Képzőművészeti Fesztivál,
Tipton Budapest
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BESZÁMOLÓ 2010

„Tisztelt Nézők és rádió hallgatók, itt a BuSho végén csinálnánk egy 
nagy fotót…”
Az úgy volt, hogy 2010-ben 6. alkalommal szerveztünk rövidfilm 
fesztivált Budapesten és még számos vidéki és határon túli 
helyszínen. Az idei év a kormányváltásról és az ehhez kapcsolódó 
országos és fővárosi nagycirkuszról, az MMK-nál végbemenő 
vérfrissítésről és sajnos az utóbbi idők egyik legnagyobb árvízéről 
lesz emlékezetes. Remélem azért a fesztivállal is sikerült maradandó 
nyomokat hagynunk némelyekben és a reakciókat olvasva mindjárt 
visszaigazolást is kaptunk kérdésünkre, legalábbis erről a néhány 
helyről.
Persze voltak kritikus hangok is, akik szerint már a megnyitó beszéd 
azt sugallta a nézők felé, hogy ezek a rövidek annyira gyengék, hogy 
sok jóindulat kell az értekelésükhöz. Természetesen ilyesmiről szó 
sem volt, egyébként nem is lehetett, mert ez így ebben a formában 

badarság! Emellett az apróság mellett az egyetlen negatív mozzanat a fesztiválon az volt, amikor a díjkiosztót 
követő vetítés végén valaki lenyúlta a bronz BuSho díjat a nagyteremből. Csak azt nem értem, hogy tényleg 
büszkén nézi élete végéig otthon a polcon, hogy: „Hű de szép díjat loptam!”
Próbáltuk függetleníteni magunkat az anyagi helyzetünktől, ezért azt hiszem, a válság nyomait nem lehetett 
érzékelni a fesztiválon, nagyságrendileg ugyanannyi nemzetközi vendéggel és látogatóval zajlottak az 
események, mint a korábbi években. Ez megközelítőleg 3000 nézőt jelent a fővárosban és legalább még 
egyszer ennyit a vidéki helyszíneken. A pontos statisztika és a minimális bevétel reményében terveink szerint 
jövőre próba jelleggel bevezetjük az úgynevezett támogatói jegyek értékesítését.
Persze, mint mindig, ezúttal is voltak újdonságok, melyek minden alkalommal megnehezítik a szervezők dolgát, 
hisz amikor valamit első alkalommal koordinálunk, ott mindig felmerülhetnek kisebb nagyobb problémák. 
Ezúttal a legújabb helyszínünk, a nagyváradi Szabadság mozi mellett ilyenek voltak az új Silent Cinema a 
Mikszáth téren, melyet sajnos nem fogadott kegyeibe az időjárás, és a budapesten új helyszínnek számító 
Szabad az Á-ban zajló koncertek. Ugyanitt rendeztük meg ismételten nagy sikerrel az esti nyilvános zsűri 
konzultációkat, melyek már bizonyítottan a fesztivál központi alapvető küldetésének, még pedig az alkotók, a 
zsűri és a nézők közötti párbeszéd fontosságnak a tényét igazolják vissza! Első alkalommal szerveztük meg a 
versenyfilmek ismétlő vetítéseit esténként, melyről az első nap kiderült, hogy némi módosításra szorul, mert 
nem fértek be az emberek a kisterembe. Ezért aztán második naptól esténként megcseréltük a termeket, a 
küldöldi fiatalember így is megtalálta a Megint tanú-t, melyet állítása szerint 5 éve keresett angol felirattal.
A korábbi évek fővédnöksége és a tavalyi fődíj felajánlás ellenére a minisztériumból is eltanácsoltak bennünket, 
illetve átirányítottak az MMK-hoz, ahonnan már korábban megtudtuk, hogy majd ősszel talán, de nem biztos… 
Ennek a sajnálatos ténynek például a 2 iráni alkotó itta meg a levét, mert sokadik meghívó levelünk ellenére 
sem kaptak vízumot a Magyar Követségtől, ahová én hiába telefonáltam volna, az nem annyira nyom a latba. A 
külföldiek a szakmai programok mellett persze nagyon élvezték a délelőtti budapeXtreme programsorozatot, 
azonban ha nem lettek volna jelen ilyen szép számmal, akkor a fent említett konzultációk is érdektelenségbe 
fulladtak volna. Egyszerűen érthetetlen, hogy ha valaki benevezi alkotását egy filmfesztiválra, ahol versenybe 
válogatják, akkor miért nem érdekli az alkotót a film további sorsa, a visszajelzések vagy a zsűri értekelése? 
Ugyanakkor a panoráma szekcióban egyben vetített kizárólag magyar alkotásokat felvonultató Pannonhalom 
szekció iránt érdeklődtek. Minden esetre újra leszögezhetjük, hogy külföldön még mindig nagyobb az 
érdeklődés a BuSho fesztivál iránt, mint itthon.
Persze nem adjuk fel, miért tennénk most, ha már elkezdtük a második 5 éves tervet, amit be is fogunk fejezni. 
A munka folytatódik, most rögtön, összerakjuk a referenciákat, aztán bizakodva várjuk az őszi kuratóriumi 
döntéseket és továbbra is előre, 100gáz, gőzerő. Az egyik gyűjtő portálról már megérkezett az első nevezés 
a 7. BuSho-ra, igaz, hogy csak decemberben nyit az online platform, amin még rengeteget kell dolgozzunk 
addig, de az idei siker új erőt kölcsönöz. A zsűri magyar tagja ismét tetemes lajstrommal érkezett, hogy mely 
rövideket szeretné bemutatni az egyetemen, ősztől újra filmklub, ahol megbizonyosodhattok róla, hogy 2010 
egy remek év volt, legalábbis a BuSho fesztiválon! Csókolomok: taTami



7

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 0  /  F I N A L  R E P O R T  2 0 1 0

FINAL REPORT 2010

„Dear viewers and listeners, in the end of BuSho we’d like to take a picture” (source: a Hungarian music band’s 
line)
It happened to be that the 6th shortfilm festival took place in Budapest and several other places within 
and outside the country in 2010. This year will be remembered from the change in government and all the 
hassle linked to it, the blood refreshing on representatives at MMK (Hungarian Motion Picture Fundation) and 
unfortunately from the biggest flood for years. Though we do hope that the festival made some impact as well 
because by the feedbacks we have so far that’s what it seems to be at least for the few that wrote one.
Of course there were critics too who stated that even the opening speech suggested the shorts to be of low 
quality and they require a lot of goodwill to rate them. Obviously it was nothing like that. Beside this the only 
negative occurance was when after the award ceremony the bronze BuSho award got stolen from the main 
hall. I for all ask you whether he or she will really proudly be watching it at home on the shelf while thinking: 
’What a nice prize I have stolen’
We have tried not to make our guests feel our financial situation so I do believe that the crisis did not effect 
the festival, in fact it had the same amount of foreign and local guests as in the previous years. It means we 
had approximately 3000 viewers in total in Budapest and probably just as many at other venues. For the exact 
figure and statistic purposes next year we’ll introduce the so called supporting or registration tickets. As usual 
we were introducing new things to the public which makes things difficult for the team because we are also 
first timers with organizing it. This year were introducing the Szabadság cinema in Oradea, Romania - the 
Silent cinema at Mikszáth square, Budapest that wasn’t fancied by the weather and the gigs in the basement 
of Szabad az Á. This is where we held the jury consultation each night with the filmmakers and the public 
involved that once again was very succesful and proved to be the main mission of the festival.  For the first 
time we double screened the competition shorts meaning that every night these films were replayed. It had 
to be taken to the main hall against plans on the second day of the festival as people wouldn’t fit in the small 
one. A foreign visitor still found ’Witness again’ which he’s been looking for to watch with English subtitle for 
over 5 years. Despite the sponsorship during the previous years we’ve been denied by the Ministry of Culture 
and been directed to MMK (Hungarian Motionpicture Fund) who already informed us that maybe they can look 
into sponsoring by autumn. If that. Owing to this unfortunate situation we couldn’t manage to help to get visas 
for two Iranian film makers even though we sent invitation letter and hassled the Hungarian embassy but 
our phone calls didn’t weigh. Our foreign guests really did enjoy the programs both linked to shorts and free 
time budapeXtreme and hadn’t they been here this many of them the above mentioned consultations would 
have died. It’s strange that if someone registers his work for a festival why showing no interest in feedback or 
getting it judged by experts? Although the Pannonhalom section with Hungarian non competition shorts has 
drew interest. Weird enough that there is more interest shown to BuSho from abroad then in Hungary.
Surely we won’t give up, why would we - 
once we started the second 5 year term we 
gonna finish it. We’ll carry on the hard work 
straight away by collecting references and 
put our fingers crossed for positive decisions 
from sponsoring bodies. We have already 
recieved the first entry for the 7th BuSho from 
an internet portal although registration only 
opens in December. We need to improve on 
the online entry’s technical side but last year’s 
success gives us strenght. The Hungarian 
member of the jury also handed in his list of 
shorts he’d like to show in the University he 
teaches at, cineclub starts again in October 
where you can witness how succesful the year 
2010 was, well at least on the BuSho festival. 
Regards, 
Tami
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BuSho is co-creation. The fantastic organizers, the film makers, the 
foreign guests, the international and student juries and even the 
audience. All discussed together at the public jury consultations, 
exchanged their experiences and plans and – yes – also partied 
together. It is this friendly, no casts, international, borderless group 
interaction what makes BuSho unique. Ask any participant! The 
juries, both international and student, were more professional than 
ever before. And for my personal experince: I enjoyed the films and I 
laughed a lot! 
Wolfgang Leis, international jury member (GERMANY)

Thank you very much for your generous hospitality and efficient and friendly organisation.  I met 
some interesting people and had a very good time.
Busho may be small but the enthusiasm of the organisers shows in the care with which the programme 
is put together and the way guests are looked after.  It was a treat to be in such a beautiful city, 
watching a wide selection of films in a short time, meeting some of the filmmakers and seeing how 
the audience reacts.  As you said, we had a feast.
Now I’m back in rainy London, after watching 85 films in three days, I am seeing fragments of short 
films everywhere - that woman with the plastic bag on the bus, where is she going, what is her story?  
I may have to make a short film myself one of these days!
Best regards,
Mary Davies, international jury member (UK)

The come back to Brest is not so easy after those few 
very nice days in Budapest.
I’ve already told you how pleasant was this experience of 
jury at the Busho Festival : good feeling between directors, 
between directors and jury, between Busho’s team and 
the festival’s guests. The variety of the selection was also 
a good way to show a large panorama of international short films. Keep this curiosity and this hearty 
welcoming.
Have a good and merit rest.
Philippe Coquillaud, international jury member (FRANCE)

Örülök, hogy részt vehettem a BuSho fesztivál nemzetközi zsürijének 
munkájában.
A versenyfilmek átlagos színvonala magas volt, a programokat a szervezők 
emberbarát módon állították össze. Könnyű és kellemes volt végignézni a 
filmeket.
A nemzetközi zsüri kiváló kollégákból állt. Fél szavakból értettük egymást, 
nem mindenben egyezett a véleményünk, de mindent meg tudtunk beszélni. 
A díjakat mindannyiunk megelégedésére adtuk ki.
Xantus János, filmrendező, a nemzetközi zsűri magyar tagja
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Absolutely thrilled to have won the Silver BuSho for “Kusum” !!! Brought the whole house down 
with joy , i think! So please do inform me of your requirements hereon and I’ll send it right away. A 

ton of thanks to BuSho for the immense encouragement. 
Warm Regards, Shumona Banerjee, Director Kusum - the flower bud (INDIA)

Köszönöm szépen, hogy a BuSho recepción dolgozhattam! Stefan pedig keresett a moziban, hogy 
el tudjon tőled köszönni, de mivel nem talált megkért, hogy köszönjem el a nevében is, és üzeni, 

hogy jövőre ő is nevez egy filmmel.
Üdv: Charlotte Symmons, BuSho festival officer

thanks again for running busho ff for another year. i watched all the competition films, plus some 
extras (the “germania” and “canada dry” blocks were excellent!), and had a great time overall. my 

only problem was that i couldn’t be in both screening rooms at the same time... :-( 
the post-screening concerts were a nice touch, too. good bands i wouldn’t have seen otherwise. 

looking forward to the winter busho film club, and of course busho VII.2011 (the last before the end 
of the world :-p). 

cheers! Andy Tresnoir, BuSho Fan Club 

Köszönünk mindent, nagyon jól éreztük magunkat!
Gratulálunk a szervezőknek is!
Bízom benne, hogy jövőre újra találkozunk! 
Üdv, Tóth Roland, animátor

Thank you very much for the award. That’s really great! Mareille is an excellent actress! I hope soon 
she will be more known in Holland as well :) 
Thanks again for everything, I hope the festival was very nice (although I had to miss it) and I will 
surely send my next film to your festival!!!
Kind regards, Vanesa Abajo Perez, director Kaas (NETHERLANDS)

Dear Tami and the whole BuSho team!
Thanks a lot for the possibility to be a part of your festival again :-)
You´ve done great work and I had a really lovely time in Budapest! 

