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A NAGY VERSENY NYERTE A RÖVID VERSENYT: BUSHO 2011 DÍJAK

Véget ért a 7. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, ahol idén 962 
nevezésből 93 alkotás került a versenyprogramba, melyet az előzsűrit 
követően a helyszínen a közönséggel együtt tekintett meg az Országos 
Diákzsűri és a nemzetközi zsűri is. A Solide Art Bt által megalkotott 
csodaszép szobrok mellett, idén is díjat ajánlott fel a Magyar Filmunio, a 
Kodak, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, a Soltész Reklámügynökség 
és az Extreme Digital. Elsőként az Országos Diákzsűri tagjai léptek a 
színpadra és indokolták döntésüket, akiktől ismét egy olyan alkotás 
kapta a fődíjat, melyet a nemzetközi zsűri is díjazott. A szervezők 

miután megköszönték a diákok munkáját, következhettek a nemzetközi zsűri kategória díjai, melyeket a zsűri 
nevében Wolfgang Leis adott át a jelen lévőknek. Mindenki nagy örömére sorban érkeztek az alkotók átvenni 
a díjakat. Mielőtt kihirdették a 7. BuSho fődíjas alkotásait, Miomir Rajcevic, a nemzetközi zsűri tagja röviden 
összefoglalta a zsűri véleményét, mely szerint nagyon színvonalas programot láthattak a nézőkkel együtt a 
remekül szervezett fesztiválon, egyetlen dolog hiányzott csupán: a versenyprogramba került magyar alkotók 
részvétele sajnos ezúttal is elenyésző volt. A díjkiosztót követően levetítették valamennyi díjazott alkotást, 
miközben a szervezők és a zsűri munkatársai interjút adtak, melynek során Kocsis Ágnes is nyilatkozott:
“Az utóbbi tíz évben rengeteget fejlődött a kisjátékfilmek technikai színvonala, látszik, hogy egyre többek 
számára elérhető a filmkészítés, s van lehetőségük gyakorolni a szakmát. Mindez közben azzal is jár, hogy 
egyre fiatalabbak készítenek rövidfilmeket. Talán e két dologból következik, hogy sokszor sajnos kevéssé 
átgondoltak a történetek. Persze voltak a programban, kiváló rövidfilmek is, és idén az animációk különösen 
erősek voltak.” Köszönet valamennyi együttműködőnek és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium mozgókép 
művészeti főosztálynak a támogatásért. Találkozzunk 2012-ben a 8. BuSho fesztiválon!

THE GREAT RACE WON THE SHORT COMPETITION: BUSHO 2011 AWARDS

This is the end of the 7th BuSho International Short Film Festival. Out of 
962 entries, this year’s pre-jury selected 93 movies in the competition 
program which were watched by the National Student Jury and the 
international jury together with the audience. The members of the 
international jury were: Djinn Carrénard, young filmmaker from France, 
Riina Mikkonen, organiser of the Tampere Film Festival, Miomir Rajcevic, 
director of the Belgrade Media Centre, Kocsis Ágnes director and 
Wolfgang Leis marketing expert. Besides the beautiful statues created 
by Solide Art Ltd. this time again awards were offered by Hungarian 

Filmunio, Kodak, the National Digital Data Archive, the Soltész Advertising Agency and Extreme Digital.
Firstly, the members of the National Student Jury (Tóháti Zsuzsa, Vargha Márk Péter, Nemes-Jeles Veronika) 
went on stage and explained their decision. The organisers, having thanked for the students’ work, went on to 
the international jury awards which were handed over in the name of the jury by Wolfgang Leis to the filmmakers 
present at the ceremony. To everyone’s great pleasure, the awarded arrived in a row to take over the prizes. 
Before the announcement of the main awards of the 7th BuSho, Miomir Rajcevic, member of the international 
jury resumed the jury’s evaluation. He told the audience that they had seen a high quality programme at a well 
organised festival, however he emphasised that one thing had been missing: unfortunately, the participation 
of the Hungarian filmmakers in competition was again very low. After the awarding ceremony, all the prize-
winning movies were screened, while the organisers and the jury members gave interviews. Kocsis Ágnes said 
the following: “In the past 10 years, the technical standard of short films has rocketed. Apparently more and 
more filmmakers make shorts. However, it also means that more and more young directors are involved in the 
genre, and so the stories are less thought over. Of course, there were outstanding, almost perfect movies as 
well in the programme. The freedom of an artist does not necessarily mean the freedom of thought, because 
what he invents has to be realised as well.  And for this, money is inevitable!”
Thanks to all the co-operators and the Motion Picture Art Department of the Ministry of National Resources for 
its support. See you in 2012 at the 8th BuSho festival!
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7. BUSHO PRIZES

A Solide Art Bt által megalkotott csodaszép szobrok mellett, idén 
is díjat ajánlott fel a Magyar Filmunio, a Kodak, a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum, a Soltész Reklámügynökség és az Extreme Digital. 
Besides the beautiful statues created by Solide Art Ltd. this time 
again awards were offered by Hungarian Filmunio, Kodak, the 
National Digital Data Archive, the Soltész Advertising Agency and 
Extreme Digital

The Prizes of the National Student Jury 
(Tóháti Zsuzsa, Vargha Márk Péter, Nemes-Jeles Veronika):

„Az Országos Diákzsűri különdíját olyan film kapja, ami nem akar többet vállalni, mint ami 
15 percbe belefér, nem bonyolódik felesleges szálakba. Egyszerűen, kompaktan, mégis 
nagyon erősen mutatja be a témáját. Zomborácz Virág Valami kékje igazi kisjátékfilm.”

„The Special Mention prize goes to a movie that doesn’t aim at showing more than what 
fits into 15 min, and refuses to involve unnecessary threads. It represents the theme in a 

simple, contained manner but to great effect. This film is a real short.”

ZOMBORÁCZ VIRÁG:  VALAMI KÉK / SOMETHING BLUE
(HUNGARY)

„A Diákzsűri animációs különdíját olyan film kapja, ami csak részben animáció. A rajzolt és a valós részek 
külön-külön is nagyon jók, és egymáshoz illesztésük is kiváló. Habár a diákzsűri szívesen élné további életét 
rajzfilmfiguraként, megértjük, hogy az Out of Erasers hősnője nem szeretné, hiszen a filmbeli rajzvilág komor és 
sötét.”
„The animation Special Mention award is offered to a film that is only partly animation. The animated and the 
real parts are well developed in themselves, but their adjusting is also outstanding. Although the jury would 
fancy continuing their lives in a cartoon, we understand that the heroine of Out of Erasers refuses to, as the world 
depicted in the movie is grim and dark-.”

ERIK ROSENLUND:  OUT OF ERASERS / ELFOGYOTT A RADÍR 
(SWEDEN – DENMARK)

„Az Országos Diákzsűri fődíját a Budapest Short Film Festival idei hatalmas 
mezőnyéből a zsűritagok egybehangzó véleménye szerint kimagasló spanyol Los 
Gritones / The Screamers nyeri. A jó érzékkel rövidfilmes formába fogalmazott 
és elemi erővel ható poén történetté növi ki magát a vásznon, a színészvezetés, 
a szereplőválasztás és az operatőri munka harmonikus triumvirátusának 
köszönhetően.
„ The main prize of the National Student Jury goes to the Spanish The Screamers, 
which is, according to the jury’s unanimous opinion, is an outstanding piece of 
this year’s huge competition section. A joke of strong effect, put aptly into short 
form, grows into a story on the screen due to the harmonic cooperation of the actor 
instruction, the cast and the photography.”

ROBERTO PEREZ TOLEDO:  LOS GRITONES / THE SCREAMERS / KIÁLTOZÓK
(SPAIN)
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BuSho Award 2011 BEST ANIMATION
BERTÓTI ATTILA: ARIADNÉ FONALA / ARIADNE’S THREAD 
(ROMANIA – HUNGARY)

BuSho Award 2011  BEST IDEA/SCREENPLAY
DÉSI ANDRÁS GYÖRGY - MÓRAY GÁBOR:
AZ UTOLSÓ KÉP / THE LAST PICTURE
(HUNGARY)

BuSho Award 2011 BEST CINEMATOGRAPHY
KÁRPÁTI GYÖRGY MÓR: ERDŐ / FOREST, OPERATŐR: HARTUNG DÁVID
(HUNGARY)

BuSho Award 2011 BEST EXPERIMENTAL 
ILLÉS ISTVÁN: TRACK32
(HUNGARY) 

BuSho Award 2011 BEST COMEDY
FRANÇOIS PAQUAY: LE CON / THE IDIOT
(BELGIUM)

BuSho Award 2011 BEST PERFORMANCE / BEST „SCREAMERS” 
ROBERTO PEREZ TOLEDO: LOS GRITONES / THE SCREAMERS
ACTORS: RUTH ARMAS & FRAN RODRÍGUEZ CASTILLO
(SPAIN)

BuSho Award 2011 BEST COLLECTION:
AGENCIA FREAK
(SPAIN)

BuSho 2011 main prize BRONZE BUSHO 
For creating a coherent metaphorical world.

GUILHAD EMÍLIO SCHENKER: LAVAL / WHITE   (ISRAEL)

BuSho 2011 main prize SILVER BUSHO 
For a realistic, emotional and balanced representation of solidarity.

ANCA MIRUNA LAZARESCU: APELE TAC / SILENT RIVER    (GERMANY – ROMANIA)

BuSho 2011 main prize GOLD BUSHO 
For an original way of depicting human nature.

KOTE CAMACHO: LA GRAN CARRERA / THE GREAT RACE /
A NAGY VERSENY   (SPAIN)

The Prizes of the International Jury 
(Djinn Carrénard, Riina Mikkonen,  Miomir Rajcevic, Kocsis Ágnes, Wolfgang Leis):

Thanks to all the co-operators and the Motion Picture Art Department of the Ministry of National Resources 
for its support. See you in 2012 at the 8th BuSho festival!

Budapest, 4TH September 2011.

Wolfgang Leis      Gábeli Tamás 
International jury member     festival director
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BESZÁMOLÓ 2011

Lezajlott a mágikus hetedik, nem mondom, hogy hiba nélkül, de 
néhány apróbb technikai malőrt eltekintve sallangmentesen, a 
vendégek reakcióit figyelve pedig ugyanezt nevezhetjük egyenesen 
úgy, hogy nagy sikerrel!
Pedig nem volt fenékig tejfel az idei előkészítés, sőt, menet közben 
nyilatkoztam valahol, hogy ha 2010-re azt hittük, hogy ez itt a válság 
csúcsa, akkor rá kellett döbbennünk, hogy 2011 még súlyosabb 
meglepetéseket tartogatott mindenki számára! Amikor augusztus 
elején még meggyőződésünk volt, hogy az ezret megközelítő 
rekordnevezéshez képest a negatív csúcsot jelentő 500 ezer forint 
a fesztivál büdzsé, akkor elég nagy gondban voltunk, hogy most 
inkább katalógus ne legyen, vagy a mozi bérletet nem tudjuk majd 
kifizetni… Mindezt annak tudatában, hogy természetesen mindenki 
önkéntesen dolgozik a fesztiválon, de az évek alatt összeforrt kiváló 
csapat tagjaival megbeszéltük, hogy bármi áron, de megcsináljuk! 
Ezt tette szóvá Xantus János a megnyitón, amikor azt kérdezte, hogy 
kik ezek az emberek, akik fittyet hányva a válságra mindig csak azt 
közvetítik, hogy rózsaszínű az égbolt. Természetesen ezt szerettük 

volna sugározni, nyafogás helyett, mely persze nem megszokott jelenség kis mifelénk.
Aztán, mint a népmesében, csodák csodájára (lehet, hogy ez tényleg mágikus év…) egyszer csak a hónunk alá 
nyúltak a Mozgókép Művészeti Főosztálytól és végül úgy tűnik, hogy nem kell G. nullszaldós Károly mintájára 
mínuszos eredményről beszámolnunk! Habár csak jelképes összegekkel, de honorálni tudjuk a munkatársak 
erőfeszítéseit, és nyugodtan tudjuk lezárni a fesztivált, de ha ügyesek vagyunk, még a 8. fesztivál előkészítését 
is el tudjuk indítani!
Mennyire jó lenne egyszer úgy nekilátni egy éves szervező munkának, hogy létbiztonságban tudjuk a fesztivált, 
azt hiszem, csodákra lennénk képesek… Egyenlőre azonban ehhez még küzdenünk kell sok fronton, első 
és legfontosabb kérdés rögtön az, hogy az utóbbi 4 évben a fesztiválnak otthont adó mozival mi lesz? Nem 
szeretnénk ismét vándorcirkusszá válni, mint ahogy a kezdetekkor volt.
Nagy örömünkre már nemcsak magyar vendégeink vannak, akiket visszatérő, némelyiküket már-már állandó 
látogatónak tekinthetjük, de mint kiderült, egy éve megszületett az első nemzetközi BuSho pár: a tavalyi 
fesztiválon gabalyodott egymásba a lengyel lány és a londoni éjszakai buszsofőr, akik most nagy meglepetésre 
állítottak be hozzánk, hogy egy éves jubileumukat ünnepeljék nálunk! Ná(j)sz :-)
Hogyan tovább, hogyan tudunk fejlődni, min tudunk javítani? Az éves ütemezés nagyjából a helyén van, a 
technikán mindig lehet csiszolni, a női zsűritagok véleménye szerint túl macsó volt az előzsűri, ezért aztán jövőre 
hölgyekkel egészítjük ki ezt a szakaszt. Persze az a nagy kérdés, hogy meddig akarunk fejlődni? Az alapvető 
célja a munkánknak a kezdetektől fogva az volt, hogy elhozzuk Magyarországra azokat a kiváló nemzetközi 
rövidfilmeket, melyeket egyéb fórumon nem nagyon lehet látni! Ismerjük meg azt a színvonalat, melyet a 
kiemelt audiovizuális kapacitással rendelkező országok rövidfilmesei képviselnek. Azután ha feldolgoztuk, 
levetítettük a fesztiválon, használjuk fel az oktatásban és egyáltalán juttassuk el a lehető legtöbb emberhez. 
Ezért szeretnénk minél több vidéki és határon túli helyszínen bemutatni őket, majd a fesztivált követően 
BuSho promócióként ugyanezt megtenni a bestof válogatásokkal is.
Tavaly volt szerencsénk ellátogatni a 25. Bresti Rövidfilm Fesztiválra, ahol 660 szakmai akkreditáltból 
mindössze 40 külföldi volt, a többi pedig francia… Ők komolyan gondolják! Persze idei zsűritagunk elmondása 
szerint ugyanez a helyzet Tamperében is, ők meg finnek és ők is… Nálunk azt hiszem, nem gondolják sehogy! 
Mi annyira jól állunk fesztiválok terén is, hogy a BuSho-t követő két patinás fesztivál egy időben tartja 
rendezvényét, hogy is fogalmazzak, ööö, érthetetlen módon…
Amint az Miomir Rajcevic záróbeszédéből is kitűnt, minden rendben volt, csak a magyar alkotókat hiányolta 
a fesztiválról! Mi is, már évek óta, de, hogy a halak úszóversenyét idézzük: a ponty úszott be az első helyre, 
a kardhal a másodikra, a remény hal meg utoljára… Találkozzunk a mágikus nyolcadikon, lássuk csak: a 
nyolcadik utas vagy csak simán: Super 8!!! (2011-09-13, taTami)
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FINAL REPORT 2011