Your festival was - as usual :-) - an extremely pleasant event and every year  you are 
getting better and better! I always enjoy the friendly and cosy  atmosphere that you 

can create and the varied programme. 
I wish you a lot of energy and enthusiasm for the next BuSho and  I am looking 

forward to see (at least some of) you soon in Brno! :-)
Kisses and hugs, Jana Grimova, Brno16 Festival assistant

(CZECH REPUBLIC)
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Hello Dear Friends,
We would like to thank You for giving us such a hearty and hos-
pitable welcome in Budapest. We have been still extremely im-
pressed by the experiences we have made at BUSHO FESTIVAL 
and we are very pleased with our flourishing cooperation. It is a 
marvellous opportunity to exchange with other partners offbeat 
film projects from around the world and to reach a broader and 
multicultural audience by showing them jointly the most interest-
ing author’s projects. For us Busho will always stand for friendly 

and familiar gathering – a far cry from commercial kitsch and trampery – where a human being 
and good films count most.
Thank You for everything, QUEST EUROPE TEAM (POLAND)

Köszi szépen a lehetőséget, hogy részt vehettem a BuSho fesztiválon és elkészíthettem a riportot 
Mary Davies-el. Két cikk készült (eredetileg angolul nyelven) az első cikk a nyári fesztiválokból a 

Karlovy Vary Nemzetközi Film Fesztiválról és a BuSho fesztiválról ad egy-egy kis jelentést.
Azért írok 1-2 infót külön a fesztiválról a riporton kívül, mert én úgy éreztem, hogy elég kis reklámja 

volt a fesztiválnak ahhoz  képest, hogy mennyire fontos eseménnyé vált. Persze, tudom, hogy ez 
pénzfüggő. És hogy az emberek halljank róla, ezért írtam a KVIFF és a BuShoról cikket, majd követ-
kezik az interjú Maryvel. Örömmel olvastam a film.hu portálon Árva Márton cikkét, melyben bemu-

tatja a díjnyertes filmeket. Az én cikkem, ahogy írtam inkább csak általános infókat fog tartalmazni 
és megemlítek a végén néhány díjnyertes filmet, de csak inkább felsorolási szinten...  Köszönöm 

még egyszer a lehetőséget, hogy közöttetek lehettem és remélem, hogy más alkalmakkor esetleg 
máshol is lehetőségünk lesz találkozni és minőségi filmeket nézni.

Kulik Yvette, Penna magazin 

Thanks a lot for your hospitality, it was very nice festival and great prizes. We were very happy to 
participate in it)). The director of the film say thanks to you!
Next week I’ll see organizers of Moscow Shorts Film Festival Debutes and will speak about future 
joint program. But now I’m working on another program that will be part of ArtFilmFest. I would 
like to include two films from BuSho festival that is “DiSplacement” by Brett Harvey and “Benigni” 

by Jasmiini Ottelin, Elli Vuorinen, Pinja Partanen. Thank you very 
much in advance.
Let’s stay in touch. Best, Ivan Lopatin,
producer of the Gold BuSho Winner

How are you? Resting, chilling out after the crazy days?
Many congratulations to you and your team. It was all very well 
organized. You really know how to host your filmmakers. Every-

thing was close, the food was good, the party was fun, the tours 
were very insightful and essential. The cinema in itself had a good feel about it. Charlotte is a fan-

tastic host, a really sweet young woman, warm hearted and open. She was perfect for the job.  Also 
Ferenc, with whom I had less contact with, was also very hard-working and available and focused. 

I really must thank you all for this wonderful experience. It is rare to find festivals who put so much 
effort in creating such an event. BUSHO was cosy, funny, warm-hearted and very well organised, so 
again, a warm thank you and congratulations for your magnificent city. You should be proud of it’s 

beauty and look into the future, not forgetting its rich, although sometimes frightening history.
3 cheers for BUSHO... hip hip, hurray  ...hip hip, hurray  ...hip hip, hurray

Warm regards, David Bonneville, director Heiko (PORTUGAL)
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Hi Tami,
just wanted to say thx for inviting me to Busho. I had a really good time 
and enjoyed my stay very much!! Hopefully next year I will submit a film 
myself..
All the best, Stefan Lukacs, NonPlus Filmproduktion, Vienna / 
Austria

Gratulálok az ismét sikeres fesztiválhoz. 
Ha lehetséges akkor szeretnénk újra az Artkatakombában Bushos 

filmeket vetíteni. Előre láthatólag október 27-én lenne egy vetítés, ha meg 
lehet oldani. Illetve majd a következő félévben, tavasszal. Nagyon örülnék 
ha az idei vetítésre el tudnál jönni és mesélnél - kötetlenül - a nézőknek a 
fesztiválról, filmekről és érdekes dolgokról. A vetítés és beszélgetés után 

zenei produkció is lenne a fesztiválhangulat érdekében. : ) Ha alkalmas a 
dolog, akkor várom a válaszod.

üdvözlettel: László Attila

Thanks a lot for this beautiful notice, Tami. We are delighted for this special mention, please 
forward our thanks to the student’s jury and to the whole team of the festival.
I hope next year we will be in touch again. Have a nice day,
KIMUAK - Txema Muñoz / Basque Short Film Center

Az ügynökségünk és a Sony Ericsson nevében is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy 
csatlakozhattunk a nemzetközi BuSho fesztiválhoz. A néha adódó nehézségek ellenére reméljük 
Ti is pozitívan értékelitek az együttműködésünket. A reklámspot verseny előzetes és utólagos 
visszhangja is jól sikerült és úgy gondoljuk az elkészített alkotásokra sem lehet panaszunk.A 
további sikeres együttműködés reményében
Üdvözlettel, Molnár Évi, ügyfélkapcsolati asszisztens, LWp Kommunikáció 

We would like to thank you and all the team for the 
wonderful BuSho experience! It was a true melting pot, 
bringing along films as well as people from all over the 
world. It gave us the chance to meet and interact with 

great filmmakers, take a glimpse into the world of shorts 
and feel the pulse of Budapest city! Also, thanks for the 

“room with a view” at the Danube and the great many 
laughs behind the scenes! Hope you are ok and had a 

good rest after the busy schedule!
Keep in touch and best wishes!

Thea and Mihai. AndeMotionPictures, Cluj

Sorry for answering so late! I had to do the last hurried steps for the final movie on our film school. 
But we have already read your email and we all were very happy about the great news! Thanks a 
lot for the prize for the Best Comedy! Your award feeds our motivation to make the next movie and 
who knows, maybe we can watch it next year in Budapest! Thanks a lot for the happy making award 
and please greet the rest of the festival team!
Kindest regards from Lena Liberta (screenplay, director, All change please)
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BuSho: Fölösleges jelenetek nélkül 
6. Nemzetközi BuSho rövidfilmfesztivál, 
2010. augusztus 31.-szeptember 5., Vörösmarty mozi
2010. szeptember 06. Árva Márton 

A Bulkin utolsó napja tarolt az idei BuShon elhódítva mind a zsűri, mind a diákzsűri fődíját, de a szellemesen abszurd 
orosz példázaton kívül is szép számmal akadtak értékes művek a fesztivál programjában. 
 

“Színvonalas és változatos versenyen vagyunk túl” - hangsúlyozta záróbeszédében 
Mary Davies, a BuSho nemzetközi zsűrijének tagja, mielőtt kihirdették a fesztivál 
nyerteseit. A zsűri tíz kategóriában ítélte oda a díjakat, a diákzsűri pedig még három 
elismerést kiosztott.

Ahogy Fazekas Máté, az Országos Diákzsűri tagja elmondta, a kerek történeteket 
és a finom megoldásokat keresték a filmekben, és értékelték, ha egy alkotás kerüli 
az ötletek túlfuttatását, az öncélúságot és hatásvadász fordulatokat. A diákzsűri 
különdíját az abszurd alapállásból kiinduló Ő soha nem tenné meg kapta, amely - bár 
felszabadult poénokban nem szenved hiányt - a nagyszülők szerepét a kutyákéba 

behelyettesítve aggasztóan keserédes társadalomkritikát vázol. A diákzsűri animációs díja pedig a szerethető figurákból álló 
erdei zenekar egyszerű, de szórakoztató kalandjait bemutató Log Jam-é lett.

A hagyományoktól eltérően idén a kísérleti filmes díj helyett a legjobb 
némafilm díja került átadásra. A zsűri leginkább a kísérleti filmekből 
hiányolta a kísérletezést, utalt Xantus János, a nemzetközi zsűri magyar 
tagja a változás miértjére. A legjobb némafilm díjának nyertese, A képeslap, 
a francia animáció történetének egyik legvirtuózabb jelenetét, Paul Grimault 
Le Roi et l’oiseau című egészestés rajzfilmjének azt a képsorát idézi, melyben 
a festmények terei egybenyílnak a figurák számára. Hasonló módon Le Lay 
Stefan rövidfilmjében is szerelembe esnek az egymásra néző képek szereplői, 
és áthidalják a képkeret nyújtotta akadályokat. De itt ráadásul fekete-fehér 
és színes kép keveredik, némafilmes gegekkel fűszerezve a történetet.

A legjobb animáció díját kiérdemlő finn Benigni szomorkás hangulatú bábanimáció egy öregúrról, aki magányában még a 
hóna alatt növő csúnya tumorban is társra talál. Együttműködésük boldog hétköznapokon vezet át (Batman és Robin jelmezeit 
aggatják magukra, még meg is ünneplik a daganat „születésnapját”), amikor egy morbid baleset elválasztja őket egymástól. 
A film záróképe (a férfi a tumor helyén maradt heg köré rajzolja „barátja” arcát) brutális, de egyben szívszorító kifejezése az 
egyedüllét káros hatásainak.

A nagy számok törtvénye azt sejtette, német film nem maradhat elismerés nélkül (a spanyolok mellett ők képviseltették 
magukat a legtöbb filmmel), de az elégikus hangvételű alkotások helyett a komédia kategóriájában ünnepelhetett német 
győztes. Az Uwe + Uwe a Coen-filmek balszerencse-dramaturgiáját az afrikai bevándorlók problémájának tárgyalásával vegyíti, 
és az eredmény egy fergeteges vígjáték, amely egyszerre írja le egy jellemfejlődés történetét és egy új közösség születését. A 
kamionsofőr, aki ott sem volt, balesetek sorozata után végül keresztapja lesz a járművében megbújó afrikai család legifjabb 
tagjának, és levetkőzi emberekkel szembeni undorát. 

A legjobb alakítás díját elnyerő Mareille Labohmot két filmben is csodálhattuk, 
az elismerést ezek közül a Sajt című darabban nyújtott teljesítményével 
érdemelte ki (a másik a Birdday című ál-homevideós pszichothriller, amiben 
szintén megmutatta tehetségét). Az egyébként pár humoros helyzeten kívül 
sok érdekes pillanatot nem tartogató sematikus szerelmi történet szintén 
az afrikaiakkal való bánásmód tragédiáját járja körül. De ennél talán még 
markánsabb a filmben jelen lévő női szemszög, ami a szépséges Annika és 
marokkói választottja, a kissé tétova Marouan kapcsolatára lát. Labohm 
célratörő tekintete egységgé forrasztja a képeket, sokoldalú színészi játéka 
pedig felerősíti a film poénjait, és majdnem elfedi hibáit is.
Ágói Krisztina méltán büszkélkedhet a legjobb ötlet díjával, ugyanis Ez titok az 

ilyesmi… című művében végtelenül egyszerű kiindulópontból (idős emberekkel készült beszélgetések és hímzett faliszőnyegek) 
épített fel egy őszinte, rendkívül szórakoztató, de dokumentumértékkel is bíró filmet. Kedves és hiteles módon beszélnek az 
idős házasok régi idők párválasztásáról, a házas életről, és a szólásokkal és anekdotákkal megtűzdelt mondatokból kiderül: 
„Szerelemből férjhez menni - az illúzió.” Mindenközben pedig a falon függő népi hímzések elevenednek meg letisztult, a 
kontúrokra szorítkozó animációban, illusztrálva az elhangzottakat.
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A legjobb fényképezés díja is magyar művész kezébe került, ugyanis 
Maly Róbert a saját maga rendezte Az ulmi szabó című rövidfilmjének 
képeivel érdemelte ki azt. Maly virtuóz hosszúbeállításokkal, gondosan 
koreografált lekövetésekkel és jóérzékű világítással teszi érdekessé 
komoran csordogáló filmjét, ami a konfliktusok leredukálása és a két 
(Andorai Péter és Rába Roland által egyébként kiválóan megformált) 
szereplő visszafogott viselkedése miatt unalomba is fulladhatna. De 
Maly olyan erős atmoszférát teremt a romos Zsámbéki templomban 
forgatott filmben, ami előnyére fordítja a mű előbb említett jellemzőit. A 
fények változatos kezelésével pedig eléri, hogy izgalmat okozzon a falon 
fokozatosan előtűnő vázlatok, vagy a szabó alakjának hol teljesen, hol 
körvonalaiban megvilágított, hol szoborszerű látványa.

A zsűri különdíjasa, az Amikor szembesülsz a fájdalommal című spanyol dráma kényes témához nyúl, és az érzékeny fogalmazás 
és a hatásvadász túlzás közötti keskeny határvonalon jár. A beszédet mellőző, csupán a fogyatékos nő nyögéseitől és a 
katartikus zenei kísérettől hangos film egy olyan kis közösség sanyarú életébe ad betekintést, ahol a viszonyok, a motivációk 
és az érzelmek feltérképezése a néző feladata. A tehetetlen nő és a fiú a fekete szoba lakói, az elnyomó férfi és fiú a fehér 
szobáé. Erőszakkal, szorongással és gyilkossággal terhelt történetük végén nem sejtet reményt az újszülött felsírása, csupán a 
múlt és a jövő kegyetlensége közti folytonosságot teremti meg, nem hoz lezárást.

A harmadik helyezett A vég - a rövidfilmes mezőnyben szokatlan félórás játékideje alatt - többször beleesik a mesterkéltség és 
a hatásvadász fordulatok alkalmazásának hibáiba. A víz hiánya miatt elállatiasodó ember témáján keresztül felépített negatív 
utópia ugyan bővelkedik ötletes és szemet gyönyörködtető vizuális megoldásokban (lásd rögtön a tikkadt föld és a száraz 
emberi bőr grafikai összeillesztését, vagy a gyönyörű totálképeket a sivatagról), nyilvánvaló üzenetének túlhajszolt sulykolása 
és dramaturgiai bizonytalanságai miatt viszont már-már nevetség tárgya is lehet. A film második felében innen-onnan előkerülő 
pisztolyok (pedig a szereplőket bűnözők hurcolták el és kötözték meg, így nem értető, fegyvereik hogy lehetnek még náluk) és 
a többnapi étlen-szomjan megtett sivatagi túra után is frissen futkározó anyuka kérdésén túl a kritikus pontot a katartikusnak 
szánt befejezéssel éri el a film. A gyilkológéppé vált gyerekek tragédiájának átérzése helyett csak az utolsó esélyüket is 
elherdáló, életképtelen embereket látunk, így az eltúlzott öko-tragédia és az eltúlzott humán-tragédia élüket vesztik, elnagyolt 
gesztusok maradnak csupán.

THE END, vfx demo from PROSOPOPEYA PRODUCCIONES on Vimeo.
 
Az Ezüst BuSho nyertese, az indiai Virágbimbó zsúfolt díszletével, groteszk viszonyaival és merész montázstechnikájával hívja 
fel magára a figyelmet. A kétszereplős dráma (egy végletesen frusztrált, tikkelő angoltanár társaságot keresve betéved egy 
transzvesztita prostituált szobájába) bezárt terében rukkol elő a rendező a gátlásokat feloldó humoros táncverseny, vagy az 
ötletes árnyjáték megoldásaival, ráadásul az ugróvágások és bizarr szubjetkívek okát is megtudjuk, amikor a tanár vallomást 
tesz mentális instabilitásáról. Végül a jószándékú, de hányattatott sorsú karakterek megbékélése némileg feloldást hoz a 
feszülten kapkodó viszonyukba.

View this movie at cultureunplugged.com

A zsűri és a diákzsűri díját is magáénak tudó Bulkin utolsó napja úgy 
tartalmában, mint kivitelezésében példaértékű. Bulgakov emberéletek 
fölött álló humorát, a (film)forgatókönyvek hatalmát boncolgató önreflexiót, 
a predesztináció kérdését és a kafkai síron túlra is elérő bürokratikus 
rendszert is sikerült beleépíteni a pergő ritmusú, jó arányérzékű filmbe. 
Egy lerobbant lakóház zöldes-narancsságrás fényű tereiben bontakozik 
ki a hivatalnok és soron következő áldozatának abszurd beszélgetése. 
Fölösleges jelenetek nélkül épül föl a hatalmi viszony a két szereplő 
között, úgy, hogy eközben jellemükre is fény derül. A „forgatókönyvben” 
vakon bízó, engedelmes túlvilági hivatalnok - érthető módon - megütközik 
aktuális kliense hitetlenségén, hiszen ő csak a papírmunkát jött elvégezni. 
Bulkin, a „buta ügyfél” viszont nem törődik bele sorsába, és végül 

túljár a bürokrácia eszén, meghozva saját - fájó, de célravezető - döntését. A filmnyelv minden szintjén sikerült karaktereset 
alkotnia a Bulkin utolsó napjának. A lift és a villanyóra részleteit bemutató montázs, a Varázsfuvola részletei a hangsávban, 
a pontosan időzített, nem túlzó digitális trükkök (lásd az összeforró szemüveglencsét) és az emlékezetes beállítások (mint a 
falon ütött lyukon át felvett kép, vagy a liftaknából kitekintő beállítás) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bulkin utolsó napja 
összetéveszthetetlen, egyedi rövidfilm legyen. Ivan Lopatin, a film producere boldogan vette át a díjakat, és elmondta, Aleksey 
Adrianov rendező Oroszországban épp nagyjátékfilmet forgat. Érdemes lesz rá odafigyelni.

Ami pedig a 85-ös mezőny 15 magyar alkotását illeti, Xantus János szavait idézve: „A magyar filmek ott voltak, rendben voltak, 
büszke voltam rájuk.”

a cikket az alábbi linken találod: http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/busho-folosleges-jelenetek-nelkul.html
© 2010 filmhu - a magyar moziportál | http://www.magyar.film.hu | filmhu@forum.film.hu

http://vimeo.com/12728093
http://vimeo.com/prosopopeya
http://www.cultureunplugged.com
http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/busho-folosleges-jelenetek-nelkul.html
http://www.magyar.film.hu
filmhu@forum.film.hu
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Egy rövid mindenkinek – BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
Berövidezünk évről évre egyre jobban, mert a 
Budapesti Rövidfilm Fesztivál, azaz a BuSho nem 
hagy más választást. Több száz nevező és jóval 
száz feletti bemutató, ami miatt eszünk ágában 
sincs kihagyni, de nem is tennénk, mert a rövidfilm 
jó, a rövidfilm kell.
2004 égy szép dátum, ugyanis ekkor született meg 
az erősen hiánypótló fesztivál ötlete egy lelkes csapat 
fejében. A Budapest Short (igen, a BuSho) elsöprő 

sikert aratott és nem csak a hazai de a külföldi filmes társadalom is rájött, ha rövidről van szó, akkor 
a magyarok nem csak pálinkában jeleskednek.  
A nevezések szinte minden alkalomra megduplázódtak és a zsűrit – szerencsére – egyre nehezebb 
és nehezebb döntések elé állítva. Több száz filmből kerül ki a bemutatásra kerülő anyag, hogy a 
megmérettetés után legjobbak bezsebelhessék a BuSho díjakat.
A zsűri mellett a közönség sem panaszkodhat, hiszen valamennyi – és higgyük el, ez nem kevés – 
vetítés ingyenes és kísérőprogramokban sincs hiány: animációs workshop, koncertek, performance-
ok, kiállítások és beszélgetések színesítik a BuSho napjait.
Röviden ennyi, a lényeg pedig: szeptemberben Busho Rövidfilmfesztivál.    
http://budapest.varosom.hu/portal/program/345268/Busho_Nemzetkozi_Rovidfilm_Fesztival

Busho - Vivaz rövidfilmverseny 
2010. AUGUSZTUS 19., CSÜTÖRTÖK 
 

Már májusban volt egy cikk az oldalon, arról, hogy a 
Busho 2010 alkalmával indul egy rövidfilm verseny, amik 
elkészítéséhez a jelentkezők kaptak egy Sony Ericsson 
Vivaz-t.
“2010-ben első alkalommal szerveztünk spotversenyt, 
melynek célja volt, hogy a 6. BuSho fesztivál reklámspotját 
a jelentkezők forgassák le. Ehhez minden jelentkező 
kapott egy HD minőségű videórögzítésre képes  telefont, 
egyenként 10-10 napra, melynek eredményeképpen 24 