The 7th is over. I cannot say it went without errors 
but apart from a few technical issue it’s been 
smooth and taking notice of the guests’ reaction 
we could even say it was a greatly succesful!
Though preparation wasn’t easy, in fact during 
that I had my say to someone that if we thought 
of 2010 to be the peak year of crisis then we had 
to face that 2011 held even bigger surprises for 
all. At the beginning of August when we basically 
acknowledged that in turn for the record one 
thousand entries we have to put up with the least 
budget ever of 500.000.- forint. We were in trouble 
and started considering not making a printed festival guide or we won’t be able to pay the cinema rent. All this 
by knowing that everyone works voluntarily for the festival and this outstanding and experienced team decided 
to make it happen at any cost! It was highlighted by János Xantus in the opening speech that who are these 
guys not giving a damn to crisis by proclaiming the sky is blue? Of course we wanted this to be reflected on us 
rather than whining away and that way of thinking is unusual around here.
Then things turned for the better just like in fairy tales (it may well be a magical year…) when the Motion 
Picture Art Department came to our rescue and it seems that we don’t have to make a report of deficit like 
Károly ’break-even’ G. of the biggest festival. Though we can honour the hard work of the team with only 
symbolic sum, but it gave us the peace of mind to close this year, and if we are smart enough we can also start 
the preparations of the 8th BuSho.
I can only imagine how wonderful it would be to start a year prep-work with being in the know that we have 
a safe background – we could almost make miracles… For that we still ought to fight on many fronts, first of 
all we have to find out what’s going to happen to the cinema that hosted the festival for the last 4 years. We 
wouldn’t want to be a travelling circus again like we were in the beginning.
It is our greatest pleasure that by now we have not only Hungarian guests who return but there is the first 
BuSho couple, The Polish girl and the English nightbus driver  accompanied last year and now returned to 
celebrate their first anniversary. Very nice indeed! :-)
What’s the future like, how to improve, how to correct errors? The yearly schedule is in place, technical support 
can always be improved, according to the female jury members the pre-jury were male dominant so we will 
fit some ladies into them next year. But the question is how far we want to develop? The fundamental goal 
of the festival was always to bring those outstanding shorts to Hungary that can barely be seen elsewhere, to 
recognize the quality of shortfilm making by countries that have high audiovisual capacity. Once met them, 
showcased them we could use them for educational purpose and could spread to as many people as possible. 
That is why we aim to show them in several places in the country and abroad, then following the festival using 
them as promotion for BuSho.
Last year we were lucky enough to visit the 25th Shortfilm Festival of Brest, France where there were only 40 
foreigner delegates out of the 660 accredited visitors, all the rest were French. They take it seriously. It’s the 
same in Finland said one of this year’s jury memebers, so they also take it seriously in Tampere. Over here, 
I think they don’t take it at all. We are so overloaded with festivals that there are two separate high quality 
festival held at the same time, well… that is unexplainable.
As highlighted by Miomir Rajcevic at the closing ceremony he didn’t miss anything apart from the Hungarian 
film people. Just like us for years now, but as we say: ’hope dies last’. See you on the magical 8th: should it be 
Super8?! 
Regards: Tami
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Hello Tami! 
You are hard worker! My experiences about Busho;
great that everything was in walking distance (all though Budapest is a big 
city).
Theater’s technic worked well. I liked also the warm atmosphere in festival, 
people met and discussed about films, no matter if you were an actress, jury 
member, staff member or director.
The only thing where I find something to improve, is the pre-jury! More women! 
Different point of views to final selection! I think I saw more violence and bad 

attitude towards women more than in whole year.
Once again, thanks for your hosbitaplity and opportunity to attend your festival! Hugs,

Riina Mikkonen, international jury member  (FINLAND)

Hi there dear all!
The competition films were just perfect: 
- great mix of genres and topics 
- 5 hours x 3 days = easily digestable, memorable and judgable
- high quality if heart breaking, mind bogling or with funny twists.
Still better then ever (i.e. 6 x before)? My belive was that this is impossible. 
Wrong! 
The actively present and participating guests from Hungary and abroad were 
more engaged then ever. 
If only the local Hungarian film community would estimate Busho as 

rewarding as the international film community does since long years!
Wolfgang Leis, international jury member  (GERMANY)

Budapest is one of my favorite town because every time I am discovering 
something new! Thanks to the kind invitation of the BuSho Film Festival I had 
opportunity to enjoy in great international selection of short, animation and 
experimental films. It was my pleasure to meet some young filmmakers all 
around the Globe but special pleasure was meetings with young Hungarian 
authors. After BuSho 2011 I am sure that Hungary has young filmmakers 
ready to continue long tradition of good filmmaking in this country.
Greetings to all, all the best,

Miomir Rajcevic, international jury member  (SERBIA)

I was stunned by the Hungarian creativity, I saw a lot of short movies, and 
each one was very personnal and original. The hardest part of being a jury 
was actually to pick up the short movies that would get awarded. More ten 
90 movies in 3 days, a festival of emotions, brought to you by Busho, from 

worlwide... Busho had a really great idea making the jury meet with the filmmakers, I never experienced that 
before, and as a filmmaker I would love to see that hapen more often in other festivals. Now I’m back to Paris, 
and I miss my short movie sessions, I miss the city of Budapest! I want to come back! 

Djinn Carrénard, international jury member  (FRANCE)

In the past 10 years, the technical standard of short films has rocketed. 
Apparently more and more filmmakers make shorts. However, it also means 
that more and more young directors are involved in the genre, and so the 
stories are less thought over. Of course, there were outstanding, excellent 
movies as well in the programme. The freedom of an artist does not 
necessarily mean the freedom of thought, because what he invents has to be 
realised as well.  And for this, money is inevitable! 

Ágnes Kocsis, international jury member  (HUNGARY)
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Greetings form BUlgaria))
Well, since my camera died the first day of the festival I unfortunately I can’t 
send any pictures(  But here is a short feedback with the emotions I had 
within The 7th BUsho film fest in BUdapest:
It was an unforgettable experience and an honour to take part in such a wonderful 
event - not only because of the film competition, but also for the possibility to 
meet lots of interesting and open-minded people! It once again proves that the 
magic of cinema is bigger than any form of competition! It overcomes distances, 
races, dificulties and it is the thing that can unite people best! And the Busho 
team was the best example of how a great, hardworking team, driven by the will 
to show good films, can pull out  such an event no matter how hard it is nowadays! 
The “BUshos”) made us all feel at home, by being next to us all the time, taking good care of the guests! 
The atmosphere during the festival was special not only because of the marvelous city of BUdapest, but 
also due to the chance to ask anything we were interested, to have our coffee with the members of the 
jury, to discuss what we have just seen, and last but not least - to be friends with everyone!
I hope the forthcoming years the festival with appeal to even greater audience and will grow up to an 
event of worldwide recognition, because the team deserves it and we all need it!!!
It will be my pleasure to come back again and to see the people I met somewhere again in the future!
Keep on BUSHOing!!!)
Milen Angelov

Dear Tami,
Great!!! Thanks so much for these beautiful news. For us it is very important to participate 

at Busho, and to win a prize is really incredible, I’m absolutely delighted for this!!
You can send the award to my address below, I will give it to Kote (he lives near from us).

Anything you need, you know where I am. Have a nice day,
KIMUAK - Txema Muñozú

Thank you so much for everything you and the team did for us at BuSho. It 
represented all a festival should be; good films, the feeling of community, 
the opportunity to talk about cinema and the extra and most welcome 
excursions to see what was around us and get to know new friends and 
collaborators on a bus, around a dinner table or in a hot steamy pool!
I hope I can return some day and contribute again in some way. 

Very very proud to have been screened by you. 
Best, Justin 

I am Millan Vazquez, director of FREAK. First of all I want to thank you, in the name of all our team, 
for this prize. It’s very important for us to have this acknowledgment from international festivals 
and for the films we represent. We care of the films we select for international distribution. We will 
like to announce to the local press about this prize, could you please send us more information 
about it?
Thanks.
Best wishes, Millán Vázquez-Ortiz, Managing director

Dear Tami!
Thanks a lot for a perfect time in Budapest and at BuSho Festival 2011!
I’ve got many pleasant impressions and an interesting experience, thank you!
Hope to see you in Saint-Petersburg or maybe on BuSho once again =) 
with best wihes, Olga TwiGHliGHt
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All right Tami,
Great to see you in Budapest, and there was a great selection of 
films this year at BUSHO. Thanks again for making Marta and 
me so welcome at the festival.
Take it easy, Charlie

Jó volt Barátocskám :)
Dr.Peller György,  BuSho zenei rész(l)eg vezető

Wonderfuuuuuuuuuuuuuuuuuul !!! 
Thank you very much. Thank you, thank you, thank you.
It is an honor share our happyness with the country of Henrietta Onodi, our muse.
All the best from Bilbao, Spain
Eduardo M. Escribano,  MAILUKI FILMS, S.L.

Dear Tami!
I´m sorry for not saying good bye to you before we left, but it was too early in the morning and I 

didn´t notice when you left the party.
Thanks a lot for everything, I really appreciate the possibility to be there again at your festival, I 

enjoyed these days very very much! 
I don´t know now how the things will be with B16, but I hope we will see each other here in Brno in 

October again!  Take care and have a good rest after your hard work! :-)
Hug and puszi, Jana

Hey Tami,
I had a very good time in your festival, and it’s great that you made it 
possible considering all the difficulties.
I also want to say that the quality of the screenings was pretty good 
in comparison to other festivals where I noticed some sound/picture 
problems.  So in your festival the technician must have made a very good 
job.
I also thought that the screening programs were well made - combining 

different styles,animation,experiemental,dramatic and comic works altogether. The variation made it possible 
to watch a lot of them without getting tired.
It was pretty interesting to have the open jury meetings after the screenings. some of these meetings really 
developed into an interesting conversation, and allowed all the filmmakers present to get to know each other. 
Thank you and your team!  Yaron.

Kedves Tamás! 
Nagyon jó volt a BUSHO fesztivál, gratulálok hozzá és az egész kezdeményezéshez. Bár csak néhány 

versenyfilmet láttam, de az is hatásos volt :)
Ha bármiben segíthetek nektek nyelvi szolgáltatások terén a jövőben, jelezzétek, lehetőségeimhez 

mérten örömmel támogatom a fesztivált. 
Üdv,  Hadzsi Imre,  Word by Word

Dear Tami 
I just wanted to say thank you! 
It was a real pleasure to see you and meet you all.  And also a great honor to participate at your 
wonderful film festival and win the third prize! WOW ! i was so happy and surprised!!!
I truly hope to see you again in the near future, maybe with my feature that hopefully I’ll shoot this year
YOU MADE THE FESTIVAL SO WONDERFUL!!!
thanks again  Guilhad - Director of the film LAVAN (white),  ISRAEL
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7th BUSHO Budapest Short Film Festival 30 Aug. – 3 Sept.!

Hungary, Budapest, the capital of magyar culture, wine, gulyash, 
red Hungarian pepper, people talking the language that has 
nothing in common with any language I know and it takes 4 
days to remember “thank you” and “hi”. But still there is no 
appearance of misunderstanding. 
Budapest is typically the city where stuff just happens! You 
don’t need a schedule where each and every minute is planned. 
Despite this in Budapest take place a lot of film festivals, Busho 
Short Film Festival is unique in a sense of its BUSHO culture and 
special atmosphere. Warm welcome from organizers and their hard work during the festival in 
making our staying unforgettable made me just loving Hungary and its people.

BuSHO unites people from all over the world, this year it was, except international jury Djinn 
Carrénard, young filmmaker from France, Riina Mikkonen, organiser of the Tampere Film Festival, 
Miomir Rajcevic, director of the Belgrade Media Centre, Kocsis Ágnes director and Wolfgang Leis 
marketing expert, also young directors, producers, festival representatives from Israel, Poland, 
UK, Australia, Austria, Turkey, Czech Republic, Bulgaria, Ukraine. As usual, the National Student 
Jury was present too to make own decision and participate in jury consultation held every evening 
in Zappa Place, time, when everyone can share opinions on the films and discuss the movies of 
present directors.

Zappa Café, where for real Frank Zappa performed once, is the cult place for music lovers, where 
famous Hungarian bands perform every day.
7 th edition of BUSHO, Budapest Short Film Festival from 30 Aug to 3 Sept, festival with a long 
history, this year received 942 entries, the biggest amount in comparison with the past years. 
The whole day of screenings, which did not let anybody indifferent, 93 movies in the competition 
program and at the same time panorama section, which included international shorts in all 
categories, best-offs of partner festivals and for the first time in Hungary, the short film nominees 
of the European Film Academy, it was an honor for BuSho to become the first Hungarian festival to 
show them.

Every morning we woke up at 7 a.m and head to guided tours, 
gently organized by BUSHO Team, to amazing hip-off city tour, 
excursion inside the Budapest Parliament building and of course, 
famous Budapest Luca’s mineral baths. Then screenings until 
10 p.m. Festival organizers even send us an email before, saying 
that we will be able to sleep back home after the festival!
What Budapest left to look like in my memories? 

Spicy, red, strong and awesome stuff! Red and spicy magyar pepper everywhere in the city and 
even in your plate, tons of constructions, homeless being happy living there, completely another 
underground Budapest city  with its nightlife 24/7 movement and metro operating from 4 a.m, 
party hard with crazy buzz and really cool trams, very vivid and old, that make a lot of noise, but fast 
enough to get where you need. Danube River with green, chain and just a lot of bridges, landmarks 
of Hungarian capital. The machine that never stops.  

So waiting for next year dose of BUSHO Festival, and as Hungarians don’t say “bye”, but just “szia” 
(see ya), which means see you soon, edition 2012.
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Augusztus végén hetedszer is BuSho
BuSho Press / Filmtekercs | Rovat: Fesztivál, Fókuszban, Hírek | 2011. augusztus 3. 
 

Ismét célegyenesbe fordult a BuSho szekér, immáron 
hetedik alkalommal, vagyis 2011. augusztus 30. és 
szeptember 3. között újra a Vörösmarty moziban és további 
vidéki és határon túli helyszíneken kerül megrendezésre a 
7. BuSho (Budapest Short) Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál.