érvényes spot született (6 kizárásra került). A 3 tagú zsűri (Benkő Orsolya - BuSho, Köllő Killa - BuSho, 
Sirokai Péter - Sony Ericsson) döntését követően 15 spot került a versenyfilm blokkok elé, a legjobb 
3 alkotó és a közönségdíjas pedig hazaviheti a készüléket.
Az alábbi postokban a beérkezett spotokat lehet értékelni a tetszik/like gombbal.  A zsűri által 
legjobbnak ítélt 3 filmet a BuSho megnyitóján hirdetjük ki (augusztus 31. 19:00. Vörösmarty 
mozi). A közönség választja ki viszont a negyedik díjazottat: egészen szeptember 3-ig lehet lájkolni! 
A negyedik díjat az kapja, akit a zsűri nem díjazott és a legtöbb szavazatot (facebook + youtube like) 
kapta. A BuSho díjkiosztója, amikor a spotverseny közönségdíját is odaadjuk,  szeptember 4-én  
lesz 19:00 órától a Vörösmarty moziban.”
Tehát, ha érdekelnek a Sony Ericsson Vivaz-al készített rövidfilmek, akkor irány EZ az oldal és tessék 
like-olni!
Nekem ez a kedvenc :-)

 

http://budapest.varosom.hu/portal/program/345268/Busho_Nemzetkozi_Rovidfilm_Fesztival
http://www.youtube.com/user/BuShoFest#p/u/7/fbgyIcJSric
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BuSho filmfesztivál először Nagyváradon [ 2010. augusztus 27., 13:43 ] [176]
A Magyarországon már a rangos filmes események között számon tartott BuSho 
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivált idén Nagyváradon is megrendezik szeptember 
1–3. között, mindhárom napon 18 és 23 óra között. Az 500 pályázó film 
közül a versenyprogramba bekerült 85 alkotás mellett különböző nemzetközi 
fesztiválok programjaiból válogatott filmeket is levetítenek a három nap alatt. 
A vetítéseket a Szabadság Moziban tartják, a váradi fesztivál szervezője a 
Metrion Egyesület. A vetítésekre ingyenes a belépés.
A BuSho (Budapest Short) Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál gondolata 2004 
őszén született, majd alig egy évvel később már sikerrel lezajlott az első 
rendezvény. A fesztivál tehát eredetileg hiánypótlásként indult, hogy az egyre 
szaporodó rövidfilmes társadalom számára bemutatkozási lehetőséget 
biztosítson a magyar fővárosban, és nemzetközi mezőnyben bizonyíthassanak 

az ifjú tehetségek. Magyarországon augusztus 31-én, veszi kezdetét a fesztivál, amelyre immár a hatodik alkalommal 
kerül sor.A BuSho-ra idén három kategóriában (fikciós, animációs, kísérleti) 
közel félezer nevezés érkezett mintegy 53 országból.
Az előzsűri (Mag István, Gergely Zoltán, Rimóczi László, Patrovits Tamás) 85 
filmet juttatott a versenyprogramba, amelyeket 15 versenyblokkba rendezve 
vetítenek le. A versenyprogramban 15 magyar film is van, és olyan ismert 
alkotások szállnak ringbe a nemzetközi mezőnyben, mint Kenyeres Bálint A 
repülés története, Alexei 
 Alexeev Log Jam-je, vagy Géczy Dávid Stricik című filmje, amely a filmszemlén 
nagyon megosztotta a közönséget. 
A versenyfilmek mellett válogatást láthat a közönség több külföldi rövidfilmfesztivál 
legjobbjaiból (Brest, Brno16, CologneOFF, Shqip, Nachalo), valamint különböző filmes 
workshopok vetítései (életREklám, GomBuSho, Polifilm), valamint a Kodak Diákverseny 
és az első alkalommal megrendezett BuSho Vivaz spotverseny alkotásai is színesítik 
majd a programot. 
Nagyváradon első alkalommal szervezik meg a fesztivált, sőt Romániában is most 
debütál a BuSho, melynek megnyitójára szeptember 1-én 18 órakor kerül sor. A fesztivál 
három napja alatt összesen 15 órányi filmet nézhetnek meg az érdeklődők. A BuSho 
versenyprogram díjkiosztójára szeptember 4-én este kerül sor Budapesten, ahol átadják 
a Metrion Egyesület Nagyvárad-díját is az egyesület által legjobbnak ítélt alkotásnak.

http://www.erdely.ma/ajanlo.php?id=73594&cim=busho_filmfesztival_eloszor_nagyvaradon 

A Bulkin vitte a BuSho-díjat
MTI/PRAE.HU http://prae.hu/prae/news.php?aid=7614&cat=1

A nemzetközi és a diákzsűri fődíját is ugyanaz a film kapta a budapesti 6. BuSho nemzetközi rövidfilmfesztiválon; 
a több mint 80 film közül a Bulkin utolsó napja című orosz alkotás bizonyult a legjobbnak.
Alekszej Andrianov filmjében egy köztisztviselő házról-házra jár olyan emberekhez, akiknek aznap meg kell halniuk, és 
egy kérdőíven ki kell pipálniuk azt a részt, hogy „tökéletesen elégedett voltam az életemmel” - Ivan Szergejevics Bulkin 
azonban ezt visszautasítja. 
Az ezüst BuSho díjat egy tízperces indiai szatíra nyerte: Shumona Banerjee Kusum/Virágbimbó című filmje egy fiatal 
transzvesztita prostituált és egy erősen depressziós angoltanár fura viszonyába enged betekintést.
Eduardo Chapeto-Jackson A vég című 29 perces spanyol filmje - egy reális veszélyen alapuló negatív utópia - nyerte a 
fesztivál bronz BuSho díját.
A fesztiválon a szervezők tájékoztatása szerint a legnagyobb érdeklődést a versenyprogram váltotta ki, de sok 
Magyarországon élő külföldi néző érdeklődött az angol feliratos Bacsó Péter-Kállai Ferenc retrospektív iránt is. A délutáni 
és az esti versenyfilmvetítések mind teltházasak voltak. Huszonöt külföldi alkotó vendégeskedett a fesztiválon, akik 
közül sokan a fesztivált követően is Budapesten maradtak néhány napot - írták. 
Három magyar film is kapott díjat: a legjobb operatőr Maly Róbert lett Az ulmi szabó című film képeiért. Ágói Krisztina 
Ez titok az ilyesmi… című animációja két díjat is nyert, továbbá a diákzsűri különdíjjal értékelte Alexei Alexeev Log Jam 
című filmjét is.
A Vörösmarty moziban megrendezett 6. Budapest Short Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon a világ legkülönbözőbb 
pontjairól származó alkotók összesen 85 alkotása versenyzett egymással. Az egyhetes fesztiválra három - fikciós, 
animációs és kísérleti - kategóriában idén is csaknem félezer nevezés érkezett mintegy 53 országból. A versenyprogramba 
beválogatott filmek között volt portugál, spanyol, német, amerikai, brit, lengyel, norvég, olasz, román, kanadai, indiai, 
orosz, finn, francia, kínai, holland, svéd, mexikói, ukrán, ciprusi, horvát, belga, görög és észt is. A magyar rövidfilmeket 
15 alkotás képviselte.

http://www.erdely.ma/ajanlo.php?id=73594&cim=busho_filmfesztival_eloszor_nagyvaradon
http://prae.hu/prae/news.php?aid=7614&cat=1
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PENNA magazin
PENNA magazin

Mary Davies member of the international jury of the 
6-th BuSho (Budapest Short) International Short 
Film Festival in Budapest talks about short films 
and importance of festivals. She is a film acquisi-
tion consultant for Japanese pay TV channel Cine-
fil-Imagica and a consultant for more international 
film festivals like in Edinburgh, Rotterdam and 
Dubai.
YK: Have you been in Budapest before or this is your 
first time here?
MD: It is my second time that I am here in Budapest. At 
the first  time I was here for an event  which was found-
ed by the  Media  European  Community  and  it was in 
the  Gellért Hotel. It  had  been  three  or  four  days  of 
showing  Eastern  European  films and  I had to stay  in 
the  video – library  whole  days. So I did not really  see 
much of the city. This  time I have  got  more idea and I 
am going to visit some places. 
YK: After watching of 85 short films in  the  competition 
part  how do  you f eel which trend is going to  follow in 
the world of short films?
MD: It is impossible to say really.  Films were  nominat-
ed in three categories like:animation, fiction and experi-
mental.  Obviously  it  is coming  easier  for  people  to 
make short films now. Today  the  technology  is much 
cheaper, so it  is much easier  for young  people to cre-
ate short films. They do not need  even video - camera 
anymore. If someone has got an access to the comput-
er for editing,films can be made only by mobilephones, 
even feature films. Film making is more democratic to-
day  but  only films  which are more interesting  will  be 
shown more and more.Bad films generally do not entry 
to festivals’ program.
YK: Are the films more documentary or artistic here?
MD: They are more fiction than documentary. I think 
the program is quite flexible what is good. The majori-
ty of films are fiction. 
YK: I know you  cannot tell anything about  the winner 
productions before the Prize ceremony. In spite of this 
could you  mention one or  two films  from  categories 
which were more interesting or had got great idea?
MD: I would not like to emphasize any film but the ani-
mation category  was very strong for me. Normally  I

An interview with Mary Davies 

am working with fiction feature films. So it was a trip for 
me to see such lot of animations. I think  the  standard 
idea of  animations  were very good.  Many  times  the  
good idea is more interesting than how the film is actu-
ally made.
YK:You work for the Japanese pay TV channel Cinefil-
Imagica.Are you going to offer some short films for this 
channel?
MD: I am going to send a  catalogue to  my  colleague. 
She  goes to lot of short  festivals but may  be she has 
not heard  about some BuSho’s films  before. I will  tell 
her which ones are my favorites as well. 

YK: The world around us is uncertain,  aggressive and 
selfish but people are looking for happiness and  secu-
rity. What do you think these short films tried to find so-
lutions for these issues?
MD: Some films are dealing with  environmental  prob-
lems but in very  different  ways  and  some are horror 
films. They are not necessarily  looking at the  world in 
realistic way.People very often mix comedy with horror 
for entertainment what we can see here too.Films cov-
er whole range of human life like relationships, working, 
what people are doing in their life.Obviously a stronger 
drama  very  often  includes some  violent  events  like 
death, accident or  something like this. Just showing a 
happy normal life where nothing is happening is not so 
exiting. To create a drama you have to have conflict in 
story. You have  found  whole  range of stories  and is-
sues from life in these 85 short films. 

Mary Davies and 
Dániel Rudolf 
member of the
student jury

2010. szeptember
2010. szeptember
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YK: Could you tell from which countries are the films?
MD: Lot of  depends  on the  relationships what the Bu-
Sho festival already has. Lot of films are from Germany 
for example from the Hamburg Media Film School and 
also from Spain. Another productions are from Russia, 
Hungary and some from other countries too. I am sure 
the BuSho festival is going to develop relationship with 
organizations of other countries as well. At the moment 
this is a  very young  festival. Organizers  have  ranged 
very well the program and they  will definitely increase 
the range of countries.
YK: You have attended lot of film festivals which usual-
ly show feature, documentary or short films. Could you 
compare the style or atmosphere of those festivals with 
this one?
MD: It is not  really  productive to compare  the  BuSho
festival  with  big ones like  Cannes or Berlin. This festi-
val is for  participants who are here or for the audience. 
Smaller festivals are much more familiar and open.The
BuSho festival is  fantastic because it is a good  oppor-
tunity for audience  drop just in and watch  films. They 
do not have to stay in queues and buy tickets. The en-
try is free for  everybody. The professions like me  can 
meet filmmakers and can more  understand what their 
intention was to make their films. Bigger film festival is 
like a „trade show” for professionals. There  is much  
harder to  meet filmmakers and talk with them. This 
festival is really friendly and familiar. It is a good expe-
rience for me. It brings visitors  together and  here is a 
good chance for filmmakers to recognize the audi-
ence’s reactions. Another important  thing is the oppor-
tunity of filmmakers to get to know each other and ex-
change  ideas. And  later may  be they  will be able  to 
work together.The team of organizers prepared the Bu-
Sho festival really very well.
YK: What is your message to the Hungarian audience?
MD: Come to the festival! Lot of films has been shown 
so, you might think it is hard to choose but trust the se-
lectors. If  you  have  only  one hour to spare,  see one 
program-block where definitely will be something what 
amuse you,move you and make you think because the 
range of films is  wide and  the presentation  of the pro-
gram is very good. Each block of the program has may 
be one animation, one longer  drama and a  comedy. 
In every block you  will  find something  what could be 
interesting for you. And if you like that block, come 
back for  another one. If  you  really  love  that, take an 
whole  afternoon, come for the  evening  because  you 
can always discover new  things. And I would like to in-
vite those who have not got time to come here this year.
Come to the 7-th BuSho International Short Film Festi-
val in next year because you will definitely enjoy it!

Yvette Kulik

Szezonkezdet!Szezonkezdet!
……Ami azt illeti, a szeptembert azAmi azt illeti, a szeptembert azéért rt 

ututááltam annyira, mert az iskola ltam annyira, mert az iskola kezdkezdéé--
sséétt, az , az één nyn nyáári fri füüggetlen kirggetlen kiráályslysáágom gom 
öösszeomlsszeomláássáát jelentette. Egyfajta t jelentette. Egyfajta ranran--
dada áállamcsllamcsííny volt nekem a ny volt nekem a szeptemszeptem--
berber. Azt. Aztáán amikor ez a fn amikor ez a féélsz kikopott lsz kikopott 
az az ééletembletembııl, mert a felnl, mert a felnııtt napok tt napok 
alapvetalapvetıı öönnáállllóóssáághoz juttattak, ghoz juttattak, felfefelfe--
deztemdeztem magamnak az magamnak az ıısz elssz elsıı hhóónapnap--
jjáát, mint t, mint éértrtééket ket éés szs széépspsééget. get. AmelAmel--
lettlett, hogy , hogy óóvatos vatos „„nyaralnyaraláásrasra”” mméég g alal--
kalmaskalmas ez az idez az idıı, valahogy beindul , valahogy beindul 
egyfajta kulturegyfajta kulturáális viszketlis viszketéés is s is éés az s az 
ember ember -- visszatvisszatéérve a tengerrve a tenger--, t, tóó--, , 
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nem a strandokra csnem a strandokra csáábbíít, t, mindenkmindenkéépp--
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tustus SzupersztSzupersztáár!!! r!!! 
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Kiosztották a BuSho díjait 
Ritka, amikor egy filmfesztiválon a nemzetközi és a 
diákzsűri fődíját is ugyanaz a mű kapja. Ilyenkor kétség 
nem fér hozzá, hogy volt a több mint 80 filmes mezőnyben 
egy olyan alkotás, amely mindenki szerint a legjobb. 

 
 Bulkin utolsó napja 
2010-ben a BuSho rövidfilmfesztiválon ez történt: minden 
fődíjat megnyert a Bulkin utolsó napja című orosz film, 
melyben egy köztisztviselő házról házra jár olyan 
emberekhez, akiknek aznap kell meghalniuk, és egy 
kérdőíven ki kell pipálniuk azt a részt, hogy "tökéletesen
elégedett voltam az életemmel". Ivan Szergejevics Bulkin 
viszont ezt visszautasítja... Alekszej Andrianov rendező 
helyett a Vörösmarty moziban lezajlott díjátadón a 
kitüntetést Ivan Lopatin producer vette át.  
Az ezüst BuSho-díjat egy tízperces indiai szatíra nyerte: 
Shumona Banerjee Kusum (Virágbimbó) című filmje egy 
fiatal transzvesztita prostituált és egy erősen depresziós 
angoltanár fura viszonyába enged betekintést. A fesztivál 
bronz BuShóját a spanyol Eduardo Chapeto-Jackson A
vég című 29 perces alkotása kapta, mely egy reális 
veszélyen alapuló disztópia.  
A szervezők tapasztalatai szerint a legnagyobb érdeklődést 
a fesztiválon a versenyprogram váltotta ki, de sok 
Magyarországon élő külföldi néző érdeklődött az angol 
feliratos Bacsó- és Kállai-retrospektív iránt is. A magyar 
munkák közül három is kapott elismerést: Maly Róbert lett 
a legjobb operatőr Az ulmi szabó című film képeiért, Ágói
Krisztina Ez titok az ilyesmi... című animációja pedig két 
díjat is nyert (a legjobb ötlet és a nagyváradi Szabadság 
mozi különdíja); a diákzsűri ezenkívül különdíjjal értékelte 
Alexei Alexeev Log Jam című, lassan kultikussá váló 
művét is. A 6. BuSho szeptember 4-én, szombaton este az 
ünnepélyes díjkiosztóval zárult, de néhány vetítésre még 
vasárnap is sor került. A fesztiválnak idén sajnos nem állt 
módjában az 1000 eurós fődíjat kiosztani, de a 
támogatóknak köszönhetően a tárgynyeremények összege 
meghaladja az 1 millió forintot.  
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RIMÓCZI LÁSZLÓ:  LÁBFÉTIS NYúLZÁPORRAL: INDUL A RÖVIDFILM-SZÜRET
Idén is mozivászonra festi a világot a BuSho fesztivál - ötvenhárom 
országból érkezett több száz nevezéssel. „Meg lehet vesztegetni 
sörrel, de akár borral is. Próbáld ki!” – vallja az egyik zsűritag a 
nemzetközi eresztésből. Minket persze a vetítések is érdekelnek: 
minden nap posztolunk egyet a rövidfilmek világából.

Megnyitó akadályversennyel
„Szünet után filmszüret!” – hangzik a 6. BuSho Nemzetközi Rövidfilm 
Fesztivál idei szlogenje. újra a Vörösmarty mozi biztosítja az arénát, ahol 
a válogatott rövidfilmek szabadon düböröghetnek, meg sem állva az 
értékes díjakig. A megnyitó hagyományos akadályversennyel kezdődött: 
tavaly a mozi előtti feltúrt járda jelentett kihívást, most egy eldugult 
csatorna - a felgyülemlett vizet minden autó megtalálta és vastagon 
rávágta a járókelőkre, akik hangos sipítással rebbentek a moziba. A rendkívül rossz időjárás dacára (a filmekben ilyen 
időben mindig akasztanak valakit) a mozi villámgyorsan megtelt, talán az ingyen bor és pogácsa miatt, talán a számos 
rendező, színész és zsűritag jelenléte miatt.

Megosztó filmek és klasszikus retrospektív
Magyarország legnagyobb, kizárólag rövidfilmeket felvonultató fesztiválján 3 kategóriában (fikciós, animációs, kísérleti) 
idén is közel félezer nevezés érkezett, mintegy 53 országból. A versenyprogramban 15 magyar film is van, és olyan 
ismert filmek szállnak ringbe a nemzetközi mezőnyben, mint Kenyeres Bálint A repülés története, Alexei Alexeev Log 
Jam-je, vagy Géczy Dávid Stricik című filmje, ami a filmszemlén nagyon megosztotta a közönséget. A versenybe nem 
került alkotásokat az információs szekcióban vetítik. A kísérőprogramok közül kiemelkedik a közelmúltban elhunyt két 
legenda Bacsó Péter és Kállai Ferenc tiszteletére szervezett retrospektív vetítéssorozat, melyen filmkópiákról élvezhetjük 
újra a klasszikusokat, ráadásul angol feliratozással, hogy a külföldiek is értsék. Az esti koncertek helyszíne a Szabad az 
Á! lesz, ugyanitt, a Mikszáth téren, Silent Cinemát szerveztek esténként, melynek lényege, hogy maga a vetítés néma, 
akit pedig a hang is érdekel, az fülhallgatót kap és elmerülhet a rövidfilmekben.

Minden film mögött nagy döntés áll
Az est moderátora Szabó Sipos Barnabás volt, a megnyitóra pedig a nagyteremben került sor. Az előző esztendő magyar 
zsűritagja, Enyedi Ildikó, filmrendező arra kérte a nézőket, hogy a következő néhány napban próbáljanak kilépni a 
hagyományos, tetszik - nem tetszik nézőpontból. „Ha erről a néző lemond és belehelyezkedik abba a helyzetbe, amiben 
maga az alkotó is volt, mielőtt nekikezdett volna a filmnek, sokkal érdekesebb dimenziókat fedezhet fel. Mert a forgatás 
előtt volt egy történet, egy sztori, egy kaland. Minden film mögött nagy döntés áll. Mert egy fiatal alkotó kilépett az 
álomból a megvalósítás felé – a bizonytalan álmodozásból a realitás felé lépni sokkal nehezebb. Hiszen az alkotó azt 
kockáztatja, hogy esetleg leég, sőt azt, hogy az elkészült film saját magának sem fog tetszeni. úgyhogy ez alatt a néhány 
nap alatt, míg a fesztivál tart, becsüljük meg ezt a bátorságot és kövessük végig az ő útjukat.”

Spotverseny Klapka Györggyel
Az eseményen bemutatkozott a nemzetközi zsűri: Xantus János, 
filmrendező a nemzetközi zsűri magyar tagja, Nagy-Britanniából Mary 
Davies (Nemzetközi Filmfesztiválok és a withoutabox filmes portál 
Európai kapcsolattartója) és Philippe Coquillaud, a francia Brest-i 
rövidfilmfesztivál igazgatója, valamit Wolfgang Leis, akit állítása szerint 
„meg lehet vesztegetni sörrel, de akár borral is”. Első alkalommal 
szerveztek spotversenyt, melynek célja volt, hogy a 6. BuSho fesztivál 
reklámspotját a jelentkezők forgassák le. A megnyitón bemutatták 
a 15 spotot és kihirdették az első három helyezettet. Az első díj egy 
kiváló animációé lett, majd Klapka György sztárszereplésével a második 
helyezettet vetítették, a dobogó harmadik fokán pedig szintén egy 
trükkös technika végzett.

A rövidfilm egy novella - tanácsok kezdő rendezőknek
A fesztivál minden évben újabb adag rövidfilmet kap, a világ legtávolabb eső tájairól is. Nem keveset. A májusi előzsűri 
egyfajta fókuszcsoportként működött, ahol a zsűritagok a Néző szerepébe helyezkednek - ha őket nem hozza lázba 
egy-egy alkotás, a nézőt sem fogja. Néha egy jó alapötlet túlszárnyalja azt a tézist, miszerint nem lehet jó filmet csinálni 
irdatlan lóvé és full technika nélkül. Sok rendező elfelejti, hogy egy rövidfilmnél 5 perc is rengeteg idő, nem lehet húzni a 
sztorit, maximum akkor indokolt a tötyörgés, ha a végén irdatlan csattanó van. Néhány film lassan indul be, és a végén 
derül ki, hogy igazából a közepénél kellett volna kezdeni, és akkor jó lett volna. Pedig egy rövidfilm olyan, mint egy 
novella: nem lehet benne üresjárat.