Április végén zárult a több fronton megújult BuSho nevezés, 
hiszen első alkalommal nyílt lehetősége az alkotóknak a fesztivál 
weboldalán nemcsak a nevezési lapot kitölteni online, hanem 
a filmet is fel lehetett tölteni egy kattintással! Természetesen 
adódtak technikai problémák, melyeket azonban a mentha 
csapat jóvoltából sikerült orvosolni és elképzelhető, hogy 
jövőre az előzsűrizéshez kizárólag így lehet majd nevezéseket 

benyújtani. Ráadásul szintén első alkalommal idén a filmfestivals.com mellett a withoutabox is csatlakozott a gépezethez 
így végül összesen 55 országból lélegzetelállító 962 nevezés érkezett, mely kizárólag rövidfilmből egyedülállónak tekinthető 
Magyarországon.
Ezután a fesztivál történetének legkeményebb előzsűrizése következett, melyen a sorra elutasított pályázatokon felbuzdulva 
az önkéntesség évére hivatkozva nagy örömmel vetette be magát az 5 tagú előzsűri (Mag István – rendező asszisztens, 
Gergely Zoltán – filmrendező, Rimóczi László – forgatókönyvíró, Kocsis László Zoltán – gyártásvezető valamint Patrovits 
Tamás – animátor), majd június végére elkészült a 7. BuSho Fesztivál versenyprogramja, melyben 93 alkotás szerepel majd, 
kategóriánként 65 fikció, 16 animáció valamint 12 kísérleti film. Többek között felbukkan majd a vásznon Jean Reno (The 
Philosopher), Djoko Rosic (Along the wire) vagy éppen Elek Ferenc (Finale), az animátorok között Cakó Ferenc munkája is a 
világhírű lengyel animációs filmekkel száll versenybe, de több nagy fesztivált megjárt rövidfilm is érkezett, Kárpáti György Mór: 
Erdő című alkotása, vagy a román-német kooprodukcióban készült Silent River. A nevezési statisztikák áttekintését követően 
nem meglepetés, hogy a legtöbb film a spanyoloktól került a legjobbak közé, de összességében színes a nemzetek listája 
is. Ezen kívül idén is lesz Panorama szekció, melyben a versenyről éppen lemaradt alkotásokat és egyéb érdekességeket 
vetítik majd, valamint szokás szerint műsorra tűzik valamennyi beérkezett magyar alkotást, hogy mindenkinek lehetőséget 
biztosítsanak filmjének bemutatására.
A napokban lejárt az akkreditációs határidő is, ismét rengeteg külföldi vendég jelezte részvételét a fesztiválon és a szervezők 
nagyon bíznak benne, hogy az érdeklődők mellett a magyar alkotók is nagy számban tiszteletüket teszik majd. A központi 
helyszín mellett párhozamosan zajlanak majd a vetítések több vidéki és határon túli helyszínen is, mint például a szolnoki 
Tiszap’Art moziban, a szombathelyi Savaria moziban vagy a nagyváradi Szabadság moziban. A budapesti vendégek számára 
ismét megrendezésre kerülnek a délelőtti programok, a veterán autóbuszos városnézés, a Parlament megtekintése vagy a 
fürdőlátogatás. A vetítéseket követően ismét megrendezésre kerül a fesztivál egyik nagy dobása a nyilvános esti zsűri konzultáció, 
melyen a nemzetközi zsűri és az országos diákzsűri az alkotók és a közönség bevonásával értékeli a napközben látottakat! De 
természetesen a többi kísérőprogram is elmaradhatatlan a fesztiválon, tehát lesznek bestoffest vetítések a partnerfesztiválok 
legjobb filmjeivel, esti koncertek a Trafikban, Kultúrdiszkó, önkéntes fórum és egyéb érdekességek, meglepetések, szenzációk 
melyek még szervezés alatt állnak és a részletek majd az augusztus 30-i kezdés előtti napokban látnak napvilágot.

Kapsz egy rövidet – BuSho 1. nap
Rudolf Dániel | Rovat: Fesztivál, Fókuszban | 2011. szeptember 1. 
 
Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre szeptember elején 
a Budapest Short Film Festival, azaz a BuSho, ami ezúttal is csaknem 
harminc ország több mint  kétszáz rövidfilmjét tűzi műsorára, kulturálisan 
és műfajilag is igényességre és változatosságra törekedve, az animációs 
és kísérleti filmeket is beiktatva a programba. A Filmtekercs hasábjain a 
versenyfilmekről tudósítunk.
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Az első nap kínálata alapján megállapíthatjuk, hogy a tavalyi felhozatalhoz képest 
jóval egységesebbre sikeredett a filmek színvonala: azaz jóval kevesebb kiemelkedő 
alkotást láthattunk, de (szerencsére) az átlagon aluli színvonalat képviselő művek 
száma is igen megcsappant. Bizonyos trendek is megváltoztak, leginkább előnyükre. 
Úgy tűnik, a fekete-fehér filmek tavalyi hatalmas divatja leáldozott, helyette ezúttal 
a 2.35:1 “cinemascope” képarány hódít a filmek nagy részében.
Szerencsére a tavalyi felhozatalhoz képest jócskán csökkent, szinte el is tűnt a 
hollywoodi műfaji filmeket utánozni próbáló, legtöbbször hamar elvérző és felületes 
majmolásba átcsapó alkotások száma. Két nevezetesebb film volt, ami közvetlenül 
műfajokkal kísérletezett, de mindkettő ironikus zárójelbe téve, kifordítását adta az 
adott zsánernek. A spanyol Víctor Palacios Éjszakai műszak című kisfilmje a fekete 

humor köntösébe csomagolta a horror/pszichothriller eszköztárát, az amerikai Grant Babbitt A gnóm szökevény című alkotása, 
melyben egy kerti törpe sorozatgyilkos ámokfutását követhetjük végig, pedig egyenesen az abszurd görbe tükrén keresztül nyújtja 
ötletes paródiáját az említett műfajoknak.
Szerencsére a semmitmondó, ürességüket és ötlettelenségüket a művészfilm és az elvontság álcájával leplezni próbáló 
alkotások is jóval szerényebb számban képviseltetik magukat az idei felhozatalban. Ide a tegnap vetített alkotások közül az 
izraeli Fekete-fehér szabályt (Maya Zack) és a spanyol Piknik (Gerardo Herrero) című kisfilmet sorolhatom – soha rosszabbat, 
mint egy napot, melyen csak két efféle álművészieskedő blöfföt kell végigülnöm.

A rövidfilmek nagy része két kategóriára osztható: egyik az egy frappáns 
ötletre, gegre épülő alkotások csoportja, melyek egyetlen kreatív magra építik 
cselekményüket, mely – ha jól ki van találva és fel van építve – pontosan kitölti a 
pár perces keret adta lehetőségeket. Ide tartozik a bolgár Nenko Genov Hol a fejed? 
című rövidje, melyben kiderül, mi történik, ha az ember teste előbb ébred fel, mint 
a tudata, illetve a brit Charles a másnaposság, melyben egy férfi másnapossága 
elevenedik meg. A szintén brit Vágyak hídjai (rendező: Ben Gutteridge) pedig az 
„instant menyasszony” működési elveit osztja meg a kíváncsi nézővel.
A spanyol Albert Pintó Lucille című rövidje egy álombéli lánykérés és a kiábrándító 
valóság közti (szó szerint) ütős ellentétet ábrázolja sziporkázó humorral, az Ausztrál 
pénzmosás (Robert K. Potter) főhőse pedig a mosogatót és a mosógépet választja a 
(szintén szó szerinti) dollármosásra. A szintén spanyol Pablo Millan Sors című filmje pedig az animációs technikát ötvözi a frappáns 
alapötlettel, amint egy szerencsétlenségektől rettegő férfi az újságok katasztrófahíreinek lesz (ismét csak szó szerinti) foglya.
A másik csoportba tartoznak azok a filmek, melyek valami mélyebb történetet szeretnének elmondani (általában ezek 
hosszabbak is, mivel több időre van szükségük ennek teljes kibontásához). Több alkotás is foglalkozik a fiatalok problémáival, a 
21. század kallódó ifjúságának világával. A holland Ruud Satijn A palota című művében egy tizennégy éves lány első látogatását 
láthatjuk a helyi elit diszkóban, a brit Jonathon Crewe Amerikai fegyver című rövidjében pedig egy semmittevő fiú bukkan rá egy 
lezuhant amerikai repülőtiszt holttestére, és emeli el annak pisztolyát. 

Mindkét film küzd azzal, hogy rövid (alig negyedórás) terjedelmükben valami 
fontosat, nagyszabásút mutassanak, ezért kicsit üressé válnak. De feleannyira 
sem, mint a spanyol Mikel Rueda Amikor futsz című alig ötperces alkotása, 
melynek se füle, se farka nincsen, és leginkább maga sem tudja, mit hozzon 
ki egy arab bevándorló fiú menekülésének történetéből (melynek okáról és 
kimeneteléről igazából semmit sem tudunk meg). A teljesen felesleges és 
semmitmondó flashbackek és a divatból használt videoklip-esztétika pedig 
véglegesen tönkreteszik a filmet.
Más aktuális témák is előkerültek: az ötletes Szürke rókák (Robert Kellner) két 
nyugdíjas német házaspár történetét meséli el kellő iróniával, akik a gazdasági 
válság következtében arra kényszerülnek, hogy túszul ejtsék hitelező bankjuk 

egyik alkalmazottját, így követelve tőle elveszett pénzük visszautalását.

A nap talán legjobb alkotása a román Csendes folyó volt, mely – habár félórás 
hosszát tekintve a nap legterjedelmesebb alkotása – mindvégig képes volt 
feszültséggel megtölteni játékidejét. Az elmúlt pár év sikeres román filmjeinek 
stílusát és tematikáját követve Anca Miruna Lazarescu rendező egy román és egy 
sváb munkás (illetve előbbi terhes feleségének) disszidálási kísérletét követi végig 
Ceausescu országából: az éjszakai Dunán átúszva akarnak Jugoszláviába, majd 
az NSZK-ba menekülni. Ötletes, hangulatos, feszültséggel teli és kíméletlenül 
realista alkotással van dolgunk.
A hazai filmesek az első nap kizárólag animációs és kísérleti filmekkel képviseltették 
magukat a versenyszekcióban (előbbiekkel külön cikk fog foglalkozni nemsokára). 
Mindkét kategóriában kreatív és eredeti megoldások születtek, mint például Orosz István Sakk vagy Bertóti Attila Ariadné 
fonala című alkotásai.
Ez volt a fesztivál első napja, irány a Vörösmarty mozi és a második eresztés!

Éjszakai műszak

Sors

Lucille

Csendes folyó
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BushAnimáció, 1 és 1/5 nap
Zsély Csilla | Rovat: Fesztivál, Fókuszban | 2011. szeptember 2. 
 

Az, hogy az idei BuShora rekordszámú nevezés érkezett, 
tény. Az, hogy nyáron került megrendezésre a tizedik KAFF, 
egyrészt a múlt, másrészt szintén tény. Előbbi sokszínű 
animációs felhozatala pedig egyszerre tény és kellemes 
meglepetés – az összefüggés innentől már nyilvánvaló. 
BuSho I-VI. blokk.

Azt, hogy az idei BuSho jóval a 2010-es fesztivál fölé tolta a 
lécet jól jelzi, hogy egy napja ugyanazt a mondatot ismétlem el 
minden szembeköszönő ismerősömnek: „Idén egy nap alatt több 
emlékezetes filmet láttam BuShon, mint tavaly három nap alatt” – 
ez alól pedig az animációs munkák sem találtak kibúvót. Gyanús, 
hogy a pár hónapja lezajlott KAFF jótékony hatása szivárgott át 

a fesztiválra, elvégre számos Kecskemétet is megjárt alkotást találunk a versenyprogramban, bár az is kétségtelen, hogy a 
fesztivál egyre növekvő hírneve is sok animációs művészt ösztönzött a legközelebbi postai szolgáltatás igénybevételére.
Szerencsére a hírhedt magyar logisztika nem állt a filmek útjába, és bár én magam alig győztem kivárni a „minden blokkba 
jusson legalább egy animáció”-elv alapján az újabb és újabb darabokat (jövőre javasolnám a külön animációs versenyblokk 
bevezetését a hozzám hasonló türelmetleneknek), végül valahogy csak sikerült. Jutalmam egy vizuálisan és tematikailag 
egyaránt rendkívül sokszínű, helyenként ismerős darabokkal is megtűzdelt válogatás lett, ami mind a szakmabelieknek, mind 
a közönségnek tartogatott különleges csemegéket.
A KAFF idei fődíjasa, a track32 a BuShon már a kísérleti filmek között foglalt helyet, teljesen jogosan: Illés István merész 
videoklipje sokkal inkább experimentális hatásával tűnik ki a blokkok közül, mintsem animációs technikájával, és ez különösen 
igaz ebben a vizuálisan erős és összetett mezőnyben. Nem úgy Orosz István sakkfigurái: a grafikus művész állandóan mozgásban 
lévő, rezgő vonalai és letisztult, fekete-fehér stílusa évek óta meghatározó kézjegy a rendező munkáiban, ami most egy plusz 
politikai töltettel egészült ki Sakk! című kisfilmjében, ahol Lenin és Bogdanov vívnak ádáz csatát a sakktábla fölött.
Már ez a két példa is jól jelzi, hogy a történet a látvány mögött szolidan visszahúzódva, a háttérből irányítja az idei animációs 
termés egy részét. A brit Egy félbeszakított történet már a címében is erre figyelmeztet, a filmszakadás ráadásul a film két 
rétegében is jelen van: egyrészt az unokájának mesélő nagymama akad el folyton a fabulában, másrészt a vonat, amin utaznak, 
elakad a semmi közepén. A papírkivágásos animációban mindenkiről megtudunk valamit, ám mielőtt sikerülne a helyükre 
illesztenünk a darabokat, a vonat továbbmegy, otthagyva minket a megoldás előtt félúton.
Történelmi és mitológiai közegbe helyez minket a szellemes című Az ördögi kétkerekű szerkezetek históriája és az Ariadné 
fonala, ám a komoly historizmus mindkét esetben átadja a helyét egy könnyed ám morbid történetnek. Míg előbbi a biciklik 
feltalálását meséli el a sötét középkor boszorkánypereinek idejében (szintén papírkivágással), a Minotaurusz mítosza egy 
csavarnak köszönhetően a visszájára fordul, kivezetve szegény, labirintusában sínylődő bikát annak a bizonyos fonalnak a 
segítségével a fényre.
A brazil Ámár vizualitását minden bizonnyal a Türelmetlenség-trilógiával ismertté vált Phil Mulloy ihlette, ám a film nyomasztó és 
kissé zavaros világa erősen elidegenítően hatott, különleges animálás ide vagy oda. Helyette érdemesebb a sort egy világszerte 
számos díjjal kitüntetett alkotással zárni, az idei Annecy programjában is helyet foglaló Madárfiúval. A Tim Burton-i történet az 
idillikus és mesebeli kezdet után az iparosodás okozta katasztrófát mutatja be egy szárnyaszegett madárfiú sorsán keresztül. A 
kívülálló, fenyegető külsejű és sérült lelkű figura gond nélkül beleillene a neogótikus horror mesterének életművébe is, ahogy a 
romokban heverő, lepusztult környezet és az eltorzult fiúhoz vonzódó egérlányka, aki egyetlen józan lényként érti meg a főhős 
világát és tárja fel előtte saját titkait. A nyomasztó, ám ennek ellenére magába szippantó történetet az egyszerű és letisztult, 
ám sajátos karakterekkel dolgozó animáció teszi teljessé, így jó eséllyel pályázhat az idei legjobb animáció díjára.

Röviden folytatjuk – BuSho 2. nap
Rudolf Dániel | Rovat: Fesztivál, Fókuszban | 2011. 
szeptember 2. 
 
Tegnap folytatódott a nemzetközi rövidfilmek seregszemléje a Vörösmarty 
moziban, ahol idén szeptemberben is gőzerővel dübörög a Budapest Short 
Film Festival, azaz, ahogyan mindenki ismeri, a BuSho. Tudósításunk a 
versenyfilmek második napjáról.
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Összességében elmondhatjuk, hogy a második nap felhozatala gyengébb 
volt az elsőnél, de csak kis mértékben. Megint voltak kiemelkedő filmek, de 
sajnos a palettára került jó pár elbaltázott alkotás is.
Az álművészieskedő filmek mezőnyében a német Tom Bewilogua 1000 
gramm című alkotása „vezet” a tegnapi kínálatból. Kedves Tom (ha 
szólíthatlak így), attól marhára nem lesz nagy művész(filmes) az ember, ha 
egymással marhára nem összefüggő jeleneteket pakol egymásra, a kamerát 
folyamatosan 180 fokban fordítgatja, és olyan elcsépelt megoldásokat 
használ, mint a fekete-fehér képen vörösen izzó vérfoltok (vagy coca-colás 
címke). Arról meg ne is beszéljünk, hogy a szexualitás és az evés párhuzama 
nagyjából Marco Ferreri óta elcsépelt téma. 