A nyúlon túl
Találomra felütve a katalógust, számos ígéretes alkotást szemlélhetünk meg, többek között David Bonneville portugál 
rendező Heiko c. rövidjét, melyben egy hetvenéves esztéta és fiatal fiúszeretőjének, láb-fétisen alapuló, bizarr 
kapcsolatába kaphatunk betekintést. Szürreális kalandozást ígér, sok nyúllal, a Dolce di Limbo c. spanyol remek is, 
legalábbis a katalógusbeli kép és a mellékelt rövid szinopszis erre enged következtetni, ám az animációk és a kísérleti 
filmek szerelmesei sem fognak csalódni.
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FÜRDŐ, FOKHAGYMA ÉS IVAN UTOLSÓ NAPJA
A Lukács fürdőben megmutattuk a külföldi vendégeknek, mitől elnyűhetetlen a magyar, beszélgettünk az 
alkotókkal és megismerkedtünk egy rövidfilm-rajongó jógamesterrel. A fesztivál utolsó két napja.

Mitől olyan acélos a magyar?
Csütörtök este megérkeztek a lengyelek, az oroszok és a ciprusiak, 
tovább színesítve a nemzetközileg már amúgy is színes mezőnyt. A 
városnéző BudapeXtreme pénteki állomása a Lukács fürdő volt, amit - a 
külföldiek ámulatára – régi, klasszikus vonalú villamossal közelítettek 
meg. A fürdőben a németek felkészültek voltak, ellentétben a britekkel, 
akik hozták a formájukat, és törölközőtől-papucsig mindent ott béreltek. 
Amikor valamennyi vendég békésen elnyúlt a termálvízben, az egyik 
angol srác azt mondta, most már érti, miért ilyen kiegyensúlyozottak a 
magyarok: egy egész hetet el tudna tölteni itt. Hogy tovább fokozzuk az 
élvezeteket, és megmutassuk, mitől olyan acélos a magyar, bevittük őket 
a hideg-meleg medencébe és a különböző hőfokú vízben való hirtelen 
elmerülést ajánlottuk nekik, felváltva: vacogás és feloldódás – ez az 
egészség titka! Alig lehetett kirángatni őket a fürdőből, annyira élvezték, pedig a zsűrinek időre vissza kellett érnie a 
vetítésekre. Pénteken zajlott az utolsó vetítési nap, már nem csúszott olyan jól a bor, sokan átálltak a gyümölcslére, 
nehogy túl korán lefárasszák a szervezetet, és az esti, szezonzáró Kultúrdiszkóra mindenki viszonylag friss lehessen. A 
party egyaránt várta a nézőket, alkotókat, zsűritagokat egy kis csűrdöngölőre a Kinizsi utcai Africaféban.

Két percig nevetni
Megérkezett az egyik angol alkotó, aki a Caution wet paint: Jay and Kay save the world! c. angol abszurd filmet 
jegyezte, melyben két földön kívüli tejesüveg le akarja igázni az emberiséget. A rendező, Charles Michel Duke a vetítés 
után elmondta: „érdekes volt megfigyelni azt, hogy a nézők filmem mely pontján nevetnek, de az még érdekesebb 
összehasonlítás volt, hogy a magyar közönség két perc után nevetett csak, míg a franciaországi vetítés publikuma 
két percig nevetett.” Csütörtök és péntek este már elindult a Szabad az Á!-ban a Silent cinema: külön élmény, amikor 
az ember, egy fülessel a fején, a friss estében filmeket nézhet. Itt találkoztunk Patrovits Tamás animáció-guruval, aki 
egyben az előzsűri egyik tagja is volt. „Idén is nagyon sok jó animáció jött, remélem ez a tendencia a következő Busho-n 
is folytatódik. Fontos, hogy a műfaj mindig megújuljon, jó ötletek, megoldások, kivitelezések és új technikák által” - 
mondta.

Fokhagymát és vizet a népnek!
A péntek délutáni vetítésen megismerkedtünk Ákossal, aki már három 
éve rendszeres látogatója a fesztiválnak és nagy rajongója a jógának. 
Beavatott minket az egészséges élet titkába, állítása szerint fokhagyma 
és rengeteg víz az egészség kulcsa, kiegészítve alapvető, otthon is 
végezhető, könnyű jógagyakorlatokkal. Ákos felhívta a figyelmünket, 
hogy mennyire fontos lenne minden embernek elsajátítani a tibeti 
tűzlégzést, vagy legalább az oly divatos pránanadit. Filmvadász 
jógamesterünk jelenleg a tantrával ismerkedik és többször rávilágított 
arra, hogy ha napi rendszerességgel mondogatnánk 10-15 percig néhány 
autentikus mantrát, elkerülhetnénk a betegségeket. Ő minden nap 2 
liter folyadékkal indít, majd jógázik-mantrázik egy keveset, és állítása 

szerint 10 éve nem látta orvos. Valóban kortalannak tűnik és a nők is rajonganak érte, ilyenek is, olyanok is: „Egyszer 
megismerkedtem egy magát vegának mondó csajjal, aki az egyik fesztiválon egy csecsemőfejnyi hamburgerrel jött 
velem szembe”. Ákos szeptember végén lesz ötven éves, így boldog szülinapot és sok jó filmet kívántunk neki, a fesztivál 

utolsó napjára.

Átadták a díjakat
A várva várt pillanatot ismét Szabó Sípos Barnabás tette még tökéletesebbé, aki szombat este hét órakor bejelentette 
a nemzetközi zsűri döntését: a Legjobb válogatás díját a spanyol Promofest stúdió vihette el, míg a Legjobb 
némafilm díja a francia Le Lay Stafan-t illette meg La Carte c. alkotásáért. A Legjobb animáció díját a Benigni c. 
finn film kapta, a Legjobb vígjáték pedig az Uwe+Uwe c. német alkotás lett. A Legjobb alakítás díja Mareille 
Labohm-é lett a Kaas c. filmben nyújtott szerepléséért. A Legjobb ötlet díja a magyar Ez titok az ilyesmi... c. filmé 
lett, míg a Legjobb operatőr Maly Róbert lett, aki a Duna tévével közös díjat vehetett át az Ulmi szabóért. A Zsűri 
Különdíjban részesítette a La culpa del otro c. spanyol remeket, ám a Bronz Busho a The End c. filmé lett, míg az 
ezüstöt az indiai Kusum vitte el. Az Arany Busho az orosz rendező Aleksey Andrianov - The last day of Bulkin I.S. c. 
filmjét illette.A filmben szereplő köztisztviselő házról-házra jár, és olyan emberekhez kopogtat be, akiknek aznap meg kell 
halniuk. Egy kérdőíven ki kell pipálniuk azt a részt, hogy „tökéletesen elégedett voltam az életemmel”. Ivan Szergejevics 
Bulkin ezt visszautasítja.

a teljes cikksorozat a busho.blog.hu-n!

http://busho.blog.hu
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Friday, 10 September 2010
Charlie’s Holiday - The Best of Busho (1) 

The Budapest Short Film Festival - BUSHO. When I got that e-mail way 
back in July, I was ecstatic. This was Jay and Kay’s first film festival. My 
little guys, plus those two Milk Bottles were getting their outing on the big 
screen. And their first international jaunt...

Budapest. The big bad city on the Danube. A city steeped in history, and 
more recently, intrigue as it was behind the Iron Curtain for so long. But 
like much of Central Europe, Hungary has emerged from Communism, 
has joined the EU and is now only a cheap flight away for us Brits. So 
why have I never made a beeline to this wonderful city until now? After 
all, I am a great traveler, not needing much of an excuse to head off 

somewhere, anywhere. And to be honest, I had a great time in Budapest. Six days in total spent here, 
far too short a time, especially as I was enjoying so many movies, but, ah, what the heck! New EU here I 
come! I will be describing this city in the upcoming days, and here is a taster of what is to come:

Budapest in all its glory, straddling the mighty Danube

But let us return to the festival. Screened at the Vorosmarty 
Cinema, right in the centre of town, what a location! What 
a venue! For a film maker such as myself, this was a venue 
and a half. But frightening as well. You see, I made a 
comedy, and laughs are a tricky thing to export. Will it work 
or not, will the audience love it or will they snore through 
it all? And the worse thing was that my film was to be 
screened on the penultimate day of the festival. On the big 
screen, with those big speakers highlighting every sound 
snippet I made in post production. Ouch!

But BUSHO had more than 
films. We film makers were put together, in touching distance of each 
other. We were also spoilt. In the morning we had guided tours of the city, 
trips to some of the highlights of Budapest. By night we had an insight 
into the underground music scene of the city. Hey, by the end of the week, 
I could have passed for a gu who had lived there for months rather than 
days, such was the knowledge imparted to me by the festival organisers. 
And there was one very important event organised by the festival. The 
Jury Consultation!

Now, this was an interesting 
premise. Let me go from the 
beginning for those unfamiliar with 
the whole festival system. Most film 
festivals have prizes awarded to 
films. A jury, a group of people chosen by the festival organisers, 
usually with a link to the artistic/cinematic world, deliberates the 
best films to be awarded. There is usually an audience prize as well.
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Now the jury usually makes their decisions in private. Same here at BUSHO, those decisions would be 
made in private but, their thought processes would be laid out in public. Deliberation Time, when there 
would be a chat between the film makers whose films had been screened that day and the jury who had 
sat through each screening. They had 85 short films to watch and at the end of the week, had to decide 
whom to award the festival’s prizes to. This would give the film makers present, a unique insight into 
what the jurors, and in a wider sense, what film festivals are looking for. After all, for someone like me, 
unschooled in the art of film making, this was a golden opportunity to seize. 

Plus, I would be able to take advantage of watching so many 
great films on screen. Seeing how short film is evolving, where 
it is going and what film festivals are looking for in terms of 
subject matter and quality. Believe it or not, I managed to catch 
79 of those 85 films and so had a good idea, as an audience 
member, what films I did and did not like. But for me, it was 
not all movies, movies, movies. There was also quite a bit of 
sightseeing to take in as well. And as you can see, I enjoyed 
myself a fair bit in this fair city!
(to be continued tomorrow...) 
Posted by el director! at 00:01 1 comments   
Labels: budapest, busho, festival, film, hungary, roundup, short

Tuesday, 7 September 2010

Jay and Kay Save Budapest... 
Now the festival is over, the party has finished, and the film 
makers from across Europe head off home to a life a little 
more ordinary, but a lot more fulfilled.

More importantly, what did Hungary think of Jay and Kay? 
What did they think of the milk?

The most terrifying thing for a film maker is to not get a 
reaction from an audience. And comedy - well, there is only one reaction you are looking for, and if it is 
not received then you hang your head in shame...

But they loved it! A packed cinema, and here is something that was great for the lot of us. The only film 
where the audience clapped - really clapped at the end of the credits. And trust me, I saw virtually every 
film screened and the audience was in stitches. From beginning, threough the cartoons and right at the 
end with Captain Goldtop’s laugh. We entertained.
Damn straight. Who ever said milk was good for you? 