Hasonlóan idegesítő volt a brit Karolina Malinowska Az 5. szint című kisfilmje, ami nyilvánvalóan valami erős pszeudo-
freudi alapra épült, de leginkább csak egy zavaró David Lynch-utánzat vált belőle. A semmitmondó, „ez meg minek 
készült el?” kategória „győztese” ezúttal pedig a finn Kai Tuomola Érintés című műve.
A portugál Árnyak (Nuno Dias) halálosan komoly horror-utánzat akar lenni, a szerencsétlen áldozat és brutális üldözőjének 
viaskodását torz színvilággal és fröcsögő művérrel toldva meg, ami inkább kínossá és nagyon erőltetetté válik.

De, ha belegondolunk, hogy tavaly kb. minden ötödik kisfilm vagy hasonlóan 
kínos horror-parafrázis, vagy gyenge Sin City-klón volt, teljességgel örülök, 
hogy idén csak egy ilyet volt „szerencsém” eddig megtekinteni.
De ne legyünk ennyire negatívak. Kerültek érdekes, jópofa alkotások a 
tegnapi öt blokkba is. Az önreflexív műfajparódia úgy tűnik önmagában 
egy műfajjá vált. Az amerikai Michael Lavelle Utálom a musicalt – A 
musical című rövidfilmje ötletesen és látványosan szedi ízekre a Broadway 
klasszikus zenés darabjait, a legcinikusabb irónia eszközeivel élve. A főhős 
(egy rivaldafényből mellőzött kórustag) dalban mondja el, miért is utálja a 
zenés darabokat, míg végül nem teljesül vágya és nem léphet be maga is a 
musicalek színpompás álomvilágába.
A Csehov novelláján alapuló A kis színház (Yuri Shapochka) némafilmes stílusban, inzertek használatával meséli el egy színésznő 
és egy szeretője férje elől menekülő színházigazgató közötti kényszerű megállapodás történetét. A spanyol Kote Camacho 
szintén a némafilmes stilizációt használja A nagy verseny című alkotásában, mely bravúrosan illeszti össze a múltszázad eleji 
felvételeket a jelenkori képekkel (őszintén, sokszor nem tudtam megmondani, mi a „talált anyag” és mi nem).

Az egy-egy ötletre épülő filmek ezúttal is többségükben jók voltak. A rendkívül 
aranyos A csóktól kezdve (a brit Ben Hyland alkotása) a tömör és vicces 
Kiáltozókig (a spanyol Roberto Perez Toledo műve), számos jó és kreatív 
rövidet láthattunk.
Az abszurd humor fegyvertárát veti be a francia Vianney Meurville, akinek hőse, 
a Gilles Corporation-t megalapító idős gazda úgy dönt, párizsit fog gyártani 
és eladni a kínaiaknak (és a „párizsi” kifejezést értsük szó szerint). Továbbá 
ide sorolható a spanyol Asier Altuna kisfilmje, A nyáj, melyben egy városban 
bolyongó pásztor hívószavára emberek kezdik el követni őt, és a nem túl jól 
sikerült, amerikai Narráció (Patrick Monroe), melynek hősét megőrjítik a saját 
magukat felolvasó könyvek.
A „nagyot és fontosat akarok mondani” kategória képviseletében a német 
Max Zähle Raju című majdnem félórás drámája okozott pozitív csalódást. Az 

alapsztorit tekintve (egy német házaspár indiai útja során örökbe fogad egy helyi kisfiút, majd mikor a fiú eltűnik, rájönnek, 
mi is folyik arrafelé valójában) akár egy gicces, elcsépelt, Hallmark Channel-szintű lötty is kisülhetett volna belőle, Zähle 
azonban végig ügyesen és izgalmasan pörgeti a családi dráma és a fiú utáni kutatás párhuzamos, indiai couleur locale-
al színezett szálait. A film képi világa pedig eddig a legprofibb, legszebb munka, amit az idei BuShon láttam (továbbra is 
tartom, hogy a celluloidot nem múlja felül semmiféle digitális- vagy videotechnika).
Megemlíteném még a portugál Pierre-Marie Jézequel Elzárva című művét, melyben egy fiú éveken keresztül a pincében 
marad, mert azt hiszi, időközben elhunyt apja még mindig büntetésben tartja őt, illetve a spanyol Ainhoa Menéndez 
Goyoaga Babagyár című ötletes és helyeként jópofa rövidjét. A negatív listára az észt Mark Gordon neve is felkerül: A dob 
című kisfilm sem történetben, sem látványvilágban nem több egy másodkategóriás szappanoperánál.

1000 gramm

Utálom a musicalt - A musical

A nagy verseny
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Hazánk ezúttal a kísérleti- és animációk filmek mellett két 
fikciós rövidfilmmel is képviseltette magát a programban. Desi 
György András és Moray Gábor Az utolsó kép című kisfilmje 
összességében ötletes és szerethető, és a maximumot hozza ki 
az alapötletből. Ellenben Kárpáti György Mór vizsgafilmje, az Erdő 
lapos, semmitmondó, afféle „nincs ötletem, de kell a diploma” 
filozófiájában fogant alkotás. (Bár még mindig áldom a sorsot, 
hogy idén nem kellett egy Striciket vagy egy Tudsz-e így szeretni?-t 
végigszenvednem.)
Végül, a hazai mezőnynél maradva mindenképp említést érdemel 
Kiss Virág MOME-vizsgafilmje, a Változás című kedves és kreatív 
animációs munka (mely a rendező saját rajzos naplójának rajzfilmes 
adaptációja), illetve Illés István ügyes kísérleti “videoklipje”, a 
track32. Irány a harmadik (és egyben utolsó) versenyfilmes nap!

Röviden harmadszor – BuSho 3. nap
Rudolf Dániel | Rovat: Fesztivál, Fókuszban | 2011. szeptember 3. 
 
Utolsó napjához érkezett tegnap a Budapest Short Film Festival, azaz a BuSho versenyprogramja. Ma este eldől, a 
nemzetközi zsűri és az országos diákzsűri kiknek adja a legjobb alkotásoknak járó díjakat, addig azonban tekintsük 
át a harmadik nap versenyfilmes kínálatát.

Az utolsó öt versenyfilmes blokk sem tartogatott különösebb meglepetéseket, 
nagyjából hozta az előző két nap színvonalát, szerencsére csak néhány igazán 
rossz, de annál több ügyes, kreatív rövidfilmet tartogatva számunkra.
Ha tegnap a legrosszabb alkotásokkal kezdtük, most induljunk a pozitív 
élményekkel. A borzalmas Fekete-fehér szabály után ezúttal sikeresen 
„törlesztettek” az izraeli filmesek, ugyanis a tegnapi nap talán legjobb 
alkotása Guilhad Emílio Schenker félórás Fehér című műve volt. A vizuálisan 
is izgalmas, groteszk humorral átszőtt dráma egy képzeletbeli börtönben 
játszódó bizarr románc története egy steril cellába (inkubátor?) bezárt, 
nagyjából kisbabává visszaredukált fiatal férfi és egy középkorú börtönőr-
ápolónő (anyuka?) között.
A spanyol Alberto Dorado alig háromperces, ám annál frappánsabb Elveszve 
című rövidje szintén maradandó élményt jelentett. A rendező egyetlen 

snittben, a filmnyelv ügyes használatával játszik el a nézői prekoncepcióval, azaz bebizonyítja, hogy egy helyzet nem mindig az, 
aminek első látásra tűnik (mellesleg a végefőcím alatti „enyhén” ironikus zene is bravúros választás).

Az egysnittes filmek divatját lovagolja meg az ukrán Myroslav 
Slaboshpytskiy Süketség című 11 perces, de fájdalmasan hosszúnak 
tűnő alkotása is, mely ellenpéldának is szolgálhat a fent említett spanyol 
remek tükrében. A végtelenül unalmas, ötlettelen és semmitmondó 
rövidfilm nagy részében egy rendőrautó hátsó ülésén aláznak egy süket 
férfit, mely inkább monotonnak és kínosnak, semmint megrázónak hat.
A francia Abdulla Al Kaabi A filozófus című rövidje leginkább Jean Reno 
szerepeltetésével próbál kitűnni, azonban egy jobban megírt forgatókönyv 
többet használt volna, ugyanis a film nem nagyon bontja ki az alapötletét, 
helyette csak sekélyes vizeken evickél. Hasonló a vizuálisan ügyesen 
felépített és hangulatos, de eléggé a semmibe beszélő és unalmas A drót 
mentén (a bolgár Milen Angelov alkotása).
A spanyol Jesus Mesas Silva Vite ma non troppo című kisfilmje kedves, jópofa, bár úgy tűnik, a rendező talán túl sokszor nézte 
meg az Amélie csodálatos életét. Hasonló felépítésű a brit Justin Doherty Természetes félelem című, kicsit üres rövidfilmje, 
mely három férfi párhuzamos történetét és lelkiállapotát vegyíti. Ötletesebb a szintén spanyol Victor Carrey A szökevény 
című alkotása is, mely egy földre pottyant ötveneurós bankó előtörténetét kutatja fel a narráció és a montázstechnika ügyes 
használatával.

Az utolsó kép

Fehér

Elveszve
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Ezúttal többen is próbáltak feszültségterhes kvázi-thrillert alkotni, több-kevesebb 
sikerrel. A spanyol Körbepillantás című kisfilm egy családi kirándulás rémálommá 
válását meséli el, ügyes feszültségkeltéssel, de helyenként (főként a végkifejlet 
esetében) erőltetetté válva. A szintén hispán A kötél (Pablo Sola) abszurd ötletre épül: 
egy férfi különös, vég nélküli kötelet talál a vécében. A feszültséghez itt borzongatás 
is társul, jól felépítve, csak helyenként túlzóvá válva. A svéd Elfogyott a radír (Erik 
Rosenlund) elsősorban a német expresszionizmust (és az A-Ha Take On Me című 
klipjét) megidéző vizualitásában a legerősebb, de a rendezés és az alapötlet sem 
rossz.
A paródia műfajba sorolható az amerikai Rick Williamson „apró westernje”, az Egy 
rövid film, illetve az osztrák Zombifikáció (Stefan Lukacs), melyből megtudhatjuk, 
hogyan vegyük fel sikerrel a harcot a mozit esetlegesen megtámadó agyevő 
élőholtakkal szemben. De a legviccesebb talán a kanadai Andreas Goldfuss tíz 
másodperces bocsánatkérése volt (Elnézést kérek!).
Ezúttal is többségben voltak egy egyetlen kreatív ötletre, poénra épülő kisfilmek, melyek többé-kevésbé jól sikerültek. A 
holland Retep (Mathijs Geijskes) hőse visszafelé éli az életét, az ausztrál Hajtű (Laura Scrivano) egymás mellett dolgozó 
hősei pedig csak látszólag tökéletes ellentétei egymásnak. A spanyol Raúl Navarro Mi, időgépek című rövid vígjátékában 
(melyben sok mindent nyilvánvalóan az Idétlen időkigből „vettek át”) pedig egy férfi, különös képességének hála, újra és 
újra átélheti szerelmi kapcsolatainak pillanatait, megpróbálván kijavítani, ami tönkrement.

A hazai alkotók az utolsó nap képviseltették magukat a legtöbb fikciós 
játékfilmmel, összesen öttel, eléggé változó színvonalon. Simonyi Balázs (akinek 
tavaly Tour című rövidfilmje szerepelt a versenyprogramban) Finálé című alkotása 
egyetlen poénra épül, mely habár nem túl új (Hitchcock a ’30-as években olvasta 
ugyanezt a történetet a Punch című humorlapban, és ez alapján eszelte ki Az 
ember, aki túl sokat tudott egyik kulcsmotívumát), de ügyesen és jól megrendezve 
tálaltatott. Hasonlóképp ötletes és jópofa Schwechtje Mihály Ünnep című, szintén 
egy ötletre épülő műve, melynek talál a karakterei vannak legjobban eltalálva. 
Ugyanez nem mondható el Zomborácz Virág Valami kék című rövidfilmjéről, 
mely számomra a fesztivál kínálatának egyik mélypontja volt. Ezúttal az ügyetlen 
rendezés, a sablonosnak is alig mondható karakterek és a semmitmondó 
történet még a legkisebb rossz. Lerí a filmről, hogy rendezője sohasem látott még közelről vidéki embereket. Az olyan klisék, 
mint az „én lányom is okos volt, de nem ment egyetemre, mert terhes lett és meg kellett házasodnia” vagy a „primitív vidéki 
suttyók” ámuldozása a „kamerás telefon” láttán pedig az irritáció eddig nem tapasztalt formáival ismerkedhettem meg. 
Hasonlóképpen gyenge eresztés Badits Ákos Fokhagymaleves című, rendkívül erőltetett, ötlettelen rövidje. Dombrovszky 
Linda Csavargó című alkotása pedig a tisztes középszert erősíti (bár az alapötlet nem túl eredeti).

Ez volt a versenyprogram, remélem élveztétek a szubjektív beszámolót. Ma este 19 órakor díjátadó a Vörösmarty moziban.
 

Kihirdették a 7. BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjazottjait
Rudolf Dániel | Rovat: Fesztivál, Hírek | 2011. szeptember 3. 
 
A nemzetközi zsűri és a diákzsűri meghozta döntését, melyet a BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztivál 
ünnepélyes díjátadóján hoztak nyilvánosságra. A díjazottak között jelentős számban képviseltetik magukat 
a magyar alkotások.

A nemzetközi zsűri díjai:
1. helyezett (Arany Busho):  A nagy verseny (Kote Camacho, Spanyolország)
2. helyezett (Ezüst Busho):  Csendes folyó (Anca Miruna Lazarescu, Románia-Németország)
3. helyezett (Bronz Busho):  Fehér (Guilhad Emílio Schenker, Izrael)
Legjobb animáció:   Ariadné fonala (Bertóti Attila, Magyarország)
Legjobb kísérleti film:  track32 (Illés István, Magyarország)
Legjobb forgatókönyv:  Az utolsó kép (Dési András György – Moray Gábor, Magyarország)
Legjobb operatőr:   Erdő (operatőr: Hartung Dávid, rendező: Kárpáti György Mór, Magyarország)
Legjobb vígjáték:   A bolond (Francois Paquay, Belgium)
Legjobb színészi alakítás:  Kiáltozók (Ruth Armas és Fran Rodríguez Castillo, rendező: Roberto Perez Toledo, Sp.)

A diákzsűri díjai:
Fődíj:   Kiáltozók (Roberto Perez Toledo, Spanyolország)
Különdíj 1.:  Elfogyott a radír (Erik Rosenlund, Svédország-Dánia)
Különdíj 2.:  Valami kék (Zomborácz Virág, Magyarország)

Elfogyott a radír

Valami kék
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Animált péntek – BuSho
Zsély Csilla | Rovat: Fesztivál, Fókuszban | 2011. szeptember 4. 