Saturday, 11 September 2010
Charlie’s Holiday - The Best of BUSHO (2) -‘Buda’ 
and ‘Pest’ 

There was a lot more than movies to be seen at the Budapest 
Short Film Festival - BUSHO. There was a city to explore. While 
there were movies galore in the afternoon and seminars (coupled 
with parties) in the evening, the mornings were usually free...
to explore Budapest itself! And what a city to explore. With our 
hands held by the organisers of the festival, we got to see not just 
the popular bits and bobs, but also experience a few, well, I got to 
spa! Yeah, my first time in the steam room, all as a guest of a film festival. This is the high life! …

more on:  CHARLIE’S BLOG

 

 

 

http://charlesmichelduke.blogspot.com/2010/09/charlies-holiday-best-of-busho-1.html
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BUSHO VIVAZ SPOTVERSENY 2010
2010-ben első alkalommal szerveztünk spotversenyt, melynek célja volt, hogy 
a 6. BuSho fesztivál reklámspotját a jelentkezők forgassák le egy Sony Ericsson 
Vivaz telefonnal. A HD minőségű videórögzítésre képes készüléket a szervezők 
biztosították a pályázóknak egyenként 10-10 napra, melynek eredményeképpen 
30 spot született! A 3 tagú zsűri (Benkő Orsolya, Köllő Killa, Sirokai Péter) 
döntését követően 15 spot került a versenyfilm blokkok elé, a legjobb 3 alkotó 
és a közönségdíjas pedig hazaviheti a készüléket. A spotverseny alkotásaira a 
BuShoFest Youtube csatornán és a BuSho Blogon szavazhattok.

BUSHO VIVAZ SPOT COMPETITION 2010
In 2010 for the first time we announced a spot competition of which goal was to shoot 6th BuSho’s advert 
spot on a Sony Ericsson Vivaz mobile phone’s HD camera. The mobiles were provided by the BuSho team to 
the competitors for 10 days each. We recieved 30 works in total. The 3 member jury (Orsolya Benkő, Killa 
Köllő, Péter Sirokai) selected the best 15 and those will be on screen prior to competition programs. The 
best 3 and the public award winner can take a device home. You can vote on BuShoFest Youtube Channel and 
on the BuSho Blog, where you can place your vote by simply liking the video you want to vote for.

DÖNTŐS ALKOTÁSOK  / FINALSITS:
Annabella e Patrocelli – Do you want a sho®t? 1 – 3.
Berkes Beatrix – Do you want a sho®t?
Görögh Ferenc – Quentin / Kventin
Hollós Gábor – Vázlatok 1 – 2.
Hollós István – Mifféle Sportverseny?!
Kazinczy Eszter – Half a Minute / Fél Perc
Kazinczy Eszter – Popcorn
Kazinczy Eszter – Walk / Séta
MeMeGalli – Solar Eclipse / Napfogyatkozás
MeRiGalli – Üllői Str. 4. / Üllői út 4. 
Mester Ákos – Busho Spot
Mester Ákos – Profik 
Molnár Gergely – Stress-Olympics / Stressz-Olimpia
Riskó Zoltán – Felesút
Samuel Vangerven – Sleep Walker / Alvajáró
Tóth Kinga – Tumbling / Fészkalódás
Vadócz Péter – BuSho rövid 1 – 3. 
Zsély Csilla – Baywatch

BUSHO VIVAZ SPOTVERSENY
Az első alkalommal megrendezett spotverseny eredményhirdetése a 6. BuSho fesztivál megnyitóján zajlott, és a telt 
ház előtt levetített kisfilmek hatalmas sikert arattak a közönség soraiban. 15 spot került a versenyfilm blokkok elé, a 
zsűri döntése alapján megszületett az első három helyezett, a hét végére pedig kiderült, hogy ki a közönségdíjas, aki a 
többiekhez hasonlóan szintén hazavihette a Sony Ericsson Vivaz készüléket:

Első helyezett /   First place:       Riskó Zoltán: Felesút
Második helyezett /  Second place:       MeRiGalli: Üllői út 4. 
Harmadik helyezett /  Third place:       Samuel Vangerven: Sleep Walker
Közönségdíj /   Audience award:   Zsély Csilla: Zúzós volt a nyár?

BUSHO VIVAZ SPOT COMPETITION
The winners announcement of this first timer competition was held ont he 
opening ceremony of the 6th BuSho and the spots have been showcased in front 
of a full house were huge success. There were 15 spots shown prior to each 
competition block screenings and the jury announced the winners. By the end of 
the week the public award winner was also revieled who just like the first three 
competitors took home a Sony Ericsson Vivaz mobile phone.

http://www.youtube.com/user/BuShoFest#p/u/21/biGwvCf79v8
http://www.youtube.com/user/BuShoFest#p/u/13/qClhfD8ZzeM
http://www.youtube.com/user/BuShoFest#p/u/22/LAzGYEwxnoE
http://www.youtube.com/user/BuShoFest#p/u/1/Fcf_6S79maI
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4. GOMBUSHO FILMES WORKSHOP

2010-ben is megrendeztük a GomBuSho Workshopot a jól bevált csapat szervezésében, azonban 
újfent módosításokkal, melyekkel fejleszthetjük és tökéletesíthetjük a tábort. Tavaly első 
alkalommal voltak nemzetközi magyar vendégeink, akiknek az animáció mellett első alkalommal 
nyílt lehetősége fikciós vagy kísérleti filmet készíteni. Idén aztán visszatérő és új alkotókkal tovább 
bővítettük a palettát és a filmek mellett kicsit belekóstoltunk a zománcfestékbe és elképesztő 
fényképek is készültek, melyekből kiállítunk egy válogatást a moziban, lásd 10. oldal.

ELKÉSZÜLT ALKOTÁSOK:
Ifj. Apczi Jenő – Görögh Ferenc: IT alias István Török
Weisz Béla: Képeslapok Gombolyagról
Charlotte Symmons: Cuccolás
Görögh Ferenc: Átalakulás
Merza Gábor: 17. Diákfilmszemle spot
Szőcs Tamás: Gouranga’s story
Prodaniuc Natalia: GomBuShow
Németh László: Különvélemény-ek  
Sz. Tamás – G. Tamás: Lk 8,5 (Scairy Tale)

4. GOMBUSHO ALKOTÓTÁBOR
Idén negyedik alkalommal rendeztük meg a GomBuSho Workshopot (bővebben lásd 48. oldal).ahol a filmek 
mellett kicsit belekóstoltunk a zománcfestékbe és elképesztő szinte képtelen fényképek is készültek, 
melyekből egy válogatást láthattok a moziban.

4TH GOMBUSHO CREATIVE WORKSHOP
The 4th workshop was held this year where beside the films we produced some amazing and 
unpicturesque pictures. A selection of these can be seen at the cinema.
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BUSHO SCREENINGS IN 2010 - 2011

SEPTEMBER: HULL, UK
SEPTEMBER: KRSKO – SLOVENIA 
SEPTEMBER: DRAMA, GREECE
SEPTEMBER: SZENTES, HUNGARIAN INDEPENDENT FF
OCTOBER: NACHALO – ST. PETERSBURG, RUSSIA
OCTOBER: BRNO 16, CZECH REPUBLIC 
OCTOBER: CORK, IRELAND
OCTOBER: MAFF – ORADEA, ROMANIA
NOVEMBER: PARIS – BREST, FRANCE 
NOVEMBER: FALUDI FILMSZEMLE, URÁNIA
NOVEMBER: EUROSHORTS, WARSAW – POLAND 
DECEMBER: TALLIN BLACK NIGHTS, ESTHONIA
DECEMBER: ARES – SIRACUSE, SICILY
DECEMBER: MOSCOW, RUSSIA
JANUARY: JAIPUR, INDIA
FEBRUARY: NATIONAL FILMWEEK OF HUNGARY, BUDAPEST
MARCH: ASYL – BRATISLAVA
MARCH: KID’S EXE - BUDAPEST
MARCH: LISFF - LJUBLJANA
MARCH: BUDAPEST INDEPENDENT FILMFESTIVAL
APRIL: MEDIAWAVE FESTIVAL, GYŐR
MAY: KINO5 – VIENNA - AUSTRIA
JUNE: KAN FESZTIVÁL, CRACOW – POLAND 
JUNE: EDINBURGH, SCOTLAND 
JULY: EFOTT, HUNGARY
JULY: SHQIP - KOSOVO
JULY: MARZAMEMI, SICILY
AUGUST: SZIGET - BUDAPEST
AUGUST: SZIN - SZEGED
AUGUST: QUEST EUROPE, ZIELONA GORA – POLAND
AUGUST: NÖF – CAREI, ROMANIA
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Ügynökség:

Alvevõ:

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány
Szugló u. 83.

Budapest1141
Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány

Visszaigazolás

mtv

Ügyintéző:  
Telefon:
Email:

Kód:

Kód:

Visszaigazolás száma: Dátum: 2010.08.19.20327-10.08.19-11:28

4957

4957

Magyar Televízió Rt.
Üzleti és Termékfejlesztési
1054 Budapest
Szabadság tér 17.

Hivatkozással megrendelésükre, visszaigazoljuk a kért és általunk biztosítható időpontokat.
Visszaigazolásunk csak az Üzletszabályzat feltételeinek figyelembe vételével érvényes. Az MTV Rt. a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Napszak 02:00 - 02:00
dátum idõ reklámfilm címe pozmp. mûsor elõtte mûsor utána Ratecard ár
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0,005,07 0,00130TC / Busho filmfeszt. / Gombolyag 201008.30 20:59 Kékfény  Bűnügyi magazin műsor (1010)A vágy hálójában 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC / Busho filmfeszt. / Gombolyag 201008.31 18:38 Mindig zöldebb   2211 Madzag a sütiben (2211)McLeod lányai (6sorozat)   3222 Nézz a felszín129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

258 0000 0 5,07 0,00Napszak összesen: 0,00

258 0000 0 5,07 0,00Kampány összesen: 0,00

felár
Ft.

kedv.
 Ft.

nettó
összeg

jelzett
GRP

telj.
GRP

felár
GRP
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Ügynökség:

Alvevõ:

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány
Szugló u. 83.

Budapest1141
Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány

Visszaigazolás

mtv

Ügyintéző:  
Telefon:
Email:

Kód:

Kód:

Visszaigazolás száma: Dátum: 2010.08.19.20328-10.08.19-11:28

4957

4957

Magyar Televízió Rt.
Üzleti és Termékfejlesztési
1054 Budapest
Szabadság tér 17.