 
Bár a 2011-es BuSho fesztivál pár órája lezárult, a díjakat 
kiosztották, és mostanra a nyertesek is kellőképpen 
ünnepi hangulatba kerültek, mi még adósok maradtunk a 
pénteki animációs filmek értékelésével.
A pénteki blokkok között elsőként a Test memória bábanimáció 
ragadta meg a figyelmet, melynek spárgaszereplői egyből a 
Kilenc zsákemberkéit juttatták eszembe. A filmben ugyanazt a 
traumatikus folyamatot látjuk újra meg újra: a spárgaemberkék 
fonalait beszippantják az őket körülvevő láda rései, ők pedig 
elkeseredetten próbálnak meg küzdeni a borzalmas vég, az 
elfogyás ellen. A film szimbolikája az újra és újra átélt fájdalomról 
ragyogó kivitelezéssel és ritmussal párosul, a feszültség pedig 
megtölti az egész mozitermet és teljesen magával ragad.

Nem úgy az Ősz hajszál vagy a Ceruzával írva című filmek esetében: bár utóbbit számos díjra jelölték, melyek közül jópárat 
be is zsebelt, a bűnbeeséssel és ezáltal katasztrófával végződő vonatút nem hagyott bennem mély nyomokat, ahogy az 
egyszerű, minimalista vonalrajz alapú megőszült hajszál üldözése sem. Cakó Ferenc Érintése viszont egy melankolikus, 
metamorfózisokban teli utazás volt a kisfilmek tömege között: a homokanimáció nem csak képeivel, zenéjével is az 
érzelmek világában tett körséta volt a javából.
A szentimentalizmust mereven elutasító filmek is akadtak, szám szerint kettő: A Naplemente utca ikerlányai két 
öregasszony válogatott szörnyűségeit meséli el, módszereiket és gonoszságukat még a Jancsi és Juliska boszorkája 
is megirigyelhetné. A nők gyerekeket rabolnak el és szabadulnak meg tőlük a későbbiekben véres módon, ezen 
rémtetteikhez pedig a baljós, sötét színvilág és a bábanimáció jellegéből fakadó kísértetiesség egyaránt tökéletesen 
passzolnak. Animációs filmtől, különösen annak plasztikai formájától apavetően távol áll, hogy ennyire gonosz atmoszférát 
és történetet jelenítsenek meg, A gyűlölet ösvényei azonban ha lehet, még a kellőképpen leszbikus vonásokat mutató 
öregasszonyokon is túltesz, igaz, már egyszerű rajzolt formában. Két kamikaze-pilóta próbálja meg elszántan kioltani a 
másik életét, ám ahogy fogynak a lehetőségeik és súlyosbodnak sérüléseik, ők annál elvetemültebb módon akarnak 
véget vetni egymás életének. A gyűlölet fogalmát az a film végi kép mutatja be legerőteljesebben, mikor a két lezuhant 
pilóta immár saját halálukkal dacolva kúsznak egymás felé, csakhogy így, félholtan is meg tudják gyilkolni a másikat. 
A néző egyszerre érti meg a háborúk kegyetlenségét, az egymás iránti gyűlölet végsőkig való fokozását, ez a felismerés 
pedig borzasztó érzésekkel párosul.
Ugyan a csütörtöki nap javáról nem önszántamból, de kénytelen voltam lemondani, a látottak alapján az előzsűri remek 
munkát végzett. Az animációs technikák széles skáláját csodálhattuk meg ez alatt a pár nap alatt, és bár a sírva nevetős 
rajzfilmek helyett a komolyabb vagy esetenként pesszimisztikusabb darabok kerültek előtérbe, ez idén csak jót tett az 
egész fesztiválnak. Jövőre ugyanitt, remélhetőleg már a hőn áhított külön animációs blokkokkal (tudom, erre esélyem 
sincs) és több animációs résztvevővel.

A MÉRET ÉS A LÉNYEG  http://www.revizoronline.com/article.php?id=3575

7. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál  2011.09.12.

Ha egy fesztiváligazgató a köszöntőben azt írja, hogy csak két héttel a kezdés 
előtt stabilizálódott a helyzetük, és a NEFMI segítségükre siető mozgókép 
művészeti főosztályát egyszerre hasonlítja David Hasselhoffhoz és a 
Messiáshoz, talán még az örök fanyalgók is megenyhülnek.

Olyan nagy fanyalgásra persze egyébként sincsen okuk (legfeljebb, hogy az angol 
nyelvű daraboknál nem volt sem felirat, sem tolmács, ami Magyarországon elég 
merésznek tűnik). A 7. BuSho, azaz a rövidfilmek nemzetközi fesztiválja Pesten a 
hangulatos kis Vörösmarty moziban, illetve több vidéki és határon túli helyszínen 
jó, hogy van, és természetesen jobb, hogy van, mintha nem volna egyáltalán. Ezzel 
együtt a versenyprogramot „roppant színvonalasnak” nevezni ugyan érthető egy 
fesztiváligazgatótól, de azért mégiscsak túlzás: minden ugyanis csak azt jelenti, hogy 
a levetített filmek zöme jó. Ezzel szemben a blokkokban bemutatott produkcióból 
stabilan legalább egyharmad nézhetetlenül rossz. És többnyire persze a hosszabbak. 

 

http://www.revizoronline.com/article.php?id=3575
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Voltak például nézőt próbára tevő darabok, melyeknek talán létezése sem 
indokolt, hacsak nem a művészek lelki gyógyulásának elősegítői. Például 
hogy az Esterhazy címet viselő lengyel animációt láttuk, biztosan nem 
köszönjük meg. Ebben egy lengyelül beszélő bécsi nyúl indul Berlinbe a 
nyolcvanas évek végén, hogy egy jó nagy feleséget keressen magának, 
merthogy – mint megtudja – a berlini falnál jó sok nyúl van. Ez még akár 
jó is lehetne – amúgy anno valóban elszaporodtak az üregi nyulak a fal 
környékén, mint ahogy arról A berlini fal nyulaicímű dokumentumfilmből 
is értesülhetünk –, csak ehhez a rajzfilm készítőinek tudni kellene 
érdekesen mesélni. Sajnos azonban legfeljebb esti mesének lenne 
hatásos a szerencsétlenül motyogó rágcsáló feleségszerző utazása. Hasonlóan agyzsibbasztó kaland volt végigülni A 
filozófus című francia, több órásnak tűnő rövidfilmet, amelyben eleinte még érdekes is volt Jean Reno, ahogy a bivalyerős 
akcentussal igyekszik angolul színészkedni egy olyan figura szerepében, aki a mozinézőkből szinte biztosan csak teljes 
érdektelenséget válthat ki. 
Hogy ne csak a külföldieket bántsuk, ott van mindjárt a magyaroktól a Rögtön jövök című experimentális film. A műben 
egy tanyán maguktól mozgó lepedőket, egy kakast, egy meztelen férfit meg égő papírlapokat csodálhattunk angolul és 
magyarul (fehér alapon többnyire fehér vagy szürke háttérre) feliratozott szövegdarabokkal, s közben az a gondolatunk 
támadt, talán jobban jártunk volna, ha csak az idézetet mutatják nekünk hét percig. És ez akkor is így van, ha Hegedűs 
2 László amúgy neves képzőművész.

A kisfilm trükkös műfaj: egyszerre könnyű és nehéz. Könnyebb, mint a nagyjátékfilm, mert például hossza miatt jó 
eséllyel kevesebb pénzbe és energiába kerül, és hamarabb bele lehet vágni, de hamarabb is valósul meg az ötlet. És 
persze nehezebb is, mert bár kevesebb pénzből valósul meg, kisebb stábbal, rövidebb idő alatt, ez a pénz, energia, 
idő nemigen térül meg: annyival kevesebben olvasnak novellákat regények helyett, mint ahányan inkább a kisfilmekre 
szavaznak nagyjátékfilmek helyett. A BuShóhoz hasonló fesztiválokon kívül nem is nagyon láthatja az ember manapság 
ezeket. Nem beszélve arról, hogy a filmnek nagyon gyorsan kell valamit mondania, valami kerek egészet, épp ezért a 
nagyjátékfilmekhez képest hatványozottan erősebben érezni egy rövidfilmen, ha túllóg a stáblistán, vagyis nem varr el 
minden szálat, nem meríti ki a témáját. Ahogy természetesen azt is, ha lötyög rajta a játékidő; ha úgy igazán nem is akar, 
vagy nincs is mibe belefognia erre a kis időre. 

A díjazott produkciók általában annyit teljesítettek, amennyit vállaltak, egy-egy 
novellaszerű ötletet oldottak meg. A fesztivál-fődíjas A nagy verseny című spanyol 
kisfilmben például egy lóversenyt látunk 1914-ben, ahol nemcsak a zsokék nélküli 
futamot mesélik el bámulatosan izgalmasan, de a korabeli közönség reakcióját, 
az atmoszféra megteremtését is szájtátva bámuljuk. Tökéletes az illúzió, hét perc 
zsenialitás.  A magyar Az utolsó kép mintha egy Cortázar-mű lenne: egy klienseit 
fiktív történetekkel spanoló fotós és idősebb korú asszisztensének szerelmét 
látjuk kibontakozni, miközben látjuk, hogy egy igazolványkép mögött is mennyi 
rejtély lappang, emellett egy gyilkosság szemtanúivá is válunk, hogy a végén épp 
annyira el legyünk bizonytalanítva, hogy foglalkoztasson minket a fotóstúdióban 
elhangzott összes történet. Negyedórájában is végig pontos, feszes a Valami 
kék, Zomborácz Virág filmje, ahol a kisvárosba lakodalom miatt hazalátogató 

nagymellényű nagyvárosi lány és a kisvárosi, egyre barbárabb vidékiek találkozását láthatjuk. De szerencsére a nem 
díjazottak közt is akad produkció, amelynek sikerült a sűrítés, mint például az egyetlen gegre kihegyezett, de azt csont 
nélkül, egyetlen nyolc perces snittből megoldó, mellesleg magyar Finálénak is.

A fesztiválon tehát akadt azért látnivaló bőven, és ahogy a kis dolgok általában: rokonszenves volt. Itt említhetném, 
hogy a versenyprogramon kívül esténként például koncerteket is kínáltak a mozistáknak olyan előadókkal, mint az 
Eszterlövészek, vagy a Keith Richards Rock and Roll cirkusz, vagy azt, hogy az érdeklődők legnagyobb örömére levetítették 
az Európai Filmakadémia rövidfilm kategóriának legutóbbi jelöltjeit, de hogy valóban emberközeli rendezvényről volt szó, 
nem ezek bizonyítják leginkább. Hanem hogy megesett, hogy az éhes fesztiválozóknak például lekváros buktát adtak a 
jegypénztárban (csak úgy, grátisz). Köszönet érte, meg a jó kisfilmekért. Emlékezzünk rájuk.

Szerző: Toroczkay András

Címkék:  Busho Film Festival 2011, Vörösmarty mozi, Zomborácz Virág
Esemény:   7. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
Helyszín:   Vörösmarty mozi, Budapest
Időpont:   2011. augusztus 30 - szeptember 3.
Megítélt támogatás:  500 000 Ft
Támogató:   Mozgókép Kollégium
   A fesztivál megrendezésére (2011)
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Mutyiszínház
Amikor megírtam pár héttel ezelõtt, hogy afféle pártszínházként

jött létre – utasításos osztódással, nem pedig természetes nemzés-
sel – a nagy garral és politikai propagandával beharangozott
Nagyváradi Magyar Színház, cseppet sem túloztam, de ettõl persze
még sokan megsértõdtek. Csak a bihari magyar közéletben és kul-
túrában kevésbé jártasak nem tudják, hogy mirõl is írtam. Azóta
fölösen beigazolódott, hogy egyelõre csupán tulipános törtetõk és
szolgalelkû dilettánsok játszótere a szóban forgó teátrum, de ettõl
még lehetne ott jó dolgokat csinálni, lehetne már SZÍNHÁZAT is
csinálni, csak meg kellene állítani a sok kis Arturo Uit, akik a me-
gye legreprezentatívabb kulturális intézményében és körülötte sün-
dörögnek. Nos, elsõsorban a mûvészszemélyzetnek lenne felada-
ta ezt megtenni belülrõl, és hát a közönségnek és  a kritikának kí-
vülrõl.

Egyelõre azonban az egész Nagyváradi Magyar Színház a köd-
be vész. Nem tudni semmirõl semmit, ugyanis csak a Párt által ki-
szemelt illetékesek nyilatkozhatnak bármirõl, de õk is csak a párt-
sajtónak. A román társulat a múlt évad végén igen széles körû tá-
jékoztatót tartott múltról, jelenrõl és jövõrõl, ellátták információk-
kal alaposan a sajtót, a Szigligeti Társulat ellenben úgy ment el
„jól megérdemelt” két hónapos nyári szabadságra, hogy azt se
mondták: félkalap. A 2011-2012-es évad utolsó elõadásait tessék-
lássék letudták, Kisvárdát megjárták ugyan, de síri csöndben,
eredménytelenül, az évadzáró társulati ülést és a régi vezetõség le-
váltását elmutyizták, az új hûségesek kinevezését balkézrõl szivá-
rogtatták ki – a társulat internetes honlapján még mindig Dimény
Levente az igazgató, az utolsó bejegyzés júniusi! –, és állítólag
már tartottak évadnyitó gyûlést is „fõvezérigazgatóasszonyi”
kommendírozással, de erre csak a talpnyaló média volt hivatalos.
Summa summarum: párt- és mutyiszínház helyett egy rendes, tisz-
tességes, nívós közösségi intézményt kellene a Nagyváradi Magyar
Színházból alakítani – ha volna hozzá közakarat és elhivatottság,
no és megfelelõ értelmiségi-társadalmi kontroll.

Dénes László

Tanfolyamzáró fotótárlat

Érkezik a BuSho 
és a TIFF Karaván

FILMFESZTIVÁLOK VÁRADON SZEPTEMBER ELEJÉN

Jövõ héten két filmfesztivál
is zajlik Nagyváradon. A Sza-
badság moziban szerdától, au-
gusztus 31-étõl a BuSho rövid-
filmfesztivál összeállítását le-
het megtekinteni, pénteken
délután pedig a TIFF Karaván
keretében vasárnapig kilenc
filmet vetítenek le. A szerve-
zõk tájékoztatták lapunkat a
részletekrõl.

A helyi szervezõ a Metrion
Egyesület, tudtuk meg Balázs
Zoltántól, az egyesület alelnö-
kétõl. A TIFF Karavánt egy
bukaresti egyesület szervezi, s
jár településrõl településre, a
BuSho pedig Budapestrõl in-
dult, s az ottani vetítéssel pár-
huzamosan zajlanak azok más
városokban is. Cãtãlina Moº a
reklámanyagok grafikusaként és
kulturális szervezõként vesz
részt a programok lebonyolításá-
ban, a másik szervezõ pedig Paul
Pintea, mindketten Metrion-
tagok. A Budapest Short Film
Festival, vagyis a BuSho film-
blokkjai már tavaly is láthatók
voltak a nagyváradi moziban.
Egyórás tömbökben „adagol-
ják” a több stílusban készült
rövidfilmeket. Jövõ héten szer-
dán 14.45-kor indul az elsõ
tömb vetítése, s az elmúlt év-
hez hasonlóan, most is lesznek
kis mûsorfüzetek, amibõl tájé-
kozódhatnak az érdeklõdõk. A
jegyárak egyébként igen jutá-
nyosak: egy filmblokkra 5 lej-
be kerül a belépõ, de ha valaki
az egész napi vetítésre kíván-
csi, csak egy 10 lejes belépõt
kell váltania. Továbbá ha négy-
fõs csoportok érkeznek egy-
egy órás összeállításra, két
tömbjegy áráért (tehát szintén
10 lejért) mehetnek be. Továb-
bi akciókról is szólt a szervezõ

Cãtãlina Moº. Három váradi
könyvesboltban (Universitaria,
Humanitas, Gutenberg) az ott
vásárlók húzhatnak egy urná-
ból sorsjegyet. Könyvesbol-
tonként öt nyeremény lapul a
szelvények között: ingyenes
belépés mindkét filmfesztivál-
ra; ingyenes belépés az egyik-
re; három darab ingyenes belé-
pés egy filmblokkra, mind-
egyik egy fõre szóló ajánlat.
Ugyanakkor könyvjelzõket is
készítettek, amelynek egyik ol-
dalán a program olvasható,
ezekhez ingyenesen lehet hoz-
zájutni a könyvesboltokban és
a Gheorghe ªincai Megyei
Könyvtárban. A szervezõ el-
mondta, azért gondoltak erre,
mert a célközönségük többek
között a könyvtárba, könyves-
boltba járó, akár klasszikus ze-
nét kedvelõk köre, akik szíve-
sen néznek mûvészfilmeket is.
Például legújabb tervük szerint
minden pénteken zene szakos
diákok és egyetemisták játsza-
nak majd a vetítések között
vagy után. Ezzel és a sugárzott

mûvészfilmekkel, no meg az-
zal, hogy könyvesbolttal is
együttmûködnek, nem titkolt
szándékuk egy kicsit alakítani
a váradi közönség ízlésén.