Hivatkozással megrendelésükre, visszaigazoljuk a kért és általunk biztosítható időpontokat.
Visszaigazolásunk csak az Üzletszabályzat feltételeinek figyelembe vételével érvényes. Az MTV Rt. a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Napszak 02:00 - 02:00
dátum idõ reklámfilm címe pozmp. mûsor elõtte mûsor utána Ratecard ár

30" Ft.
felár
Ft.

kedv.
 Ft.

nettó 
 összeg

jelzett
GRP

felár
% 

kedv.
%

telj.
GRP

felár
GRP

0,000,00 0,00130TC / Busho filmfeszt. / Gombolyag 201009.01 23:05 AZ ESTE (6462) Híradó (3632) 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC / Busho filmfeszt. / Gombolyag 201009.02 22:59 Érettségi AZ ESTE (6463) 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC / Busho filmfeszt. / Gombolyag 201009.03 22:33 Éli a szerelmet AZ ESTE (6464) 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

387 0000 0 0,00 0,00Napszak összesen: 0,00

387 0000 0 0,00 0,00Kampány összesen: 0,00

felár
Ft.

kedv.
 Ft.

nettó
összeg

jelzett
GRP

telj.
GRP

felár
GRP

1/ 3

 Partner: GOMBOLYAG ALAPÍTVÁNY

 Film: 6. BuSho fesztivál. 2010.  30” TC Hossz:  30 mp

 Sugárzás Blokk neve Elszámolás Ár (Ft)
2010.08.30 - Hétfő 19:57 Híradó ELŐTT TC!  500
2010.08.30 - Hétfő 20:27 Bezárt kapuk (magy.dok.film) ELŐTT TC!  500
2010.08.30 - Hétfő 22:07 Tűzvonalban (magy. tévéfilmsor.) ELŐTT TC!  500
2010.08.30 - Hétfő 22:59 Múlt idő 90 (magyar dok. film) ELŐTT TC!  500
2010.08.31 - Kedd 19:27 Újrakezdés (olasz tévéfilmsor.)  ELŐTT TC!  500
2010.08.31 - Kedd 20:27 Harcmodor (magy.játékfilm) ELŐTT TC!  500
2010.08.31 - Kedd 23:05 Sport esti ELŐTT TC!  500
2010.08.31 - Kedd 23:19 Kikötő Friss ELŐTT TC!  500
2010.09.01 - Szerda 19:27 Újrakezdés (olasz tévéfilmsor.) ELŐTT TC!  500
2010.09.01 - Szerda 19:58 Hírek ELŐTT TC!  500
2010.09.01 - Szerda 21:07 Örök mozi (magy.-olasz filmsor.)  ELŐTT TC!  500
2010.09.01 - Szerda 22:52 Diplomatavadász 22/3 (magy. tévéfilmsor.) ELŐTT  TC!  500
2010.09.02 - Csütörtök 19:02 Frank Riva (fr.-német tévéfilmsor.) ELŐTT TC!  500
2010.09.02 - Csütörtök 19:58 Hírek ELŐTT TC!  500
2010.09.02 - Csütörtök 20:27 Floyd Olaszországban (angol ism.sor.)  ELŐTT TC!  500
2010.09.02 - Csütörtök 20:57 Diplomatavadász 22/5 (magy. tévéfilmsor.) ELŐTT TC!  500
2010.09.02 - Csütörtök 21:57 Zuhanás (chilei játékfilm) ELŐTT TC!  500
2010.09.03 - Péntek 20:55 Tűzvonalban (magy. tévéfilmsor.) ELŐTT TC!  500
2010.09.03 - Péntek 21:49 Sport -Esti  ELŐTT TC!  500
2010.09.03 - Péntek 23:44 A tegnap gyermekei (am.játékfilm) UTÁN TC!  500

 Összes hossz (filmre): 00:10:00 Összes ár (filmre): 10 000 Ft +25% ÁFA
  
 Összes hossz (partnerre): 00:10:00 Összes ár (partnerre): 10 000 Ft +25% ÁFA
  
 Összes hossz: 00:10:00

 Összes ár: 10 000 Ft +25% ÁFA
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MORE MEDIACOVER 2010:
TV SPOT: DUNA, MTV
TV: DOMINÓ, M1, DUNA
RÁDIÓ: INFO, PETŐFI, KOSSUTH, QUALITY,
KATOLIKUS, RADIOINFORM

BUSHO EXPERIENCE VIDEOS BY
ANDEMOTIONPICTURES:
 

M É D I A M E G J E L E N É S E K  /  M E D I A C O V E R

Opening Ceremony:

http://www.youtube.com/watch?v=cxh8oQGw4BE
Day Two: http://www.youtube.com/watch?v=whqdIrCHsXo
Day Three: http://www.youtube.com/watch?v=hSVJBMqb6Mw
Day Four: http://www.youtube.com/watch?v=14YoRe-vZhQ
Prizes and Interviews: http://www.youtube.com/
watch?v=Xr5ZAGW7t1s

ÉS AMIKOR MÁR AZT HITTÜK, HOGY IDÉN ELMARAD A REVIZOR 
ONLINE ÁLTAL ÉVRŐL ÉVRE JÓL BEVÁLT BESZÁMOLÓ A FESZTIVÁL-
RÓL, AKKOR HÁLA ISTENNEK RÁBUKKANTUNK:

http://www.revizoronline.hu/hu/cikk/2636/6-busho-nemzetkozi-
rovidfilm-fesztival/?label_id=3183&first=0

MINDENMÁS:

http://www.facebook.com/pages/Budapest-Hungary/
BUSHO/128756579085?v=wall

http://gombainfo.hu/_pafi/Palyazat.nsf/1e4c55075207f1ddc125
74ec0055cfeb/b1b9799ee2ed55bac12577250020e500?OpenD
ocument

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=41812

http://www.csemadok.sk/hu/12/esemenynap-
tar/0/2010-03-31/1/20380/azyl__busho_fesztival

http://www.charlottesvveb.com/2010/08/11/the-2010-busho-
film-festival-in-hungary/

http://www.filmfestivals.com/bulletin/09/dec/busho.shtml

http://palyazatok.org/eletreklam-2010-20-ev-szabadsag-filmpaly-
azat/

http://www.radioinform.com/e107_plugins/eplayer/eplayer.
php?cat.2.0.25

http://www.radioq.hu/index.php?page=musor&musor=61

http://www.youtube.com/watch?v=cxh8oQGw4BE
http://www.youtube.com/watch?v=whqdIrCHsXo
http://www.youtube.com/watch?v=hSVJBMqb6Mw
http://www.youtube.com/watch?v=14YoRe-vZhQ
http://www.youtube.com/watch?v=Xr5ZAGW7t1s
http://www.youtube.com/watch?v=Xr5ZAGW7t1s
http://www.revizoronline.hu/hu/cikk/2636/6-busho-nemzetkozi-rovidfilm-fesztival/?label_id=3183&first=0
http://www.revizoronline.hu/hu/cikk/2636/6-busho-nemzetkozi-rovidfilm-fesztival/?label_id=3183&first=0
http://www.facebook.com/pages/Budapest-Hungary/BUSHO/128756579085?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Budapest-Hungary/BUSHO/128756579085?v=wall
http://gombainfo.hu/_pafi/Palyazat.nsf/1e4c55075207f1ddc12574ec0055cfeb/b1b9799ee2ed55bac12577250020e500?OpenDocument
http://gombainfo.hu/_pafi/Palyazat.nsf/1e4c55075207f1ddc12574ec0055cfeb/b1b9799ee2ed55bac12577250020e500?OpenDocument
http://gombainfo.hu/_pafi/Palyazat.nsf/1e4c55075207f1ddc12574ec0055cfeb/b1b9799ee2ed55bac12577250020e500?OpenDocument
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=41812
http://www.csemadok.sk/hu/12/esemenynaptar/0/2010-03-31/1/20380/azyl__busho_fesztival
http://www.csemadok.sk/hu/12/esemenynaptar/0/2010-03-31/1/20380/azyl__busho_fesztival
http://www.charlottesvveb.com/2010/08/11/the-2010-busho-film-festival-in-hungary/
http://www.charlottesvveb.com/2010/08/11/the-2010-busho-film-festival-in-hungary/
http://www.filmfestivals.com/bulletin/09/dec/busho.shtml
http://palyazatok.org/eletreklam-2010-20-ev-szabadsag-filmpalyazat/
http://palyazatok.org/eletreklam-2010-20-ev-szabadsag-filmpalyazat/
http://www.radioinform.com/e107_plugins/eplayer/eplayer.php?cat.2.0.25
http://www.radioinform.com/e107_plugins/eplayer/eplayer.php?cat.2.0.25
http://www.radioq.hu/index.php?page=musor&musor=61
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W E B S T A T I S Z T I K A  /  W E B S T A T I S T I C

 
 
 
 
 
 

 Új látogatók  Visszatérő látogatók  Egyéb találat

 
 

 1

http://www.busho.hu  Éves statisztika – 2010. BuSho – Budapest Short Film Festival 

Részletesen - Domain végződések 
Magyarország (.hu): (20952)
Ismeretlen (IP cím): (6694)

Hálózat (.net): (4091)
USA kereskedelem (.com): (3618)

Olaszország (.it): (1087)
Románia (.ro): (1056)

Németország (.de): (1025)
Lengyelország (.pl): (689)
Franciaország (.fr): (607)

Nagy-Britannia (.uk): (498)
Görögország (.gr): (469)

Hollandia (.nl): (422)
Kanada (.ca): (397)

Spanyolország (.es): (368)
Csehország (.cz): (365)

Szlovákia (.sk): (355)
Horvátország (.hr): (343)

Belgium (.be): (322)
India (.in): (319)

Orosz Köztársaság (.ru): (287)
Portugália (.pt): (267)
Ausztrália (.au): (266)

Japán (.jp): (264)
Finnország (.fi): (257)

Ausztria (.at): (188)
Törökország (.tr): (176)

Svájc (.ch): (148)
Bulgária (.bg): (137)

Brazília (.br): (133)
Ciprus (.cy): (133)

Luxembourg (.lu): (120)
Norvégia (.no): (105)

USA oktatás (.edu): (94)
Svédország (.se): (83)

Izrael (.il): (77)
Taivan (.tw): (73)

Észtország (.ee): (70)
Dánia (.dk): (65)

Írország (.ie): (64)
Thaiföld (.th): (57)

Argentína (.ar): (56)
Mexikó (.mx): (48)

Indonézia (.id): (30)
Belorusszia (.by): (29)

Izland (.is): (28)
Litvánia (.lt): (28)

Ukrajna (.ua): (25)
Tuvalu (.tv): (23)

USSR (Former) (.su): (20)
Grúzia (.ge): (13)

Malaysia (.my): (13)
Bosznia&Hercegovin (.ba): (12)

Szaúd-Arábia (.sa): (12)
Irán (.ir): (11)

Új-Zéland (.nz): (11)

2010. 1-6. 1 2 3 4 5 6
Új látogatók 1205 1333 1577 2057 1152 1895
Visszatérő látogatók 289 327 423 663 194 581
Egyéb találat 2198 2096 2423 3171 1507 3970
Összes 3692 3756 4423 5891 2853 6446

2010. 7-12. 7 8 9 10 11 12 ∑ 
Új látogatók 1736 3074 2759 1031 - - 17819
Visszatérő látogatók 421 841 971 182 - - 4892
Egyéb találat 2866 6179 6476 1333 - - 32219
Összes 5023 10094 10206 2546 0 0 54930

http://www.busho.hu - Éves statisztika - 2010. 
Busho - Budapest International Short Film Festival



30

S Z A B Á L Y Z A T  /  R E G U L A T I O N S

BUSHO FILM FESTIVAL REGULATIONS 2011

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, feature films, 
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 2011. 

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 2008!
Every film enters the festival FREE OF CHARGE!
DEADLINE: 30th April 2011.

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!
Technical details: 720x576 DV.PAL 48kHz 16bit stereo,
- all films must have english subtitles: subtitles included (burned in / not optional)

Short film associations, festivals, clubs and schools participating in the festival with a selection of shorts can send their 
application on dvd as well!

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 includes all the costs for the whole 
week. Please send the flight reservation confirmation as well as the proof of the transaction! Deadline: 1 August 
2010!

Flight Reservation Confirmation:  • Attached 

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

• I have read, understood and accepted the rules and regulations of the festival.

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-
commercial use with BuSho watermark for promoting the Festival.

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: orsi@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 

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



BuSho International Short Film Festival 2010, Budapest
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7. BUSHO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

30th August – 3rd September 2010

www.busho.hu

W W W . B U S H O . H U

N Y O M T A T Á S  É S
V E T Í T É S T E C H N I K A /
I M A G I N G  P A R T N E R :

1 1 41  -  B U DA P E S T,  S Z U G L Ó  U .  8 3 .
+ 3 6 / 1 - 4 2 2 - 1 0 - 8 3
+ 3 6 / 7 0 - 3 1 3 - 5 8 - 7 7
E - M A I L :  B U S H O @ B U S H O . H U

S Z E R V E Z Ő / O R G A N I Z E R :

G O M B O L Y A G  F O U N D A T I O N