Rögtön a BuSho filmfeszti-
vál utolsó blokkja után, pénte-
ken 16 órától már a TIFF Ka-
raván keretében Váradra érke-
zõ filmek forognak majd a Fe-
kete Sas-palotabeli Szabadság
moziban. A kolozsvári Transil-
vania Nemzetközi Filmfeszti-
vált is szervezõ, román filme-
ket népszerûsítõ egyesület im-
már harmadik alkalommal
szervezi meg a karavánt,
amelynek keretében olyan he-
lyeken rendeznek szabadtéri
(de nem csak) vetítéseket, ahol
vagy nincs mozi, vagy nagyon
alacsony a moziba járók szá-
ma. Váradon a Szabadság mo-
ziba elsõ alkalommal fészkeli
be magát a tavaly és tavaly-
elõtt készült sikeres vagy ke-
vésbé ismert filmeket elhozó
karaván, a filmekre egysége-
sen 5 lej a belépõ.

Freund Emese

Az Euro Foto Art Egyesület a nagyváradi Tavirózsa Fotóklub-
bal együttmûködve idén is nyári fotókurzust szervezett, elsõsor-
ban azoknak a fiataloknak, akik a Sebes-Körös menti városban
töltötték a vakációt.

Tóth István (A.FIAP), az Euro Foto Art Egyesület és a Romániai
Fotómûvészek Szövetségének elnöke vezette a június 29-én indult
tanfolyamot, amelyre 13 váradi fiatal és egy margittai ifjú jelentke-
zett. Több ismeretet is elsajátítottak a tanfolyam részvevõi (általános
látásmód, a fényképé-
szet megjelenése, a
fény szerepe a foto-
gráfiak megvalósítá-
sánál, a dokumenta-
rista és mûvészi fény-
képezés és kompozí-
ciós tudnivalók), ana-
lóg és digitális fény-
képezõgépet is meg-
ismerhettek, saját gé-
peikkel pedig a törté-
nelmi városrészben
fotóztak, majd az elõhívásnál is asszisztáltak. A végzõsök 101 feke-
te-fehér és színes, 30x45 cm méretû képet (a brassói Foto Cosmos
stúdió nagyította ki) állítanak ki. Tóth István szerint több alkotás is
sikerrel szerepelhet majd tárlatokon.

A tanfolyamot elvégzõ fiatalok fényképeibõl augusztus 29-én,
hétfõn 18 órakor nyílik kiállítás az Euro Foto Art Galériában (Nagy-
vásár, ma 1 Decembrie tér 12. szám) az alkotók és a családjaik jelen-
létében, szeretettel várnak minden fotómûvészet-kedvelõt. Ramona
Novicov mûkritikus és Tóth István fotómûvész fognak köszöntõt
mondani, valamint átadják a diplomát a kurzust elvégzõknek. Zenei
momentumokról a Varadinum vonósnégyes gondoskodik.

A kiállítást szeptember 9-éig lehet majd megtekinteni, munka-
napokon 8 és 17 óra között, a belépés ingyenes.

LAPAJÁNLÓ Megjelent a Kolozsváron szerkesztett Mûvelõ-
dés augusztusi száma, a már megszokott változatos tartalommal.
Néhány érdekesebb írás: Kalotaszegi Táj-
múzeum Tordaszentlászlón, Fények és ár-
nyak Bonchidán, Nyolcszáz éves keresztle-
velek Erdõvidéken, Milyen volt és mivé lett
Marosújvár, Anyanyelvi sorstalanság ki-
sebbségi orvos-beteg kapcsolatban, Száz
éve született Mikó Imre, Mátyás István
Mundruc centenáriuma, Az 1986-os
szászfenesi népzenei gyûjtésrõl. A közmû-
velõdési folyóirat Nagyváradon az Illyés-
könyvesboltban kaphatók potom 1 lejért. 

GYÛJTIK A KÖNYVEKET A szórvány-
ban élõ bihari magyarságnak is meg kell adni a
lehetõséget, hogy anyanyelvén olvashasson
szaklapokat, folyóiratokat, szépirodalmat. En-
nek érdekében indított könyvgyûjtési akciót az
RMDSZ Bihar megyei szervezete, hogy a szór-
ványmagyarságnak könyvtárat alapíthasson, il-
letve a néhány hete létrehozott mezõbikácsi té-
ka állományát bõvíthesse. Akiknek vannak ott-
hon olyan könyveik, amiket elajándékoznának

a szórványban élõk könyvtáranyagának bõvíté-
sére, támogathatják a kezdeményezést. Fel-
ajánlásaikat leadhatják az RMDSZ megyei
székházában, Nagyváradon a Fekete Sas-palo-
tában, vagy vidéken: Nagyszalontán, Székely-
hídon, Margittán, Érmihályfalván és Élesden
az RMDSZ-irodákban. Bõvebb információkért
tárcsázhatják a 0259/432-884-es telefonszá-
mot, vagy írhatnak a sajtormdszbh@gmail.com
és a biharmegye@rmdsz.ro e-mail címre.

A BuSho filmfesztivál programja augusztus 31-én,
szerdán 14.45-kor kezdõdik. Aznap és csütörtökön
(amikor szintén 14.45-kor kezdõdik a vetítés) 21 óráig
forognak az alkotások, egyórás blokkokba tömörítve.
Pénteken, szeptember 2-án 12 órától láthatók a BuSho-s
filmek, az utolsó egy órás tömb 14.30-tól forog. A TIFF
Karaván szeptember 2-án, pénteken érkezik Váradra. 16
órától a 127 Hours címû, Danny Boyle rendezte drámát
vetítik, majd a The Way Back címû, Peter Weir rendezte
kalandfilm következik 18 órától. 21 órától a Penilla
August rendezte dráma, a 2010-es Beyond látható.
Szombaton, szeptember 3-án 16 órától Sylvain Chomet
filmje, Az illuzionista forog, 18 órától a Nikola Lezaic
jegyezte Tilva Ros címû dráma, végül 21 órától Hakon
Liu 2009-es drámája, a Miss Kicki. Vasárnap, szeptember
4-én 16 órától Dan Chiºu Ursul címû komédiája, 18-tól
Oleg Novkovic Beli Beli Svetje, 21-tõl pedig a Luca
Guadagnino rendezte Io sono l’amore címû dráma zárja
a karaván programját.

Balázs Zoltán, a Metrion Egyesület
alelnöke

Cãtãlina Moº a grafikáért és a
szervezéséért is felelõs
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BUSHO FILMFESZTIVÁL VÁRADON

Mától rövidfilmdömping
a Szabadság moziban

Mozgalmasan telt a nyara 
a Kiss Stúdió Színháznak

Kiállítással fejezõdött be 
a vakációs fotótanfolyam

A nagyváradi Euro Foto Art
Egyesület és a Tavirózsa Fotó-
klub ezen a nyáron kimondot-
tan fiataloknak szervezett va-
kációs fotótanfolyamot. A kur-
zust Tóth István fotómûvész,
az Euro Foto Art Egyesület és
a Tavirózsa Fotóklub elnöke
vezette. A tanfolyam, amelyre
14 ifjú iratkozott be, június 29-
én kezdõdött. A váradiak mel-
lett egy margittai fiatalember is
jelentkezett, aki minden órára
beutazott a kisvárosból a me-
gyeszékhelyre. A fiatalok elsa-
játíthatták a fotográfia alapjait,
az elõadásokon hallhattak a fo-
tómûvészet lényegérõl, megta-
nulhatták az analóg és digitális

technika mibenlétét és még
sok minden mást.

A tanfolyam 14 résztvevõjé-
nek kiválogatták a legjobb
munkáit, 103 fekete-fehér, il-
letve színes kép nagyítása ké-
szült el a brassói Foto Cosmos
Stúdió jóvoltából. A végzõsök
a következõk: Nagyváradról
Maria-Magdalena Cheregi,
Alexandra-Maria Creþ, Farkas
Boglárka, Andreea Ionuþ,
Lunguy Angéla, Francesca-
Beatrice Mãrie, Beatrix
Mihelea, Cezar Pîrvãnescu,
Maria-Cristina Silaghi,
Kamuti Richárd Krisztián, Ko-
csis Krisztina Bianka, Kovács
Lóránt Gergõ, Marian-Cãlin
Stroescu, valamint a margittai
Angel-Viorel Varga.

A debütáló fotósok munkái-
ból hétfõ délután nyílt kiállítás
a nagyváradi Foto Art Galériá-
ban. A vernisszázson Tóth Ist-
ván kifejtette: a kiállított képek
közül több is sikerrel szerepel-
het majd különféle seregszem-
lén, fotószalonon. A végzõsök

közül Francesca-Beatrice
Mãrie és Kovács Lóránt Gergõ
szólt az egybegyûltekhez. A
tárlatnyitón a Varadinum vo-
nósnégyes muzsikált. A kiállí-
tás szeptember 6-ig látogatható
munkanapokon 8–17 óra kö-
zött.  

Az idei nyár nagy része teen-
dõk, fellépések sorát jelentette
a nagyváradi Kiss Stúdió Szín-
háznak. Júliusban jó néhány
nagy létszámú magyarországi
turistacsoport látogatott Várad-
ra, s a Kiss Stúdió Színház pin-
cetermében megtekintették a
trupp Emlékszel  még? – Egy
kis nosztalgia címû mûsorát.

Augusztusban folytatódott
azon eseménysorozatuk, ami-
nek keretében a magyar iroda-
lom nagyjainak munkásságát
elevenítik föl. Legutóbb Babits
Mihályra emlékeztek. Az esten
Molnár Judit magyartanárnak
köszönhetõen izgalmas, érde-
kes elõadást hallgathattak meg
a jelenlévõk. A színmûvészek
jóvoltából pedig kevésbé is-
mert Babits-mûvek is elhang-
zottak.

Augusztus 20-án és 21-én
Magyarországon vendégszere-
peltek. Mindkét helységben az
új nosztalgiamûsorukat játszot-
ták. Pétervásárán, ezen az isten
háta mögötti kis településen re-
mek közönséget találtak. Elõ-
ször lépett ott föl Kiss Törék Il-
dikó és Varga Vilmos. Nem na-
gyon járnak Pétervásárán szí-
nészek, ritkán látnak igazi
színházi elõadást (kosztümök-
kel, kellékekkel, világítással, a

kellõ varázslat megteremtésé-
vel), ezért különleges esemény
volt az ottaniaknak a váradi
trupp jelenléte, produkciója. A
másik vendégjáték Recsken
volt, ahová ötödik alkalommal
hívták meg a mûvészházaspárt.

Az elmúlt napokban Szé-
kelyföldön turnéztak. Székely-
udvarhely mellett két apró tele-
pülésen, Oroszhegyen és
Ülkén mutatták be az Üzenet
az otthoni hegyeknek címû
Wass Albert-mûsort. Megható
volt a helybéliek nagy-nagy
igyekezete, ahogyan a rettentõ
elhanyagolt mûvelõdési házak-
ban igyekeztek megfelelõ kö-
rülményeket teremteni, s min-
denre odafigyeltek. Kiss Törék
Ildikó megjegyezte: sokszor
szükség van ilyen kiszállások
alkalmával színpadi mozgás-
beli improvizációra. Így volt ez
például Ülkén is, ahol sok
gyerkõcöt is vittek az elõadás-
ra. A színészek nem egy elkü-
lönített színpadon, hanem a
közönség körében játszottak.
Az Adjátok vissza a hegyeimet!
címû monológ elsõ mondatait
kimondottan a legizgágább
kislányhoz intézte, aki elcsön-
desült, s ha nem is a nehéz szö-
veg, de megtetszett  neki az
egésznek a hangulata, hatása.

A nyár kiemelkedõ élménye
volt a váradi színmûvészek

számára Az ember tragédiájá-
nak bemutatása oratórium-já-
ték formában az élesdi refor-
mátus templomban. Az
élesdiek szépen megszerveztek
mindent. A Kiss Stúdió folytat-
ja ezt a projektet. A hideg be-
állta elõtt szeretnék még ját-
szani az oratórium-játékot Bi-
har megyei települések temp-
lomaiban, Váradon is láthatja
majd a produkciót a közönség.

Nagyjából összeállt a szep-
temberi program is. Széchenyi
István születésének 220. évfor-
dulója (1791. szeptember 21-
én született a legnagyobb ma-
gyar; érdekesség, hogy szep-
tember 21. a magyar dráma
napja) alkalmából a jeles férfi-
úról emlékeznek meg jövõ hó-
napban az Élni és nagyra nõni
– Széchenyi István emlékezete
címû produkcióval. E pódium-
játékot Nagycenken és Kapu-
váron is bemutatják. Irodalmi
esten megidézik továbbá F.
Diósszilágyi Ibolya szellemi-
ségét, sokoldalú tevékenysé-
gét. Az öt esztendeje (2006.
szeptember 30-án) elhunyt Sü-
tõ Andrásról is megemlékez-
nek a Vendégségben egy égbeli
kávéház asztalánál címû ren-
dezvénysorozat keretében.
Lassacskán már az októberi
program is körvonalazódik.

Tóth Hajnal

Ma, szerdán 14.45-kor indul-
nak az egyórás blokkokba tömö-
rített vetítések a Szabadság mo-
ziban (a Fekete Sas-palotában).
Egy összeállításra 5 lej a belépõ,
egész napra 10 lej. A BuShóra
még egy akciót találtak ki a
szervezõk: négyes csoportban
érkezve két jegy áráért lehet be-
menni egy blokk vetítésére.
Szerdán és csütörtökön 14.45
órától 22.30-ig forognak egy-
más után a filmek (14.45, 16,
17.15, 18.30, 19.45 és 21 órától
indul egy-egyórányi rövidfilm-
összeállítás), pénteken 12 órától
16 óráig (12, 13.15, 14.30-tól).

A BuSho filmfesztiválra idén
55 országból érkezett 962 alko-
tás, ami kizárólag rövidfilmbõl
egyedülállónak tekinthetõ Ma-
gyarországon. Öttagú elõzsûri
szelektált a beérkezett produkci-
ókból (Mag István rendezõ asz-
szisztens, Gergely Zoltán film-
rendezõ, Rimóczi László forga-
tókönyvíró, Kocsis László Zol-
tán gyártásvezetõ, Patrovits Ta-
más animátor). A június végére
elkészült versenyprogramban a
7. BuSho Fesztiválon 93 alkotás
szerepel: 65 fikció, 16 animáció,
valamint 12 kísérleti film. Töb-
bek között felbukkan majd a
vásznon Jean Reno (The
Philosopher, pénteken a 13.15-
tõl induló blokkban), Djoko
Rosic (Along the Wire, csütörtö-
kön a 19.45-tõl induló tömb-
ben), vagy éppen Elek Ferenc
(Finale, pénteken a 13.15-ös

blokkban). Az animátorok kö-
zött Cakó Ferenc munkáját lát-
hatják majd az érdeklõdõk má-
sok mellett, de több nagy feszti-
vált megjárt rövidfilm is érke-
zett, Kárpáti György Mór Erdõ
címû alkotása, vagy a román-né-
met koprodukcióban készült
Silent River.

A versenyprogram nyertesei-
rõl Budapesten szakemberek
döntenek majd: Djinn Carrénard
fiatal francia filmrendezõ, Riina
Mikkonen, a tamperei fesztivál
munkatársa, Miomir Rajcevic, a
belgrádi Ifjúsági Média Köz-
pont igazgatója, Kocsis Ágnes
filmrendezõ, Wolfgang Leis
marketing szakember, továbbá
az Országos Diákzsûri is jelen
lesz. A díjkiosztó Budapesten
szeptember 3-án, szombaton he-
lyi idõ szerint 19 órakor lesz.

A központi helyszínen szá-
mos kísérõprogram is lesz, pél-
dául a BuSho elsõ magyar fesz-
tiválként kapott engedélyt, hogy
bemutassa az Európai Film
Akadémia 2010-es rövidfilm
kategória jelöltjeit, de egyéb ve-
títések és koncertek is szórakoz-
tatják a fõvárosba látogatókat. A
budapesti helyszínnel párhuza-
mosan zajlanak majd a vetítések
Szolnokon és Szombathelyen, a
trianoni határon túl pedig Nagy-
váradon és a délvidéki
Magyarkanizsán.

Ma kezdõdik és péntekig
tart a hetedik alkalommal
megrendezett Budapest
Short (BuSho) Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál
versenyprogramjának
vetítése. A nagyváradi
Metrion Egyesület a Sebes-
Körös menti városba is
elhozta a 15 órányi
rövidfilmes válogatást 
a kolozsvári Clorofilmmel
együttmûködve.

A Széchenyi-mûsor egyik momen-
tuma

Jelenet a nosztalgiamûsorból  

Pósán Lajos tõsgyökeres
margittai, s már gyermekkorá-
ban érdeklõdött a fotózás iránt.
Ötödikes korában kapta meg
édesapjától élete elsõ fényké-
pezõgépét, s beiratkozott az is-
kola fotós szakkörébe. Akkor
még nem volt ilyen modern a
technika, és digitális gépek
sem léteztek. Kiss Zoltán tanár
vezetésével megtanulták elõ-
hívni s feldolgozni a hagyomá-
nyos módszerrel készült képe-
ket. Aztán folyamatosan fotó-
zott hobbi szinten, egészen
2006-ig. Ekkor a szintén
margittai Koszta Józseffel
megalapították a város elsõ és
eddig egyetlen fotóklubját –
Helios néven. Szintén ebben az
évben Tóth Istvánnak, a Romá-
niai Fotómûvészek Szövetsé-
ge, a váradi Euro Foto Art
Egyesület és a nagyváradi Ta-
virózsa Fotóklub elnökének se-
gítségével és irányításával
megtartották az elsõ fotótanfo-
lyamot, amelyen 15-en vettek
részt. 2007-ben újat szervez-
tek, amelyen 12 személy is-

merkedett a fotózás csínjával-
bínjával. Bár, mondhatni, so-
kan vettek részt a tanfolyamon,
jelenleg csak tíz aktív tagjuk
van: Antal Julianna, Bradács
Aliz, Kékedi Imre, Koszta Jó-
zsef és a klubelnök Pósán (õk a
Romániai Fotómûvészek Szö-
vetségének tagjai is), valamint
Juhász Csengele, Katona Le-
vente, Papp Gábor, Sorin
Tabacu és Sipos Imre. Mind-

emellett Pósán és Koszta tagja
a debreceni fotóklubnak is. A
margittai fotográfusok társasá-
gának már számtalan kiállítása
volt, mind egyéni, mind cso-
portos. Margittán kívül volt
még tárlatuk Nagyváradon,
Kolozsváron, Aradon, vala-
mint a határon túl, Debrecen-
ben és Vásárosnaményban. A
Helios meghívására izraeli,
olasz, japán, török, szerb és
osztrák fotómûvészeknek is
volt kiállításuk a kisvárosban.

2010-ben a Romániai Fotó-
mûvészek Szövetsége által
rendezett Fotóklubok Kupája
elnevezésû versenyen a Helios
képviseletében Pósán Lajos
egy tíz képbõl álló sorozatával
elnyerte az ezüstérmet. Ugyan-
ebben az évben munkája elis-
meréseként Pósán Lajos meg-
kapta a fotómûvész titulust. A
sikerek ellenére Pósán mégis
panaszkodik. Margittán ugyan-
is nagyon kevesen szomjaznak
a mûvészetek megismerésére.
Kiállításaikon nagyon kevesen
vesznek részt. Anyagi támoga-

tást nem kapnak, az önkor-
mányzat semmivel nem támo-
gatja a klubot, annak ellenére,
hogy a városháza folyosóit a
Helios tagjai által készített ké-
pek díszítik. Mindezek ellené-
re a klubtagok bizakodók,
szorgalmasan dolgoznak, még-
hozzá saját zsebbõl fedezik a
kiadásokat. Bradács Aliz klub-
tag jóvoltából (aki egyik üre-
sen álló ingatlanját bocsátotta a

klub rendelkezésére ingyen és
bérmentve) van székhelyük. Itt
jelenleg meghatározatlan idõ-
közönként tartanak összejöve-
teleket, gyûléseket. Kiértéke-
lik, átdolgozzák a készült mun-
kákat. Terveik között szerepel
a klub bõvítése, ezért tárt aj-
tókkal várnak mindenkit, aki
érdeklõdik a fotózás iránt,
vagy szeretné gyarapítani tudá-
sát. Az év hátralévõ részére
több tárlatot is beterveztek: a
legközelebbi esemény a szep-
tember utolsó hétvégéjén meg-
tartandó városnapok keretében
lesz, amelyen Bradács Aliznak
az Örményországban tett uta-
zása során készült képeit mu-
tatják be, valamint hamarosan
az érmihályfalvi Érmellék
2009 elnevezésû fotóklub cso-
portja is kiállít majd a Berety-
tyó-parti városban. Szeretné-
nek egy kiállítótermet létre-
hozni, mivel eddig nem volt ál-
landó galériájuk. Hol az Ár-
pád-házi Szent Margit-temp-
lomban, hol pedig a leromlott
állagú kultúrotthonban állíta-
nak ki. A múlt évben két alko-
tótábort is szerveztek, az egyi-
ket Magyarkécen az ottani re-
formátus egyházközség és
Mike Pál tiszteletes segítségé-
vel, míg a másikat Szalacson a
helyi önkormányzat támogatá-
sával. Pósán Lajos kiemelte a
Gyöngyvetõk néptánccsoport-
tal és a Horváth János Társaság-
gal fenntartott baráti kapcsola-
tukat. Mindkét csoport fellépé-
seit rendszeresen fotózzák.

Pósán Lajos „egyszerû” kis-
nyugdíjasként tengeti életét a
mindennapi csodák és a Helios
világában, s közben szenvedé-
lyesen fotóz, mindenben észre-
veszi a szépséget, s megörökíti
a pillanatot.

Tõtõs Norbert
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Ma zárul a BuSho,
kezdõdik 

a TIFF Karaván
Vannak a hétköznapi emberek, akik egyszerûen látják 
a világot, és vannak a fotómûvészek, akik mindenben
fölfedezik a szépet, és megörökítik a pillanatot. 
Ez utóbbiak közé tartozik PÓSÁN LAJOS fotómûvész is, 
a margittai Helios Fotóklub elnöke. Jellegzetes portré 
az övé. Kék szem, aranyszín keretes szemüveg, körszakáll 
és egy hatalmas Canon márkájú fényképezõgép a nyakban.
Vele beszélgettünk a fotózásról és annak érdekességeirõl. 

Ma déltõl fél háromig vetítik a nagyváradi Szabadság moziban
a BuSho rövidfilmfesztivál utolsó három egyórás blokkját, hogy
aztán 16 órától megkezdõdjön ugyanott a TIFF Karaván kereté-
ben vetített filmek vetítése. Vasárnapig összesen kilenc filmet (na-
ponta hármat) vetítenek az elmúlt két év termésébõl szemelgetve

az erdélyi nemzetközi filmfesztivált (TIFF) népszerûsítendõ,
ezekre egységesen 5 lejbe kerül a belépõ. A program: szeptember
2-án, pénteken 16 órától: 127 Hours; 18 órától: The Way Back;
21-tõl: Beyond (mind 2010-es filmek). Szombaton 16 órától: Az
illuzionista; 18 órától: Tilva Ros; 21 órától: Miss Kicki (utóbbi
2009-es alkotás). Vasárnap 16 órától: Ursul (2011); 18-tól Beli
Beli Svet (2010); 21-tõl Io sono l’amore (2009).

Emlékhangverseny
Thurzó Sándor tiszteletére

Szeptember 11-én 17 órától emlékkoncert lesz néhai Thurzó
Sándor zenetörténész tiszteletére a váradvelencei kultúrházban. A
rendezvény mûvészeti vezetõje Thurzó Sándor József. A hangver-
senyen váradi mûvészek lépnek föl; többek között Halmos Lász-
ló-, Éder Camúzis-, Couprin-, Vivaldi-, Bruni-, Carlos Gomes-
mûvek csendülnek föl. Váradi alkotók – Szeghalmi Emese és
Dankó János – szerzeményei is gazdagítják a repertoárt. A zene-
darabokról Tuduka Oszkár mond ismertetõt.  

Elismerések színészeknek
A nagyváradi Szigligeti Színház Szigligeti Társulatának évad-

nyitó gyûlésén díjkiosztásra is sor került. A múlt évad legjobb nõi
fõszereplõje Ababi Csilla, a legjobb férfi fõszereplõ Varga Ba-
lázs lett. A legjobb nõi epizódszereplõ Csíky Ibolya, a legjobb
férfi epizódszereplõ Szotyori József. Nívódíjat Kardos M. Ró-
bert kapott.

A nagyváradi Szigligeti
Színház jegypénztáránál szep-
tember 10-tõl lehet bérletet
váltani. Az új évadban a bemu-
tató elõadásokra szóló bérletek
árai elég magasak (helytõl füg-
gõen 75-tõl 250 lejig). Ám aki
ilyen bérletet vesz, ahhoz járul
hozzá, hogy egy-egy hátrányos
helyzetû diák színházbérlethez
jusson. A tanintézetek igazga-
tói, illetve az iskolaszékek
döntenek majd arról, melyik
növendékük kapjon bérletet.

Mintegy 60–80 ilyen jellegû
diákbérlet lesz. A premiekre
érvényes Szigligeti-bérlet öt
elõadásra szól. Ezek a követ-
kezõk: Szigligeti Ede: Liliom-
fi; Szirmai-Bakonyi-Gábor:
Mágnás Miska; Howard Bar-
ker: Jelenetek egy kivégzésbõl;
Carlo Goldoni: Chioggiai cse-
tepaté, a Szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György Tár-
sulatának vendégjátéka); Bar-
tók Amerikából, a Nagyvárad
Táncegyüttes néptáncelõadása.

A Halasi Gyula- és Gróf
László-bérlet ára 75 lej, ezek
szintén az említett öt elõadás-
ra érvényesek. A Papp Mag-
da-nyugdíjasbérlet 50 lejbe
kerül. A nyugdíjasbérlet négy
elõadáson érvényesíthetõ (a
fentebb felsoroltakra – a Jele-
netek egy kivégzésbõl kivéte-
lével.

A Partium-egyetemistabérlet
szintén 50 lej, és négy elõadás
megtekintését foglalja magába
(a fönt említetteket a Mágnás

Miska kivételével. A középis-
kolás bérletek (IX.–XII. osz-
tály) is 50 lejért válthatók,
ugyanazon produkciók tekint-
hetõk meg ezekkel, mint az
egyetemistabérletek esetében.
A Tabéry Géza-kisiskolás bér-
let szintén 50 lej, és négy elõ-
adásra szól, melyek a követke-
zõk: Liliomfi; Bartók Ameriká-
ból; Shakespeare: Rómeó és
Júlia, a Lilliput Társulat elõ-
adása; Muszty Bea-Dobay
András: A kék csodatorta, a
Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulatának
elõadása.

A jegyek ára (10–30 lej)
szintén attól függ, milyen hely-
re szólnak (páholy, karzat, a
nézõtéren). A bérlet- és jegy-
árakkal kapcsolatban a 0359/
808-401-es telefonszámon, il-
letve a szigligetiszervezok@
yahoo.com e-mail címen lehet
érdeklõdni.

Szeptember 9-ig várják
azoknak a bérleteseknek a je-
lentkezését, akiknek foglalt he-
lyük volt a múlt évadban, hogy
ezt a helyfoglalást megújítsák,
mivel 10. után erre már nem
lesz lehetõségük.

T. H.

Bérletvásárlás a színháznál

Helios – másképp látni a világot

Pósán Lajos fotómûvész

A Helios néhány tagja egy kiállításon
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“Gólyák szállnak Újtelek felől,
  Gombolyagnál mindegyik bedől,
  Leszállnak a tanyánkra,
  Ránéznek a kajánkra,
      De mi mégis… úgy hajlunk, mint a nádszál,
      És mégis… úgy hajlunk, mint a nádszál”
     (TOTÁLKÁNON GOMBUSHO ORKESTAR: Nádszál)

5. GOMBUSHO WORKSHOP  2011     http://www.gombolyag.com/tabor 

Július 23-án fejeződött be az 5. GomBuSho Nemzetközi Összművészeti Alkotótábor a Dél-Alföldön, melyen az 
elmúlt esztendők bizonyították, hogy a fiatalok tudnak, sőt szeretnek közösen létrehozni alkotásokat, ezért nagyon 
örültünk annak, hogy a támogatási rendszer összeomlása mellett az OSI támogatásának köszönhetően ismét sikerült 
megteremteni annak lehetőségét, hogy megrendezzük a workshopot! A Gombolyag Alapítvány ezáltal folytatta még 
2008-ban megkezdett munkáját, miszerint kulturális „fronton” szeretnénk bebizonyítani a nagyvilágnak, hogy igenis 
létezik normális szlovák-magyar viszony… Az idén tavasszal a pozsonyi Azyl fesztivállal karöltve 3. alkalommal 
megrendezett életREklám egyperces filmverseny mellett, melynek tematikája az „Európaiak vagyunk!?” volt, ezúttal a 
„Nyújtsunk kezet” mellett még a „Hetedik” és a „Most mire célzol!?” témákban gondolkodhattak az alkotók. A szlovák 
és magyar résztvevők mellett idén is érkeztek alkotók több szomszédos országból, így Ausztriából, Erdélyből és nagy 
örömünkre Kárpátaljáról is. Most következhetnek az elkészült alkotások utómunkálatai, majd a filmek ősbemutatóját 
az augusztus 30-án kezdődő 7. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon tartjuk!

Régóta dédelgetett álmunkat szeretnénk 2012-ben valóra váltani, amikor az 
6. alkalommal megrendezésre kerülő GomBuSho összművészeti workshopon 
résztvevőként köszönthetnénk valamennyi szomszédos ország képviselőit és 
alkotóit! 
Workshop időtartama: június 30. – július 7.  
Workshop jelentkezés határideje: 2012. június 1.
Résztvevők: 32 fő 8x4 fős csoportokba bontva
Részvételi díj: (a workshopot megpályázzuk több kuratóriumnál, melyek 
eredményétől függ a költségvetés) mely tartalmazza az étkezés (reggeli, ebéd, 

vacsora), a szállás, valamint a szakmai program költségeit. A szervező Gombolyag Alapítvány és az együttműködő 
Manifeszt Egyesület minden résztvevő költségeihez hozzájárul majd.

AZ ELKÉSZÜLT ALKOTÁSOK:
POLÁCSEK EMÍLIA: SOROZATLÖVÉSEK
BARTALIS KATALIN: PODAJME SI RUKY - NYÚJTSUNK KEZET 1
FRIEDRICH ERIKA: PODAJME SI RUKY - NYÚJTSUNK KEZET 2
GÁBELI REBEKA: GYEREKVERS
STILIHA GABI: AZ 5. GOMBOLYAG (animáció)
STILIHA GABI: MOTOROS BUSHO (wish)
MERZA MESTER: ELMÚLTÁL MÁR 18? 1.
MERZA MESTER: ELMÚLTÁL MÁR 18? 2.
MERZA MESTER: ELMÚLTÁL MÁR 18? 3.
MECSEKI GORÁCZ: HETEDIK SPOT
SZŐCS GOURANGA TAMÁS: A HETEDIK
SZŐCS MECSEKI: MÁTYÁS BÁCSI MESÉI
SZŐCS ÉS A TEAM: ÉJSZAKAI ROHANÁS
STEFAN LUKACS: HOBO WALKS
FOTÓMONTÁZS, BALOGH KATA KÉPEIRE,
ZENE:     TOTÁLKÁNON GOMBUSHO ORKESTAR
  Dr. Georg ProPeller,  jegyző, edző, furulya, sax
  Steeph de Raaven,  színész, zenész, kreatív asszisztens
  Ferry the Greek,  orrmány, zenebeszéd, csörömp
  Zuzu & DjTamix,  csacskamacska vokál
  DJ Gouranga:  mixer.

Résztvevők: Gábeli Tamás, Bartalis Katalin, Gábeli Rebeka, Gábeli Botond, Patrovits Tamás, Orosz Annaida,
Görögh Ferenc, Fridrich Erika, Mester Ákos, Csánki Kata, Mecseki Csaba, Gorácz Vanda, Steckl Zsolt, Hollós Pityu, 
Dr. Peller György, Peller Panna, Bindics Gábor, Adrienn, Stiliha Gabi, Polácsek Emília, Charlotte Symmons,
   Stefan Lukacs, Merza Gábor, Merza Ábel, Balogh Kata, Várhegyi Rudolf, Szőcs Tamás.

G O M B U S H O  F I L M  W O R K S H O P

 

http://www.gombolyag.com/tabor
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PLANNED BUSHO SCREENINGS IN 2011 - 2012

SEPTEMBER: HULL, UK
SEPTEMBER: ART KINO MOSCOW
SEPTEMBER: DRAMA, GREECE
SEPTEMBER: CINEFEST, MISKOLC - HUNGARY

OCTOBER: NACHALO – ST. PETERSBURG, RUSSIA
OCTOBER: BRNO 16, CZECH REPUBLIC 
OCTOBER: CORK, IRELAND
OCTOBER: MAFF – ORADEA, ROMANIA

NOVEMBER: BREST, FRANCE 
NOVEMBER: FALUDI FILMSZEMLE, BUDAPEST
NOVEMBER: EUROSHORTS, WARSAW – POLAND 

DECEMBER: TALLIN BLACK NIGHTS, ESTHONIA

JANUARY: JAIPUR, INDIA

FEBRUARY: CLERMONT-FERRAND, FRANCE
FEBRUARY: COLLEGIUM HUNGARICUM BERLIN - GERMANY

MARCH: AZYL – BRATISLAVA - SLOVAKIA
MARCH: LISFF – LJUBLJANA - SLOVENIA
MARCH: BUDAPEST INDEPENDENT FILMFESTIVAL

MAY: KINO5 – VIENNA - AUSTRIA

JUNE: MEDIAWAVE FESTIVAL, SZOMBATHELY
JUNE: KAN FESZTIVÁL, WROCLAW - POLAND
JUNE: EDINBURGH, SCOTLAND 

JULY: ARES – SIRACUSE, SICILY
JULY: SHQIP - KOSOVO
JULY: MARZAMEMI, SICILY

AUGUST: SZIGET - BUDAPEST
AUGUST: QUEST EUROPE, ZIELONA GORA – POLAND
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BUSHO KARSZALAGOK: 
 
HETIJEGYEK (3000,-FT/DB)     NÉZŐK  NÉZŐK  
(TEAM+VENDÉGEK+ZSŰRIK+SAJTÓ) 75 DB  NAGYTEREM KISTEREM 
 
NAPIJEGYEK (1000,-FT/DB): 
KEDD         192   27 
SZERDA      20  624   84  
CSÜTÖRTÖK     16  519   122 
PÉNTEK      14  500   65 
SZOMBAT        9  476   56 
 
ÖSSZESEN:     59.000,- HUF 2311   354 
ÖNKÉNTES FÓRUM KISTEREM: 50.000,- HUF 
BEVÉTEL ÖSSZESEN:   249.400,- HUF 
 
NÉZŐSZÁM AZ ESTI PROGRAMOKKAL BUDAPESTEN:   3000 FŐ, 
SZOLNOK, SZOMBATHELY, NAGYVÁRAD, MAGYARKANIZSA: 2000 FŐ. 
EZT A TERVEK SZERINT ÉVRŐL ÉVRE MEG KELL DUPLÁZNI, ÚJABB HELYSZÍNEK 
VALAMINT A PESTIEST ÉS EGY TELEVÍZIÓS CSATORNA BEVONÁSÁVAL.   
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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

Ügynökség:

Alvevõ:

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány
Szugló u. 83.

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány

Visszaigazolás

m1

Ügyintéző: Gábeli Tamás
Telefon:
Email:

Kód:

Kód:

Visszaigazolás száma: Dátum: 2011.08.18.24675-11.08.18-12:14

4957

4957

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
1037 Budapest
Kunigunda útja 64.
"A" épület

Hivatkozással megrendelésükre, visszaigazoljuk a kért és általunk biztosítható időpontokat.
Visszaigazolásunk csak az Üzletszabályzat feltételeinek figyelembe vételével érvényes. A műsorszolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja!

70-313-5877
tami@busho.hu

1141 Budapest

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

0,003,00 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.26 21:40 A Bécsi Filharmonikusok koncertjei (117)24  Nyolcadik évad   2424 15001600 (2424)129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,003,96 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.27 19:26 Sándor Mátyás  62 (62) Híradó (Augusztus) (3527) 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,006,18 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.28 20:59 Nevetni kell, ennyi az egész  Balázs Péter kabaréTÚK  Tanár úr kérem 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,002,53 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.29 19:27 Szerelemhajó   251 Érzelmek hullámain (251)Híradó (Augusztus) (3529) 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

0,003,60 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.30 21:00 Önök kérték (1110) Az ember melegségre vágyik 129 000 0 0,0% 129 000 100,0% 0

645 0000 0 19,26 0,00Napszak összesen: 0,00

645 0000 0 19,26 0,00Kampány összesen: 0,00

felár
Ft.

kedv.
 Ft.

nettó
összeg

jelzett
GRP

telj.
GRP

felár
GRP

1/ 3Ügynökség:

Alvevõ:

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány
Szugló u. 83.

Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány

Visszaigazolás

m2

Ügyintéző: Gábeli Tamás
Telefon:
Email:

Kód:

Kód:

Visszaigazolás száma: Dátum: 2011.08.18.24676-11.08.18-12:18

4957

4957

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
1037 Budapest
Kunigunda útja 64.
"A" épület

Hivatkozással megrendelésükre, visszaigazoljuk a kért és általunk biztosítható időpontokat.
Visszaigazolásunk csak az Üzletszabályzat feltételeinek figyelembe vételével érvényes. A műsorszolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja!

70-313-5877
tami@busho.hu

1141 Budapest

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 Filmfesztivál/Gombolyag08.26 18:21 Magyar bulizene (1211) 1100 év Európa közepén  Vereckétől Beregszászig (24 000 0 0,0% 24 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.27 19:57 Montalbano felügyelő  A művész kézjegye   21 (Híradó (Augusztus) (3527) 24 000 0 0,0% 24 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.28 20:31 Időjárásjelentés (augusztus) (3528)McLeod lányai (5sorozat)  3227 Szándékok (32324 000 0 0,0% 24 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.29 22:00 24  Hatodik évad  241 600  0700 (241)Záróra  Dávid Kornél (191) 24 000 0 0,0% 24 000 100,0% 0

0,000,00 0,00130TC/Busho Filmfesztivál/Gombolyag08.30 17:20 Kalandozó   4032 Damaszkusz ősi hangulataitól eMagyar pop (174) 24 000 0 0,0% 24 000 100,0% 0

120 0000 0 0,00 0,00Napszak összesen: 0,00

120 0000 0 0,00 0,00Kampány összesen: 0,00

felár
Ft.

kedv.
 Ft.

nettó
összeg

jelzett
GRP

telj.
GRP

felár
GRP

1/ 3

DUNA AUTONÓMIA

08. 26. 18:59  Híradó előtt
08. 27. 19:30  A Magyar Hal Napja előtt
08. 28. 20:27  II. Nemzeti Tanévnyi után
08. 29. 19:35  A hamis Izabella előtt
08. 30. 19:24  Híradó után

DUNA TV

Sugárzás    Blokk neve 

2011.08.26 - Péntek    20:56 Bátraké a győzelem (amerikai játékfilm) ELŐTT TC!
2011.08.27 - Szombat    15:03 Kisenciklopédia (francia-ukrán ism.terj.sor) ELŐTT TC
2011.08.28 - Vasárnap   22:05 A hajózási térkép (spanyol játékfilm) ELŐTT TC!
2011.08.29 - Hétfő    20:56 Egy nejnél jobb a kettő (olasz játékfilm) ELŐTT TC!
2011.08.30 - Kedd    19:56 Híradó ELŐTT TC! 
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TV SPOT:
DUNA, AUTONÓMIA, M1, M2

TV:
DOMINÓ, M1

RÁDIÓ:
INFO, PETŐFI, KOSSUTH,
QUALITY, RADIOINFORM, KLUB RÁDIÓ

THE BUSHO COMPLETE BY FILMTEKERCS:
http://www.filmtekercs.hu/hirek/augusztus-vegen-hetedszer-is-busho

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/kapsz-egy-rovidet-busho-1-nap

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/roviden-folytatjuk-busho-2-nap

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/bushanimacio-1-es-15-nap

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/roviden-harmadszor-busho-3-nap

http://www.filmtekercs.hu/hirek/kihirdettek-a-7-busho-nemzetkozi-rovidfilmfesztival-dijazottjait

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/animalt-pentek-busho

http://www.filmtekercs.hu/fesztival/ha-dijat-nyersz-az-csak-egy-plusz-interju-a-7-busho-nemzetkozi-zsurijevel

BUSHO MEDIA 2011: 
http://divany.hu/kultur/2011/08/06/a_hazai_szinkronszakma_tragedia_de_a_szinek_megvigasztalnak/

http://magyar.film.hu/filmhu/hir/962-nevezes-erkezett-a-busho-ra-busho-fesztival-rovidfilm.html

http://culture.hu/main.php?folderID=882&articleID=316699&ctag=&iid=11

http://budapestterminal.hu/nyito/esemeny/7121-7-busho-nemzetkozi-rovidfilm-fesztival

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=54812

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=56690

http://ujszo.com/napilap/kultura/2011/08/27/szines-mezony-sok-orszagbol

http://budapest.varosom.hu/portal/program/345268/Busho_Nemzetkozi_Rovidfilm_Fesztival

http://magyar.film.hu/filmhu/hir/kiosztottak-a-busho-2011-dijait-hir-kisfilm-busho.html

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=55067

http://www.shootinhungary.com/hireink.php?cikk=275

http://www.filmtekercs.hu/hirek/augusztus-vegen-hetedszer-is-busho
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/kapsz-egy-rovidet-busho-1-nap
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/roviden-folytatjuk-busho-2-nap
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/bushanimacio-1-es-15-nap
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/roviden-harmadszor-busho-3-nap
http://www.filmtekercs.hu/hirek/kihirdettek-a-7-busho-nemzetkozi-rovidfilmfesztival-dijazottjait
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/animalt-pentek-busho
http://www.filmtekercs.hu/fesztival/ha-dijat-nyersz-az-csak-egy-plusz-interju-a-7-busho-nemzetkozi-zsurijevel
http://divany.hu/kultur/2011/08/06/a_hazai_szinkronszakma_tragedia_de_a_szinek_megvigasztalnak/
http://divany.hu/kultur/2011/08/06/a_hazai_szinkronszakma_tragedia_de_a_szinek_megvigasztalnak/
http://culture.hu/main.php?folderID=882&articleID=316699&ctag=&iid=11
http://budapestterminal.hu/nyito/esemeny/7121-7-busho-nemzetkozi-rovidfilm-fesztival
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=54812
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=56690
http://ujszo.com/napilap/kultura/2011/08/27/szines-mezony-sok-orszagbol
http://budapest.varosom.hu/portal/program/345268/Busho_Nemzetkozi_Rovidfilm_Fesztival
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/kiosztottak-a-busho-2011-dijait-hir-kisfilm-busho.html
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=55067
http://www.shootinhungary.com/hireink.php?cikk=275
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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 2012

BuSho (Budapest Short) was established in the autumn of 2004 by a group of young Hungarian filmmakers and the first 
event successfully ran its course the following year. The festival became an international breakthrough in an exceptionally 
short period of time. We had plenty of festival screenings, selections of film academys, conferences, exhibitions, film-, and 
all-art workshops in the program. Our main target group is the generation of developing young filmmakers but we are very 
delighted at every entry. This film celebration takes place in Budapest in the late summer of 2012. 

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 2010!
Every film enters the festival FREE OF CHARGE!
ONLINE ENTRY OPENING: 1st December 2011.
DEADLINE: 30th April 2012.

From this year we accept online entries only to register for pre-jurying, except those studios, schools, 
workshops or agencies that enter 5 or more shorts, in this case they can send them to us collected on one DVD.
The followings are requested with the entry form filled in:
- entry form filled on the BuSho website!
- UPLOAD your film for the pre-jury on the BuSho website!
  Format: mpeg2 / 720x576 PAL 25 fps / 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 is a symbolic amount, but includes all the costs for 
the whole week. Please send the flight reservation  as well as the proof of the transaction! Deadline: 1 August 2012!

Accreditation fee:   100,- EUR • paid (includes the reservation of room, meals and all the programs)
Proof of the transaction:      • Attached
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 2011, Budapest



8. BUSHO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

4-9th September 2012
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